Z á p i s č. 13/2011
z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 27.6.2011
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

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

……..…………..
starosta

V Týnci nad Sázavou dne 27.6.2011

…………………

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
13/1
Žádost paní M.K. o obnovení nájemní smlouvy na pronájem bytu v čp. 40, Na Kněžině, Týnec nad
Sázavou. Rada souhlasí, smlouva na dobu neurčitou.
Schváleno 5 - 0 - 0
13/2

Žádost sl. I.M. o obnovení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 6, Okružní 275, Týnec nad
Sázavou. Smlouva nebude obnovena z důvodu dluhu na nájmu, byt bude vyklizen k 31.7.2011
Neschváleno 0 - 0 - 5 (proti)

13/3

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení bytu č. 6, Okružní 275, kriterium pro přidělení bytu
bude nejvyšší nabídnutá cena, minimální cena 70 Kč/m2/měsíc. Další podmínky výběrového
řízení standardní.
Schváleno 5 - 0 - 0

13/4

Žádost p. T.H. o souhlas se záborem veřejného prostranství na parkovišti u MěÚ v Týnci nad
Sázavou za účelem umístění stánku s rychlým občerstvením. Rada souhlasí, standardní podmínky
záboru pro parkoviště.
Schváleno 5 - 0 - 0

13/5

Žádost p. V.Č. o pronájem části obecního pozemku parc. č. 4250/1 v k. ú. Týnec nad Sázavou o
výměře cca 200 m2, za účelem zřízení zahrádky. Po zveřejnění úmyslu o pronájmu si podal žádost
ještě p. M.M. Smlouva bude uzavřena s p. V.Č. s platností od 1. 7. 2011 na dobu neurčitou, cena
pronájmu činí 5,- Kč/m2/rok.
Schváleno 5 - 0 - 0

13/6

Žádost o vyjádření ke stavbě: „Týnec nad Sázavou, U Janovického potoka – rozšíření veřejného
osvětlení“. Rada nemá ke stavbě připomínky.
Schváleno 5 - 0 - 0

13/7

Žádost p. M.T. o povolení provozování stánku s občerstvením při akcích dle seznamu
pořádaných během léta 2011 v areálu hradu. Velikost stánku do 15 m2. Rada souhlasí, zábor
veřejného prostranství dle platné vyhlášky města (16 akcí = 16 dnů).
Schváleno 5 - 0 - 0
Plnění usnesení č. 13/1 až 7 zajistí p. Ondřichová

13/8

Výsledek výběrového řízení „Obnova veřejné zeleně v Týnci nad Sázavou“. Byly doručeny 3
nabídky, jedna nesplnila požadavky v zadávací dokumentaci a byla vyloučena. Nabídky včetně
DPH: Pavel Haupt 5.751.610 Kč, ZO ČSOP Vlašim 5.643.427 Kč. Rada vybrala jako nejvýhodnější
nabídku firmy ZO ČSOP Vlašim a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo.
Schváleno 5 - 0 - 0

13/9

Projednání dokumentů nezbytných pro stavbu lávky ve Zbořeném Kostelci:
- Smlouva o výpůjčce se Středočeským krajem
- Nájemní smlouva s R.F. na pronájem pozemku parc. č. 4356 o výměře cca 305 m2 v k. ú.
Týnec nad Sázavou
- Nájemní smlouva s K.R. na pronájem pozemku parc. č. 4355 o výměře cca 492 m2 v k. ú.
Týnec nad Sázavou
- Souhlas s umístěním stavby „Komunikace pro cyklisty v úseku Čížov - Zbořený Kostelec Týnec nad Sázavou“, jejímž investorem bude Středočeský kraj.
Rada pověřuje starostu podpisem těchto dokumentů.
Schváleno 5 - 0 - 0
Plnění usnesení č. 13/8 a 9 zajistí starosta
2

13/10

Změna přílohy Směrnice č. 2011/5 - kontrola smluv. Byla doplněna knihovna do kontrolovaných
subjektů.
Schváleno 5 - 0 - 0.
Plnění usnesení č. 13/10 zajistí Bc. Albl

13/11

Žádost o schválení přijetí věcného daru pro ZŠ Týnec nad Sázavou – dětské knížky – 20 ks. Knihy
jsou určeny pro žáky 2. A třídy jako odměna k vysvědčení.
Schváleno 5 - 0 - 0

13/12

Žádost o schválení přijetí sponzorského daru pro MŠ Týnec nad Sázavou. Jedná se o knihy pro
děti v hodnotě 29 700,- Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

13/13

Žádost ŠJ Týnec nad Sázavou o převod částky 150 000,- Kč z rezervního fondu školní jídelny.
Důvodem je pořízení objednávkového systému pro vydávání dvou jídel a výměna 6 ks oken.
Schváleno 5 - 0 – 0
Plnění usnesení č. 13/11 až 13 zajistí p. Bursová

C) Různé:
- Informace o prázdninovém provozu MŠ, možnost „příměstského tábora“
- Informace o spolupráci s ČD na úpravě prostranství kolem budovy nádraží
- Diskuze o letním provozu kempu v Náklí
- Informace k územnímu plánu – jsou získaná veškerá vyjádření, do 1.7.2011 by měl být k dispozici
čistopis Návrhu se zapracovanými připomínkami. 10.8.2011 je vyhlášeno veřejné projednání
Návrhu. V září bude ÚP projednávat zastupitelstvo (12.9. rozhodnutí o připomínkách, 26.9.
vyhlášení územního plánu)
- Upozornění na nefunkční veřejné osvětlení v Peceradech
- Informace o uzavření MěÚ 25.7.2011 z důvodu přerušení dodávky elektřiny.
Konec jednání v 17:55 hod.
Termíny jednání v roce 2011 (II. pololetí):
rada: 1.8., 29.8., 19.9., (3.10. pokud nebude ZM), 17.10., 31.10., 14.11., 28.11., 12.12.
zastupitelstvo: 12.9., 26.9. (nebo 3.10), 19.12.
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