
Z á	p	i	s č.	10/2012

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 18.6.2012

Přítomní	členové	rady:

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

Omluveni:	

Přizváni:

Bc. Miloš Albl, tajemník
Marie Ondřichová, odbor majetku
Bc. Jitka Šebková, kancelář tajemníka
Věra Junová, předsedkyně komise pro zájmovou činnost

Program	jednání:

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

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

V Týnci nad Sázavou dne 18.6.2012
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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
10/1 Žádost p. D.Š o vyjádření souhlasu s vydáním územního souhlasu s umístěním a provedení 

oplocení pozemku parc. č. 1011/9 v k. ú. Čakovice u Řehenic. Rada se stavbou souhlasí, oplocení 
bude provedeno na pozemku žadatele tak, aby byla zajištěna prostupnost území (zkosené rohy 
pozemků).
Schváleno 5 - 0 - 0

10/2 Prodloužení nájemní smlouvy na byt v domě čp. 40 Na Kněžině pro p. M.K. na dobu od 1.7.2012.
do 30.6.2012
Schváleno 5 - 0 - 0

10/3 Žádost p. J.K. ml. o přidělení přístřeší v domě čp. 25 Brodce. Přístřeší bude poskytnuto na dobu 3 
měsíců v bytě č. 1 (jedna místnost).
Schváleno 5 - 0 - 0

10/4 Žádost p. T.S. o vyjádření k novostavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 4526/2 v kú. Týnec 
nad Sázavou. Rada se stavbou souhlasí, vjezd na pozemek bude proveden tak, aby nedocházelo 
k nátoku povrchové vody z obecní komunikace na pozemek žadatele.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/5 Žádost Řádu rytířů bílého kříže v souvislosti s organizací bitvy o brod:
- komunální zabezpečení akce - likvidace odpadů po akci proběhne na náklady pořadatele
- prominutí poplatku ze vstupného není dle OZV 4/2011 možné
- bezplatné využití parkoviště u sokolovny - rada souhlasí
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 10/1 až 5 zajistí p. Ondřichová

10/6 Přidělení bytu č. 405 v DPS II p. J.Č., náhradník p. B.D., J.B, S.V.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 10/6 zajistí Bc. Šebková

10/7 IV. rozpočtové opatření rady města pro rok 2012
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 10/7 zajistí Ing. Hrušková

10/8 Bere na vědomí zprávu předsedkyně Komise pro zájmovou činnost paní Věry Junové. Byly 
projednány body ze zápisu komise, zodpovězeny dotazy.
Rada bere na vědomí 5 - 0 - 0

10/9 Žádost osadního výboru Podělusy o finanční příspěvek na organizování akcí pro rok 2012
(masopust, dětský den a drakiáda). Návrh: 5000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/10 Návrh na zvýšení kapacity Mateřské školy Týnec nad Sázavou v Komenského ulici, č.p. 278 o 
15 dětí, tj. ze 175 dětí na 190 v 5ti odděleních 
Schváleno 5 - 0 - 0

10/11 Stanovení platu - platební výměr - ředitelce PO Školní jídelna Týnec nad Sázavou paní Janě 
Malinové. 
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 10/8 až 11 zajistí p. Bursová

10/12 Výpověď Rámcové dohody se společností O2.
Schváleno 5 - 0 - 0
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10/13 Uzavření Smlouvy o poskytování zvýhodněných podmínek se společností Vodafone Czech 
Republic a.s. na poskytování hlasových služeb na 24 měsíců.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/14 Žádost Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov o sponzorský dar - vybavení dětského koutku pro 
děti zaměstnanců.
Nechváleno 0 - 5(proti) - 0

10/15 Projednání doručených stížností uchazečů, komisaře a zastupitele na průběh konkurzu na 
ředitelku školní jídelny. Rada prověřila podněty ze stížností. Nezjistila manipulace ve výběrovém 
řízení. Nedodržení termínu odeslání písemné informace do 7 dnů nepovažuje za chybu, která by 
měla vliv na výsledné pořadí stanovené výběrovou komisí. Tajemníkem komise byla ustanovena 
p. Voláková. O jednání komise byl pořízen zápis, který je všemi členy komise podepsán a tedy 
odsouhlasen. V průběhu konkurzu měli všichni uchazeči stejné podmínky. Rada města neshledala 
požadavek na zrušení konkurzu jako oprávněný.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 10/12 až 15 zajistí starosta

C) Různé: 
- Informace o kulturním programu - léto 2012
- Informace o záměru - řezbářské sympózium - volba motivů v jednotlivých lokalitách
- Instalace lanové pyramidy - byl odsouhlasen model, místo a způsob financování
- Požadavek na řešení hluku v kempu v Náklí

Konec jednání v 20:15 hod.

Termíny jednání v roce 2012:
rada: 30.7., 3.9., 24.9.,8.10., 22.10., 5.11., 26.11., 17.12.
zastupitelstvo: 17.9., 10.12.




