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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 13/2014

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 4.8.2014

Přítomní členové rady:

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

Omluveni: 

František Kašpárek 

Přizváni:

Pavel Vilímek, 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 4.8.2014
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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
13/1 Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 34, Okružní 275. Prodloužení smlouvy do 31.01.2015. 

Schváleno 4 - 0 - 0

13/2 Žádost MAŠEK ELEKTRO s.r.o., o vyjádření ke stavbě zařízení pro veřejný rozvod elektřiny – Chrást 

nad Sázavou – kNN – p.č. 4054, číslo stavby IV-12-6017597. Projekt řeší výstavbu zemního 

kabelového vedení NN včetně pilíře s kabelovou skříní. Stavba se dotkne obecních pozemků parc. 

č. 4067/1 a 4286/1 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Rada se stavbou souhlasí, pilíře měření budou

zděné, standardní podmínky pro vstup do komunikace.

Schváleno 4 - 0 - 0

13/3 Projednání smluv o dodávce a odvádění odpadních vod uzavřeným mezi dodavatelem Vodovody a 

kanalizace Týnec s.r.o. a Městem Týnec nad Sázavou, odběratelem. Rada pověřuje starostu 

podpisem smluv.

Schváleno 4 - 0 - 0

13/4 Návrh nového znění smlouvy o nájmu hrobového místa podle nových právních předpisů. Rada 

souhlasí s obsahem smlouvy. Rada pověřuje podpisem smluv vedoucí odboru majetku.

Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 13/1 až 4 zajistí Marie Ondřichová

13/5 V. rozpočtové opatření rady města pro rok 2014.

Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 13/5 zajistí Ing. Kateřina Hrušková

13/6 Zveřejnění programů, příspěvků a seznamů kandidátů stran a volebních uskupení pro volby 

do zastupitelstva města 2014. Rozsah propagace v Týneckých listech (září 2014) a na webu 

(Nabídka volby) zdarma v rozsahu 2 strany formátu A4. Možná je i propagace na Infokanálu 

kabelové televize, spot v délce 3 minuty.

Schváleno 4 - 0 - 0

13/7 Smlouva o výpůjčce se společností Asekol s.r.o. na používání klecových kontejnerů pro skladování 

elektrozařízení. Klece budou umístěny na sběrném místě na Brodcích. Rada pověřuje starostu 

podpisem smlouvy.

Schváleno 4 - 0 - 0

13/8 Licenční smlouva s Katastrálním úřadem o užití digitálních ortofot a archivních ortofot. Data

(mapové podklady) budou použita do GISu (program pro evidenci pozemků a vlastníků), 

Poskytnutí dat je bezplatné, poštovné 60 Kč.

Schváleno 4 - 0 - 0

13/9 Dodatek č. 2 s Českou poštou ke smlouvě o poskytování certifikačních služeb - změna tarifikace 

pro čerpání časových razítek. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Schváleno 4 - 0 - 0

13/10 Veřejná zakázka „Stavební práce zakázky sanace železobetonové konstrukce akumulační komory 

pitné vody a rekonstrukce vystrojení armaturní komory vodojemu Taranka“. Rada bere na vědomí 

Zprávu hodnotící komise a rozhoduje o přidělení zakázky nejvýhodnější nabídce - firmě 
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Vodárenské technologie s.r.o., IČ 26440741. Nabídková cena bez DPH je 932.150 Kč. Rada 

pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.

Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 13/6 až 10 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé: 
- Informace o průběhu Týneckého střepu.

Konec jednání v 16.30

Termíny jednání v roce 2014:
rada: 1.9., 22.9., 6.10., 20.10., 3.11., 24.11., 15.12. 
zastupitelstvo: 15.9., 8.12.




