Z á p i s č. 12/2011
z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 13.6.2011
Přítomní členové rady:
Mgr. Martin Kadrnožka
Adriana Bursová
Zbyněk Peša
František Kašpárek
Mgr. Galina Žďárská
Omluveni:
Přizváni:

Bc. Miloš Albl, tajemník MěÚ
Marie Ondřichová, vedoucí odboru majetku
Ing. Kateřina Hrušková, vedoucí ekonomického odboru
Bc. Jitka Šebková, sociální odbor

Program jednání:
1. Kontrola minulého zápisu
2. Nová usnesení
3. Různé

……..…………..
starosta

V Týnci nad Sázavou dne 13.6.2011

…………………

místostarostka

Schůze rady byla zahájena v 15:00 hod. v zasedací místnosti rady.
A) Kontrola minulého zápisu
Úkoly byly splněny nebo se průběžně plní.
B) Nová usnesení
12/1
Žádost paní M.P o snížení nájemného v hotelovém pokoji v DPS č. 525.
Neschváleno 0 - 0 - 5(proti)
12/2

Návrh sociální komise na schválení náhradníka do DPS, v případě uvolnění bytu, pana O.T.
Schváleno 5 - 0 - 0
Plnění usnesení č. 12/1 a 2 zajistí Bc. Šebková

12/3

Návrh na vytvoření komise pro obnovu starého hřbitova: Miloslava Vacková (předseda), Pavel
Vilímek, Stanislav Šípek, Marie Hadačová. Náplní práce bude hledání vlastníků opuštěných
náhrobků
Schváleno 5 - 0 - 0

12/4

Žádost ELPRO-DELICIA a.s. Příbram, o vyjádření ke stavbě: Čakovice – kNN – p.č.1297/13, č.
stavby IV-12-6012436. Stavba se dotkne obecního pozemku 1285/6 v k. ú. Čakovice u Řehenic.
Rada souhlasí, bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

12/5

Žádost GES-ELECTRONIC a.s., Plzeň, o vyjádření k rozšíření stávající základové stanice mobilního
operátora Vodafone na objektu čp. 274 v Týnec nad Sázavou ulice Okružní. Rada souhlasí, bez
připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

12/6

Žádost p. P.Š. v zastoupení vlastníka objektu čp. 33 v Chrástě nad Sázavou p. E.Š., o souhlas se
vstupem do obecního pozemku parc. č. 4297 v k. ú. Týnec nad Sázavou za účelem provedení
výkopu pro odvodnění pozemku. Rada souhlasí, standardní podmínky vstupu do komunikace,
okolní terén a vpusť budou uvedeny do původního stavu, po realizaci bude poskytnuta 3 roky
garance na stav vpusti a propad komunikace. Není povoleno deponovat materiál na komunikaci.
Schváleno 5 - 0 - 0

12/7

Žádost TS Benešov, s.r.o., v zastoupení investora p. P.Č., o souhlas s umístěním vodovodní
přípojky pro pozemek parc. č. 3080/99 v k. ú. Týnec nad Sázavou do tělesa chodníku na obecním
pozemku parc. č. 3080/103 v k. ú. Týnec nad Sázavou a umístění kanalizační přípojky do tělesa
chodníku na pozemku parc. č. 3080/41 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Rada souhlasí, standardní
podmínky pro vstup do komunikací, popraskané dlaždice v místě prací na chodníku budou
vyměněny za nové.
Schváleno 5 - 0 - 0

12/8

Žádost manželů S. o souhlas se stavbou vodovodní a kanalizační přípojky na pozemek parc. č.
3080/151 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Stavba se dotkne obecního pozemku parc. č. 3080/88 v k. ú.
Týnec nad Sázavou. Rada souhlasí, standardní podmínky vstupu do komunikací, při realizaci
stavby se nesmí poškodit stávající vzrostlá zeleň a keře.
Schváleno 5 - 0 - 0

