Z á p i s č. 14/2011
z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.8.2011
Přítomní členové rady:
Mgr. Martin Kadrnožka
Adriana Bursová
Zbyněk Peša
Mgr. Galina Žďárská
Omluveni:
František Kašpárek
Přizváni:
Bc. Miloš Albl, tajemník MěÚ
Bc. Jitka Šebková, sociální odbor
Program jednání:
1. Kontrola minulého zápisu
2. Nová usnesení
3. Různé

……..…………..
starosta

V Týnci nad Sázavou dne 1.8.2011

…………………

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
14/1
Žádost manželů V. o souhlas se stavbou plechové garáže na pozemku parc. č. 1964/3 v k. ú.
Pecerady. Rada se stavbou souhlasí, podmínkou je osazení obvodu garáže okrasnou zelení
(nejlépe popínavá, stálozelená).
Schváleno 4 - 0 - 0
14/2

Žádost p. L.S. o souhlas se stavbou rodinného domu na pozemku parc. č. 3080/151 v k. ú. Týnec
nad Sázavou a se zřízením sjezdu z tohoto pozemku na hlavní komunikaci. Rada se stavbou
souhlasí. V případě souhlasu vlastníka pozemku 3080/5 rada požaduje výstavbu chodníku podél
severní strany pozemku 3080/151 na pozemku 3080/5. Dlažbu a obruby na stavbu dodá město
Týnec nad Sázavou.
Schváleno 4 - 0 - 0

14/3

Žádost Elmoz Czech, s.r.o. o vyjádření ke stavbě „Týnec nad Sázavou-přel.kNN-p.č.4657“
z hlediska zájmu Města Týnec nad Sázavou a možnosti využití obecních pozemků parc. č.
3080/149 a 3080/140 v k. ú. Týnec nad Sázavou při realizaci stavby a zřízení věcného břemene
na uložení kabelů na výše uvedených pozemcích. Rada se stavbou souhlasí. Standardní podmínky
pro vstup do komunikace.
Schváleno 4 - 0 - 0

14/4

Žádost Vlastivědného klubu Týnec nad Sázavou, o souhlas s umístění informační tabule na
obecním pozemku parc. č. 3811/8 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Rada souhlasí, bezúplatně.
Schváleno 4 - 0 - 0

14/5

Možnost vyhlášení výběrového řízení na dodavatele elektřiny. Rada požaduje nejprve oslovit ČEZ
o nabídku možných slev. Dle výsledku jednání s ČEZem bude zváženo uzavření mandantní
smlouvy se společností eCENTRE, a.s. za účelem provedení veřejné zakázky na dodavatele energií
(odměna ve výši 3,6% z finančního objemu před výběrem).
Schváleno 4 - 0 - 0

14/6

Žádost manželů K. o souhlas s přístavbou 3.NP nemovitosti č.p. 191 v Týnci nad Sázavou
dle přiložené projektové dokumentace. Rada s přístavbou souhlasí.
Schváleno 4 - 0 - 0

14/7

Žádost p. V.T., v zastoupení investora P.Č., o souhlas k projektu STL plynové přípojky k pozemku
parc. č. 3080/99 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Plynová přípojka bude vybudovaná na obecním
pozemku parc. č. 3080/103 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Rada souhlasí, standardní podmínky pro
vstup do komunikace (chodníku).
Schváleno 4 - 0 - 0

14/8

Projednání výsledku výběrového řízení na dodávku UV lampy a laserového zákaloměru na
úpravnu vody v Peceradech. Výběrová komise doporučuje realizovat dodávku s firmou
Vodárenská technologie, s.r.o. v hodnotě 424.000 Kč bez DPH. Rada souhlasí a pověřuje starostu
podpisem smlouvy (objednávky).
Schváleno 4 - 0 - 0

14/9

Žádost SBN Holding Group, s.r.o o souhlas s výměnou rozvaděče RBTS a změnu místa přípojky
dieselového agregátu na patu domu. Jde o základnovou stanici T-mobile na čp. 275. Rada
s úpravou základnové stanice souhlasí. Prostupy v podlaze budou zatěsněny (do původního
stavu) a předány zástupci města. Skříň na fasádě bude v barvě fasády.
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Schváleno 4 - 0 - 0

Plnění usnesení č. 14/1 až 9 zajistí p. Ondřichová

14/10

Přidělení bytu č. 307 v čp. 525 p. E.V., náhradníkem je p. M.P.
Schváleno 4 - 0 - 0

