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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 15/2013

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 12.8.2013

Přítomní členové rady:

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

Omluveni: 

---

Přizváni:

Marie Ondřichová, odbor majetku

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta místostarostka

V Týnci nad Sázavou dne 12.8.2013
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Schůze rady byla zahájena v 15:00 hodin v zasedací místnosti rady.  

A) Kontrola minulého zápisu
Úkoly byly splněny nebo se průběžně plní.

B) Nová usnesení
15/1 Stanovení dalšího postupu ve věci dluhu I.M. - nájemníka byt č. 2, Benešovská 13. Pokud 

do 30.8.2013 nebude uhrazeno dlužné nájemné a zálohy na služby, bude nájemník vystěhován 
bez náhrady. V případě úhrady předepsaných plateb bude radě předložen návrh nájemní 
smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

15/2 Návrh na prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4, Benešovská 13, pro Š.B. a V.G. Nájemní 
smlouva bude prodloužena o 12 měsíců - do 31.8.2014.
Schváleno 5 - 0 - 0

15/3 Žádost P.N. o stanovisko k dokumentaci stavby k územnímu souhlasu ke stavbě oplocení + vrat  
na pozemku  parc. č. st. 71 v k. ú. Čakovice u Řehenic. Rada se stavbou souhlasí. Rada žadatele 
upozorňuje na nevhodné parkování vraků vozidel na sousedním pozemku 1121/1 v k.ú. Čakovice 
u Řehenic. Žadatele (vlastníka) pozemku vyzývá k úklidu vozidel z tohoto pozemku.
Schváleno 5 - 0 - 0

15/4 Žádost o vydání stanoviska k umístění zahradního domku na pozemku parc. č. 3077/60 v kú 
Týnec nad Sázavou, který slouží jako parkoviště prodejny LIDL. Rada se stavbou souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

15/5 Rozhodnutí o přidělení bytu č.6 v č.p. 275 v Týnci nad Sázavou. Bylo vypsáno výběrové řízení. 
Rada schvaluje přidělení bytu p. J.P. (nejvyšší nabídka - 90 Kč/m2/měsíc). Nájemní smlouva 
od 1.9.2013 na 12 měsíců.
Schváleno 5 - 0 - 0

15/6 Žádost o stanovisko ke stavbě vodovodní a kanalizační přípojky pro pozemek 2986/3 v kú Týnec 
nad Sázavou. Vodovod bude napojen v pozemku 3816/1, kanalizace na hranici pozemku 3861. 
Rada se stavbou souhlasí, platí standardní podmínky pro vstup do obecní komunikace.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 15/1 až 6 zajistí Marie Ondřichová

15/7 Výběrové řízení - ředitel (jednatel) nově zakládané společnosti. Rada schvaluje návrh členů 
výběrové komise, rozsah poskytnutých podkladů, návrh mzdy (odměny), nároky na odstupné 
při ukončení výkonu funkce, rozsah požadavků na uchazeče. Předpokládané termíny: podání 
přihlášek do 20.9.2013, termín pohovorů 2.10.2013, rozhodnutí o výběru 7.10.2013 (rada), 
21.10.2013 (zastupitelstvo - mimořádný termín). Zastupitelstvo by 16.9.2013 mělo rozhodnout 
o formě zakládané společnosti (s.r.o. nebo PO) a 21.10.2013 by byly projednány zakládací listiny 
společnosti včetně jmenování ředitele (jednatele) a kontrolních orgánů.
Schváleno 4 - 0 - 1 (zdržel se)

15/8 Návrh dohody o poskytování architektonických služeb uzavřené s Ing. Janem Vaněčkem, atelier 
V.A.S. za 2.000 Kč měsíčně.
Schváleno 5 - 0 - 0

15/9 Vyhlášení VZ na výměnu vodovodu v ulici 1. máje. 
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 15/6 až 9 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka
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C) Různé: 
- Diskuze k fungování MAS Posázaví v roce 2014 - způsob financování a využívání služeb

- Stavající manažer pro dotace ukončil svoji činnost. Diskuze nad návrhy dalších možností řešení správy 

dotací, regionálních projektů a PR

- Diskuze nad návrhy architekta na řešení veřejného WC a hřbitovní zdi

- Návrh na udělení odměny pro hasiče zasahující při přívalových deštích a za pomoc při zalévání veřejné 

zeleně - bude projednáno s tajemníkem MěÚ

- Upozornění na nebezpečný úsek na silnici do Kostelce (po požáru) - již byl dán požadavek cestmistrovi 

na montáž svodidel

Konec jednání v 19:40

Termíny jednání v roce 2013:
rada: 2.9., 23.9., 7.10., 21.10., 11.11., 25.11., 16.12.
zastupitelstvo: 16.9., (21.10.?), 9.12.




