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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 6/2014

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 5. 5. 2014

Přítomní členové rady:

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

Omluveni: 

---

Přizváni:

Ing. Miloš Albl, tajemník
Mgr. Jitka Šebková, kancelář tajemníka
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. 5. 2014
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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
06/1 Žádost P.H. o stanovisko k dokumentaci stavby k územnímu souhlasu pro stavbu vodovodní 

přípojky k nemovitosti č. ev. 036 na pozemku parc. č. 856/21 v k. ú. Pecerady. Stavba se dotkne 
obecního pozemku parc. č. 856/1 v k. ú. Pecerady. Rada se stavbou souhlasí, standardní podmínky 
pro vstup do komunikace.
Schváleno 5 - 0 - 0

06/2 Žádost  J.Š. o vyjádření k dokumentaci stavby ke stavebnímu řízení pro novostavbu rodinného 
domu na pozemku parc.  č. 85/2 v k. ú. Pecerady vč. stavby přípojky plynu. Rada se stavbou 
souhlasí, standardní podmínky pro vstup do komunikace.
Schváleno 5 - 0 - 0

06/3 Žádost P.F. o stanovisko k dokumentaci stavby k územnímu řízení pro stavbu vrtané studny 
na pozemku parc. č. 2985/2 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

06/4 Žádost O.P. o stanovisko k dokumentaci stavby k územnímu rozhodnutí a projednání 
ve zjednodušeném řízení pro stavbu komunikace na pozemcích parc. č. 37/3, 30/1, 37/7, 37/18 a
3773 v k. ú. Krusičany a vybudování sjezdů na obecní komunikace parc. č. 3773 a 129/3 v k. ú. 
Krusičany. Stavba se dotkne obecních pozemků parc. č. 3773, 37/18 a 129/3 v k. ú. Krusičany. Rada 
se stavbou souhlasí, stavba včetně sjezdů může být umístěna i na obecních pozemcích 3773, 37/18 
a 129/3 v k. ú. Krusičany. Město se na stavbě nebude finančně podílet.
Schváleno 5 - 0 - 0

06/5 Žádost Elmoz Czech, s.r.o., Bystřice, o stanovisko města ke stavbě IV-12-6017424 Pecerady – kNN 
p.č. 126-9. Jedná se o elektro přípojku k pozemku parc. č. 126/9 v k. ú. Pecerady. Nový pilíř bude 
zděný. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

06/6 Žádost Teplárny Týnec s.r.o. o stanovisko ke stavbě JAWAUNION - připojení k LDS 22 kV Teplárny 
Týnec (distribuce elektrické energie). Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

06/7 Žádost V.T. o stanovisko města ke stavbě STL plynové přípojky pro dům č.p. 116 ve Zbořeném 
Kostelci. Stavba bude umístěna na pozemku parc. č.  4346 v k. ú. Týnec nad Sázavou ve vlastnictví 
SÚS. Rada se stavbou souhlasí, pilíř měření bude zděný. 
Schváleno 5 - 0 - 0

06/8 Žádost J.Š. o vyjádření  ke stavebnímu záměru novostavby rodinného domu na pozemku parc.  č. 
895/12 v k. ú. Pecerady. Rada se stavbou souhlasí, dešťová voda bude likvidována na pozemku
žadatele.
Schváleno 5 - 0 - 0

06/9 Žádost T.T. o souhlas s umístěním reklamního zařízení „Áčka“ na pozemku parc. č. 3027/23 a 24 
v k. ú. Týnec nad Sázavou. Rada s umístěním souhlasí. Áčko bude umístěno tak, aby co nejméně 
zasahovalo do profilu chodníku, ideálně do pásu zeleně.
Schváleno 5 - 0 - 0

06/10 Žádost J.K. o stanovisko ke stavebním úpravám rodinného domu čp. 53 v Podělusích (výměna 
oken).  Rada s úpravami souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 06/1 až 10 zajistí Marie Ondřichová
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06/11 II. Rozpočtové opatření rady města
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 06/11 zajistí Ing. Kateřina Hrušková

06/12 Přidělení bytu č. 208 v DPS čp. 525 paní M.P.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 06/12 zajistí Mgr. Jitka Šebková

06/13 Dodatek č. 3 ke smlouvě 10059866 o poskytnutí podpory ze SFŽP na projekt Obnova veřejné 
zeleně v Týnci nad Sázavou. Dodatek mění termín předložení podkladů pro závěrečné vyhodnocení 
akce.
Schváleno 5 - 0 - 0

06/14 Žádost Klubu železničních cestovatelů o poskytnutí dotace na projekt Posázavský motoráček 
v sezóně 2014. Rada nesouhlasí s přidělení dotace. 
Neschváleno 0 - 5 (proti) - 0

06/15 Technické služby Týnec s.r.o. Bude vyhlášeno výběrového řízení na jednatele Technických služeb 
Týnec s.r.o. Do doby jmenování nového jednatele řídí společnost Ing. Michael Turek. Po výběru 
nového jednatele končí pověření Ing. Turka a nový jednatel přebírá funkci. Předpokládaný termín 
výběrového řízení - září 2014. Na dalším jednání rady města budou provedeny změny ve složení 
dozorčí rady.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 6/13 a 15 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé: 
- Informace o projednávání navýšení kapacity školní družiny na celkem 185 dětí

- Informace o probíhajících akcích - terénní úpravy u školy, oprava schodiště pod hotelem, naučná 

stezka pod farou, altán v Chrástu, zahradní domek na hřišti v Podělusích, obnova zeleně, MIOS

- Informace o přípravě akcí - schodiště a WC vedle čp. 13, WC v centru, asfaltování komunikací, 

projektové práce - chodníky

- Informace o připravované valné hromadě FK Fercom

Konec jednání v 18.10

Termíny jednání v roce 2014:
rada: 19.5., 2.6., 23.6., 14.7., 4.8., 1.9., 22.9., 6.10., 20.10., 3.11., 24.11., 15.12. 
zastupitelstvo: 16.6., 15.9., 8.12.