14/11

Žádost Občanského sdružení tři o příspěvek na provoz Hospice dobrého pastýře v Čerčanech. Jde
o příspěvek za klienty z Týnce. Bude poskytnuto 50.000 Kč dle schváleného rozpočtu města.
Schváleno 4 - 0 - 0
Plnění usnesení č. 14/10 a 11 zajistí Bc. Šebková

14/12

Nabídka PMC Facility na dodávku a montáž úsporných perlátorů.
Neschváleno 0 - 4 (proti) - 0

14/13

Návrh na složení osadního výboru v Peceradech: František Ptáčník – předseda, Iva Vrbová –
zapisovatelka, Irena Jalovecká, Galina Žďárská, Jaroslav Žaba , Zdeněk Radačovský. Proběhla
veřejná schůze v Peceradech. Bylo navrženo 10 kandidátů, voleno 6. Rada doporučuje
zastupitelstvu schválit složení osadního výboru v Peceradech.
Schváleno 4 - 0 - 0

14/14

Návrh výše vstupného na Podblanický podzim, týnecký koncert – 200 Kč (5.11.2011).
Schváleno 4 - 0 - 0

14/15

Dohoda o úhradě nákladů na dopravní infrastrukturu v lokalitě pod studánkou pro vlastníky,
kteří již mají přístup na pozemky z hotové komunikace k hájovně a dále s vlastníky pozemků nad
studánkou.
Schváleno 4 - 0 - 0

14/16

Návrh dodatku s GTS Novera – nové ceny za hovorné z pevných linek.
Schváleno 4 - 0 - 0

14/17

Návrh smlouvy se společností VDC kancelářská technika s.r.o. na servis a provoz kopírovacích
strojů. Součástí dodávky je nový stroj Canon iR2525i formou pronájmu za 1200 Kč/měsíc na 48
měsíců, cena za tisk A4 je 0,20 Kč, cena za tisk A4 na MP1020 je 0,28 Kč. Ceny jsou bez DPH.
Schváleno 4 - 0 – 0
Plnění usnesení č. 14/12 až 17 zajistí starosta

14/18

Návrh Dohody o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Týnec nad
Sázavou a městem Neveklov k zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků.
Schváleno 4 - 0 – 0
Plnění usnesení č. 14/18 zajistí Bc. Albl

14/19

Žádost města Příbram o příspěvek 5000 Kč na provoz protialkoholní záchytné stanice.
Rada požaduje: stanovisko sociální komise, vyčíslení nákladů na týnecké klienty, způsob úhrady
za jejich ošetření.
Neschváleno 2 (pro) - 2 (proti) - 0

14/20

Návrh ZŠ na zvýšení úplaty rodičů na provoz školní družiny s účinností od 1.9.2011 z dosavadních
150,- Kč na 160,- Kč měsíčně. Jednorázový denní poplatek 30,- Kč za návštěvu družiny se nemění.
Úplata za provoz družiny ve výši 160,- Kč měsíčně platí od 1.9.2011.
Schváleno 4 - 0 - 0

14/21

Rada města schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu podpory
dobrovolných hasičů a složek IZS ve výši 200 000,- Kč s 10% spoluúčastí (obnova techniky,
výzbroje a výstroje jednotek sborů dobrovolných hasičů Týnce nad Sázavou) a uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace.
Schváleno 4 - 0 - 0
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14/22

Rada města schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje z program Pevence
kriminality na rok 2011 ve výši 40.000,- Kč s 10% spoluúčastí (provoz kanceláře psychoterapeuta)
a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.
Schváleno 4 - 0 - 0
Plnění usnesení č. 14/19 až 22 zajistí p. Bursová

C) Různé:
- Informace o autobusové dopravě v regionu – KÚ vyhlásil výběrové řízení na dopravce, město se
hlásí ke spolupráci ve výběrovém řízení prostřednictvím BENE-BUSu
- Informace o žalobě správce konkursní podstaty ve věci likvidace AGS Astra (výstavba sídliště
Kněžina)
- Byly aktualizovány termíny rady a zastupitelstva na II. pololetí 2011
- Termíny akcí: významný občan - 27.10., odhalení pamětní desky obětem II. světové války - 27.9.
- Informace o úpravách Zřizovacích listin příspěvkových organizací (bude projednávat ZM)
- Informace o výstavbě nové MŠ – vše běží dle harmonogramu
Konec jednání v 18:55 hod.
Termíny jednání v roce 2011 (II. pololetí):
rada: 29.8., 19.9., 17.10., 31.10., 14.11., 28.11., 12.12.
zastupitelstvo: 12.9., 3.10., 19.12.
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