12/9

Žádost p. B.P. o souhlas s napojením dvou kanalizačních a dvou vodovodních přípojek na
pozemku parc. č. 4283/1 a 4281 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Rada souhlasí, standardní podmínky
pro vstup do komunikací, po realizaci bude upraven povrch křižovatky (od panelky k Součkům)
vrstvou živice, panely či dlažbou (rozsah cca 90 m2).
Schváleno 5 - 0 - 0
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12/10

Žádost p. B.P. o souhlas se zřízením dvou sjezdů z pozemků parc. č. 3115/157 a 3115/6 na místní
komunikace na pozemku parc. č. 4283/1 a 4281 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Rada souhlasí,
standardní podmínky pro vstup do komunikací, po realizaci bude upraven povrch křižovatky (od
panelky k Součkům) vrstvou živice, panely či dlažbou (rozsah cca 90 m2).
Schváleno 5 - 0 - 0

12/11

Žádost p. E. T. o vyjádření souhlasu s vydáním územního souhlasu se stavbou skladu zahradního
nářadí pozemku parc. č. 3162/15 v k. ú. Podělusy. Rada souhlasí, bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

12/12

Uzavření nájemní smlouvy mezi J.K. (pronajímatel) a Městem Týnec nad Sázavou (nájemce) na
pronájem části pozemku parc.. č. 4396 o výměře cca 200 m2 v k. ú. Týnec nad Sázavou za cenu
celkem 1000,- Kč/rok. Pozemek bude využit pro stavbu lávky ve Zbořeném Kostelci.
Schváleno 5 - 0 - 0
Plnění usnesení č. 12/3 až 12 zajistí p. Ondřichová

12/13

II. rozpočtové opatření zastupitelstva a převod hospodářského výsledku 2010 ve výši
8.705.022,98 Kč z přechodného účtu 431 na účet 432 – nerozdělený zisk, ztráta minulých let.
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit 5 - 0 - 0

12/14

Žádost Dětského Domova Husita v Příbrami o úhradu NIN za děti s trvalým bydlištěm v Týnci nad
Sázavou ve výši 13.368,- Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0
Plnění usnesení č. 12/13 a 14 zajistí Ing. Hrušková

12/15

Změna regulačního plánu „Centrum občanské vybavenosti“.
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit projednání žádosti č. 6
Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit projednání žádosti č. 1, 2, 3, 4, 5, 7
Schváleno 5 - 0 - 0

12/16

Návrh nové smlouvy s BESPO Benešov s.r.o. o poradenské službě při zajišťování činností
z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z hlediska požární ochrany v objemu 14 800,Kč bez DPH ročně (+ hodinová sazba 500 Kč dle potřeby). Tato smlouva ruší smlouvu ze dne
1.4.2010.
Schváleno 5 - 0 - 0.
Plnění usnesení č. 12/15 a 16 zajistí Bc. Albl

12/17

Žádost ředitelky ZŠ o využití části úplaty za školní družinu na mzdové prostředky pro jednu
vychovatelku ŠD s úvazkem 0,661, a to v období červen - prosinec 2011. Celkově by tato částka
měla činit 90.258,- Kč.
Schváleno 5 - 0 – 0
Plnění usnesení č. 12/17 zajistí p. Bursová

C) Různé:
- Informace o projektu Úřadu práce – příspěvek na mzdu pracovníků. V případě ukončení podpory
ze strany Úřadu práce by se zaměstnali 3 pracovníci placení pouze z rozpočtu města. Výdaje na
mzdové prostředky jsou v rozpočtu v dostatečné výši. Potřebné navýšení maximálně ve výši
20.000 Kč by řešilo rozpočtové opatření.
- Přehled akcí pořádaných městem Týnec nad Sázavou na hradě v Týnci v letních měsících.
- Projektový záměr „Vlídná nádraží“ – seznámení s aktuální situací
- Řešení pohybu osob ve školním areálu, spolupráce s MP, vytvoření řádu areálu…
- Informace o řešení dopravní obslužnosti – výběrové řízení kraje na dopravce
Konec jednání v 18:55 hod.
Termíny jednání v roce 2011 (I. pololetí):
rada: 27.6., 1.8., 29.8.
zastupitelstvo: 20.6.
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