
Z á	p	i	s č.	04/2012

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 27.2.2012

Přítomní	členové	rady:

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

Omluveni:	

Přizváni:

Ing. Kateřina Hrušková, ekonomický odbor
Marie Ondřichová, odbor majetku
Květoslava Beranová, ředitelka ŠJ
PaedDr. Janeta Jandová, ředitelka MŠ
Mgr. Hana Váňová, ředitelka ZŠ

Program	jednání:

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

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

V Týnci nad Sázavou dne 27.2.2012
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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
04/1 Výsledky výběrového řízení na pronájem bytu č. 26 v č. p. 275 v Týnci nad Sázavou. Žádost podal 

jeden žadatel a to p. M.H. a nabídla částku 91,- Kč/m2/měsíc. Rada souhlasí s uzavřením nájemní 
smlouvy na dobu 1 roku od 1.4.2012
Schváleno 5 - 0 - 0

04/2 Žádost p. Magdaleny Jiráskové, o souhlas s umístěním stavby „Komunikace – Týnec nad Sázavou 
na pozemku parc. č. 3825/2 v k. ú. Týnec nad Sázavou“ – stavebníci manželé P. a zároveň žádost 
o uzavření smlouvy o právu k provedení stavby na obecním pozemku parc. č. 3825/2 v k.ú. Týnec 
nad Sázavou. Rada se stavbou a s uzavřením smlouvy souhlasí. Požaduje povrch minimálně 
z recyklátu, ideálně asfaltový.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/3 Žádost Ing. Jiřího Richtera, elektroprojekty, Votice, o vyjádření k plánované stavbě el. přípojky 
pro parc. č. 4058/9, 4058/10 a 4058/1 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Stavba se dotkne obecních 
pozemků parc. č. 4045/16, 4058/5 a 4058/11 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Rada se stavbou 
souhlasí.  Standardní podmínky pro vstup do komunikace.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/4 Žádost p. J.Š o změnu kultury obecního pozemku parc. č. 895/15 – orná půda na ostatní plochu. 
Změnu potřebuje provést z důvodu zřízení komunikace na pozemek parc. č. 895/12 v k. ú. 
Pecerady.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/5 Žádost p. Jana Drašnara, Bachs s.r.o., o stanovisko k demontáži linky VN v Týnci nad Sázavou, 
akce VN 22 kV k BN 2348. Rada stanovila podmínky: obecní komunikace nebudou znečištěny a 
poškozeny. Obecní pozemky budou uvedeny do původního stavu. Není dovoleno deponovat 
materiál z akce na obecních pozemcích. 
Schváleno 5 - 0 - 0

04/6 Dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o převodu pozemků a sítí mezi manželi P. a 
Městem Týnec nad Sázavou. Dodatek řeší posun termínu uzavření smluv ve vazbě na termín 
zastupitelstva.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/7 Žádost p. Petra Slabihoudka, Projektová kancelář Benešov, o vyjádření ke stavbě Týnec nad 
Sázavou Na Hlinkách – kabelový rozvod NN pro RD, č. st. IV-12-6001823. Stavba se dotkne 
obecních pozemků parc. č. 3107/20 a parc. č. 3825/2 vše v k. ú. Týnec nad Sázavou. Standardní 
podmínky pro vstup do komunikace. Vedení novou komunikací bude realizováno vždy podvrtem.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/8 Žádost p. L.S. o souhlas s umístěním oplocení na pozemku parc. č. 636/6 v k. ú. Krusičany. Rada 
se stavbou souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 04/1 až 8 zajistí p. Ondřichová

04/9 I. rozpočtové opatření rady města pro rok 2012.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 04/9  zajistí Ing. Hrušková
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04/10 Převod zlepšeného hospodářského výsledku PO Mateřská škola Týnec nad Sázavou ve výši 
191 447,53 Kč do rezervního fondu.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/11 Převod zlepšeného hospodářského výsledku PO Základní škola Týnec nad Sázavou ve výši 
243 636,75 Kč do rezervního fondu.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/12 Převod zlepšeného hospodářského výsledku PO Školní jídelna Týnec nad Sázavou ve výši 
74.751,82 Kč do rezervního fondu.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/13 Výběrové řízení na ředitele v PO v souvislosti s novelou školského zákona - město vyhlásí 
výběrové řízení ve Školní jídelně (odchod ředitelky do důchodu), v ZŠ a MŠ se výběrové řízení 
vyhlašovat nebude. Školská rada vyhlášení konkurzu nenavrhuje.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 04/10 až 13 zajistí p. Bursová

04/14 Žádost p. Kováře o stanovisko ke stavbě garáží (Na Hlinkách) s vazbou na územní plán. Plocha je 
označena OVO. Rada souhlasí s výjimkou pro výstavbu poslední řady garáží.
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 04/14 zajistí starosta

C) Různé: 
- Pohovor s ředitelkami PO ŠJ, ZŠ a MŠ - bylo projednáno: ekonomika a provozní záležitosti
- Koncert Podblanického podzimu - 9.11.2012
- Informace o pokračování projektu Obnova zeleně
- Informace o svolání mimořádného zastupitelstva ve věci výstavby domů na Kněžině na 5.3.2012

Konec jednání v 19:45 hod.

Termíny jednání v roce 2012:
rada: 19.3., 2.4., 23.4., 14.5., 28.5., 18.6., 30.7., 27.8., 10.9., 24.9.,8.10., 22.10., 5.11., 19.11., 3.12., 17.12.
zastupitelstvo: 5.3., 16.4., 11.6., 17.9., 10.12.




