
Město	Týnec	nad	Sázavou
K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á	p	i	s č.	16/2012

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 5.11.2012

Přítomní členové rady:

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

Omluveni: 

Přizváni:

Ing. Miloš Albl, tajemník
Marie Ondřichová, odbor majetku
Ing. Kateřina Hrušková, ekonomický odbor

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta místostarostka

V Týnci nad Sázavou dne 5.11.2012
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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
16/1 Žádost paní P. o přidělení přístřeší č. 4, Brodce 25. Žadatel má u města dluhy, které neřeší.

Neschváleno 0 - 5 (proti) - 0

16/2 Žádost pana M. o pronájem části obecních pozemků parc. č. 4276/14 a 912/28  v k. ú. Týnec nad 
Sázavou za účelem zřízení občasného výběhu pro koně. Záměr o pronájmu byl zveřejněn na 
úřední desce od 15. 10. 2012 do 31. 10. 2012. K zveřejněnému záměru byly dány dvě 
připomínky. Komise pro rozvoj města pronájem nedoporučuje.
Neschváleno 0 - 5 (proti) - 0

16/3 Žádost p. M.L. o dodatečný souhlas se stavbou vrtané studny na pozemku p.č. 1175/2 v kú. 
Čakovice. Rada se stavbou souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

16/4 Návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi  Telefónica Czech Republic, a.s. (oprávněný) a 
Městem Týnec nad Sázavou (povinný) a p. T.V. (investor). Věcné břemeno se týká práva 
umístění, zřízení a provozování telefonického zařízení  na  obecním pozemku parc. č. 2008 v k. ú. 
Čakovice u Řehenic. Věcné břemeno je bezúplatné (hradí ho investor, nikoliv Telefónica Czech 
Republic, a.s.)
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 16/1 až 4 zajistí p. Ondřichová

16/5 IX. rozpočtové opatření rady města Týnec nad Sázavou pro rok 2012.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 16/5 zajistí Ing. Hrušková

16/6 Stanovení počtu členů okrskové volební komise pro volby prezidenta republiky ve dnech 11 -
12.1.2013 (případné druhé kolo proběhne ve dnech 25. - 26.1.2013). Okrsková volební komise 
pro volbu prezidenta republiky bude mít nejméně 5 členů včetně zapisovatele, v okrscích do 300 
voličů bude mít okrsková volební komise nejméně 4 členy včetně zapisovatele.
Schváleno 5 - 0 - 0

16/7 Žádost Fotbalového klubu FERCOM o prominutí rekreačního poplatku a poplatku z ubytování 
ve výši cca 106.000 Kč za rok 2012. Žádost bude projednávat zastupitelstvo v prosinci 2012. Rada 
zastupitelstvu doporučuje žádosti nevyhovět. Příjem by se použil na financování obnovy 
sportovišť, podporu spolkové činnosti a rozvoj cestovního ruchu.
Schváleno 4 (pro) - 1 (proti Kadrnožka) - 0

16/8 Žádost FK FERCOM o snížení rekreačního poplatku z 15,- Kč na 4,- Kč/den. Žádost bude 
projednávat zastupitelstvo v prosinci 2012. Rada zastupitelstvu doporučuje žádosti nevyhovět a 
zachovat stávající sazby.
Schváleno 5 - 0 - 0

16/9 Podnět osadního výboru Krusičany ke změně sazeb poplatku za psy. Zastupitelstvu bude 
předložen návrh obecně závazné vyhlášky. Sazby budou stanoveny na zastupitelstvu. Rada 
doporučuje zachovat stávající sazby.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 16/6 až 9 zajistí Ing. Albl

C) Různé: 
- Informace o přípravě rozpočtu na rok 2013; bude projednán ve Finančním výboru, v příští radě a 

10.12.2012 na zastupitelstvu.
- Informace o schůzce Komise pro zájmovou činnost, která řešila mimo jiné pravidla pro rozdělování 

dotací města.
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- Informace o projektu Naučná stezka - příprava pro podání žádosti o dotaci.
- Informace o doručených žádostech o změnu územního plánu. Žádosti budou zpracovány 

do přehledů, projednány s Komisí pro rozvoj města, předloženy radě a zastupitelstvu.

Konec jednání v 17:30

Termíny jednání v roce 2012:
rada: 26. 11., 17. 12.
zastupitelstvo: 10. 12.




