
Z á	p	i	s č.	17/2011

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 31.10.2011

Přítomní	členové	rady:

Mgr. Martin Kadrnožka
Adriana Bursová
František Kašpárek
Zbyněk Peša
Mgr. Galina Žďárská

Omluveni:	

Přizváni:

Bc. Miloš Albl, tajemník MěÚ
Marie Ondřichová, odbor majetku
Ing. Kateřina Hrušková, finanční odbor

Program	jednání:

1. Kontrola minulého zápisu
2. Nová usnesení
3. Různé

……..………….. …………………
starosta místostarostka

V Týnci nad Sázavou dne 31.10.2011
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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
17/1 Uzavření nové nájemné smlouvy s M.B. a M.B., na byt č. 31,  Okružní 275, Týnec nad Sázavou 

s platností od 01.01.2012 na dobu 12 měsíců. Jde o pokračování nájmu stávajících nájemníků.
Schváleno 5 - 0 - 0

17/2 Žádost pana J.K., byt č. 17, Okružní 275, Týnec nad Sázavou o finanční příspěvek na úpravy 
v nájemním bytě ve výši standardu. Výše standardu: podlahová krytina 500 Kč/m2, kuchyňská 
linka 6000 Kč/celá sestava, včetně DPH. V případě ukončení nájemní smlouvy není nárok na 
úhradu nadstandardních materiálů, vybavení zůstává součástí bytu.
Schváleno 5 - 0 - 0

17/3 Úprava usnesení rady 2011/16/16 (v podkladech byla mylně uvedena cena 1 tabule):
Prodloužení platnosti smluv na pronájem plochy v rámci Informačního systému v Týnci nad 
Sázavou. Platnost smluv na 12 měsíců, od 1.1.2012, cena 300,- Kč/1 tabule/rok bez DPH.
Schváleno 5 - 0 - 0

17/4 Návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi manželi H. (oprávněný) a Městem Týnec nad 
Sázavou (povinný). Věcné břemeno se týká práva umístění, zřízení a provozování vodovodní 
přípojky na  obecních pozemcích parc. č. 3821/6, 3127/4 a 3126/1 v k. ú. Týnec nad Sázavou. 
Věcné břemeno je bezúplatné.
Schváleno 5 - 0 - 0

17/5 Žádost p. L.Č. o vyjádření souhlasu s vydáním územního souhlasu s umístěním a provedení 
oplocení pozemku parc. č. 4250/6 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Rada se stavbou a provedením
souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

17/6 Návrh Smlouvy o uzavření budoucí  smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Lesy České 
republiky s.p. Přemyslova 1106/19, 501 68  Hradec Králové (povinný) a Městem Týnec nad 
Sázavou (oprávněný). Věcné břemeno se týká práva umístění, zřízení a provozování veřejného 
osvětlení na   pozemku parc. č. 2982/59 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Věcné břemeno je úplatné, 
jednorázová úhrada činí 5000,- Kč bez DPH.
Schváleno 5 - 0 - 0

17/7 Návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Z.B (povinný) a 
Městem Týnec nad Sázavou (oprávněný). Věcné břemeno se týká práva umístění, zřízení a 
provozování veřejného osvětlení na   pozemku parc. č. 2982/47 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Věcné 
břemeno je bezúplatné.
Schváleno 5 - 0 - 0

17/8 Návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi K.B. (povinný) a 
Městem Týnec nad Sázavou (oprávněný). Věcné břemeno se týká práva umístění, zřízení a 
provozování veřejného osvětlení na   pozemku parc. č. 2982/47 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Věcné 
břemeno je bezúplatné.
Schváleno 5 - 0 - 0

17/9 Návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi J.V. (povinný) a 
Městem Týnec nad Sázavou (oprávněný). Věcné břemeno se týká práva umístění, zřízení a 
provozování veřejného osvětlení na   pozemku parc. č. 2982/65 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Věcné 
břemeno je úplatné, jednorázová úhrada činí 500,- Kč.
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Schváleno 5 - 0 - 0

17/10 Žádost p. J.H. o vybudování příjezdové komunikace na pozemku p. č. 3203 v k. ú. Podělusy 
v potřebné šíři a zároveň zřízení věcného břemene přístupu a příjezdu přes tento pozemek na 
pozemek parc. č. 3336 v k. ú. Podělusy. Rada souhlasí se stavbou i zřízením bezúplatného 
věcného břemene.
Schváleno 5 - 0 - 0

17/11 Žádost p. J.H. o souhlas s umístěním přístřešku na stavební materiál 4x4 m a zahradní dřevěné
chatky 2x2m na pozemek parc. č. 3336 v k. ú. Podělusy. Rada souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

17/12 Žádost manželů J. o souhlasné vyjádření ke stavbě obslužné komunikace na pozemcích parc. č. 
4493/5 a 4493/3 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Rada se stavbou souhlasí, město na komunikaci 
nebude provádět zimní údržbu.
Schváleno 5 - 0 - 0

17/13 Oznámení MAŠEK ELEKTRO s.r.o. Krusičany 74, o rekonstrukci sítě VN – METAZ-úpr. VN 22 kV 
Týnec pb67-Týnec pb86 a ohlášení vstupu na obecní pozemky parc. č. 4283/1, 4281, 3825/2, 
3107/4, 3107/3, 3826/3, 3092/81, 3092/82 a na pozemek parc. č. 3114/1 vše v k. ú. Týnec nad 
Sázavou. Rada bere oznámení na vědomí, požaduje provést rekonstrukci vedení uložením do 
země, kromě úseku mezi stožáry 14-17.
Schváleno 5 - 0 - 0

17/14 Žádost p. N. o souhlas s odstraněním 1 kusu pedikérské vaničky, umyvadla a baterie 
v pronajatém prostoru v čp. 520 na náklady žadatele. Rada souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 17/1 až 14 zajistí p. Ondřichová

17/15 V. rozpočtové opatření rady města
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 17/15 zajistí Ing. Hrušková

C) Různé: 
-

Konec jednání v 17.45 hod.

Termíny jednání v roce 2011 (II. pololetí):
rada: 14.11., 28.11., 12.12.
zastupitelstvo: 19.12.




