
USNESENí č. zuzozLlL3
ze zasedání zastupitelstva města Týnec nad Sázavou

kona ného d ne 12.04 .2021'
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Zastupitelstvo města Týnec nad Sázavou při svém veřejném zasedání dne L2.04'2021 přijalo usnesení

Program jednání
Usnesení č' ZM2o2! / t3 l t
Zastupitelstvo schvaluje pro8ra m jednání

Návrhová komise
U sn esení č'. ZM202L l L3 / 2

Zastupitelstvo volí návrhovou komisi: Mgr' Marcel Krejčíková, Vlastimil Vanžura, Mgr. Marta Vacková

3. ověřovate!é zápisu
Usnesení č' ZM2021l13/3
Zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu: Pavel Korec, Zbyněk Bartl

Maietkové převody
U snesení ć,. ZM2oZt / t3 / 4
Zastupitelstvo neschvaluje prodej obecního pozemku parc' č' 224t/22 v katastrálním území Pecerady
o výměře 93 m2'

Usnesení č' ZM2021113/5
Zastupitelstvo neschvaluje prodej obecního pozemku parc. č' st. 4o9 v katastrálním území čakovice
u Řehenic o výměře 190 m2, jehož součástíje stavba bez čp/če.

Usnesení č,' ZM2oZt / t3 / 6

Zastupitelstvo neschvaluie prodej obecního pozemku parc' č. L28Lh v katastrálním území Čakovice
u Řehenic o výměře 769 m2.

U snesení č. ZM202t / L3 / 7

Zastupitelstvo neschvaluje prodej obecních pozemků parc. č. 9t0/t v katastrálním území Pecerady
o výměře 6999 m2 a parc. č,. 4274/t v katastrálním území Týnec nad Sázavou o výměře 3017 m2'

Usnesení č' ZM2021'l13/8
Zastupitelstvo schvaluie přijetídaru - pozemku parc. č. LL65/L4 v katastrálním území Čakovice u Řehenic
o výměře Lo92 m2, na kterém se nachází rybník. Náklady s převodem spojené uhradí město'

U snesení č' ZM202L l L3 / 9
Zastupitelstvo schvaluje směnu částí pozemkri parc, č'. 746/L a parc. č' 74614 (část o šířce 1 m podél
obecní cesty, výměra cca 360 m2) a lesních pozemků parc' č. 407 (výměra 90 m2), parc. č. 408 (výměra

8380 m2) a parc. č. 4o9 (výměra 522m2) za obecní pozemky parc. č' 7a6/6 (výméra 259 m2) a parc.

č,.746/7 (výměra 107 m2) a části obecních lesních pozemků parc. č.752lLa752/2(vÝměra celkem cca
9000 m2) vše v katastrálním území Pecerady' Výměra směňovaných pozemků bude přibliŽně stejná.
Náklady s převodem spojené uhradí město.

Usnesení č. ZM2021l13/1'0
Zastupitelstvo schvaluje směnu částípozemků parc. č,.2t a parc. č' 23 (výměra celkem cca 55 m2) za části
obecních pozemků parc. č. 3768/2, parc' č. 3768/3 a parc. č'' 3768/6 (výměra ce|kem cca 190 m2) vše
v katastrálním území Krusičany. Rozdíl ve výměrách bude doplacen částkou 150 Kč/m2. Náklady
s převodem spojené uhradí město'
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Usnesení č'. 7M202t / t3 l LL
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti Středočeskému kraji o bezúplatný převod pozemků parc'
č,'43t4/7 o výměře L73 m2 a parc. č' 43L4/8 o výměře L04 m2, které byly odděleny zpozemku parc'

č,. 43t4/4 geometrickým plánem č,. L926-97 /2020, vše v katastrálním území Týnec nad Sázavou a následné
uzavření darovací smlouvy ohledně těchto pozemků' Město získá pozemky, na kterých se nachází obecní
chodník a autobusové zastávky.

Usnesení č'. ZM202t / t3 / L2
Zastupitelstvo schvaluje odkoupení pozemku parc, č. 2957/72 vkatastrálním území Týnec nad Sázavou
o výměře 193 m2 za cenu 300 Kč/m2, tj. celkem za 57.90o Kč' Město získá pozemek, na kterém se nachází
obecní komunikace a chodník. Náklady s převodem spojené uhradí město'

Poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení
Usnesení č. ZM202L l L3 / t3
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí šesti zápůjček z Fondu rozvoje bydlení v celkové výši 633 250 Kč.

6. 2. rozpočtové opatření zastupitelstva města pro rok 2021
U snesení č' 7M202L / L3 l t4
Zastupitelstvo schvaluje 2. rozpočtové opatření zastupitelstva města Týnec nad Sázavou pro rok 2021

Závěrečný účet a zpráva o přezkumu hospodaření města Týnec nad Sázavou
Usnesení č' ZM202]./13/15
l' Zastupitelstvo souhlasí s celoročním hospodařením města v roce 2020 - bez výhrady.
ll. Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku sestavenou k3t.L2.2020 spolu se zprávou o přezkumu

hospodaření za rok 2020.

8. Bezúplatný převod majetku příspěvkovým organizacím
Usnesení č' ZM2021lL3/16
Zastupitelstvo schvaluje
l. Bezúplatný převod majetku dle přílohy do vlastnictvípříspěvkové organizace Základní škola Týnec nad

Sázavou.
ll' Bezúplatný převod majetku dle přílohy do vlastnictví příspěvkové organizace školníjídelna Týnec nad

Sázavou'
lll' Bezúplatný převod majetku dle přílohy do vlastnictvípříspěvkové organizace Mateřská škola Týnec nad

Sázavou.

9. Hotel Týnec
Usnesen í č. zM202L / L3 / t7
l' Zastupitelstvo schvaluje zá měr kou pě stavebn í parceĺy st. 85/1, jejíž součástí je stavba č. p. 2 o výměře

2236 m2 a pozemku parc. č. 4656 o výměře 3694 mz, vše v katastrálním územíTýnec nad Sázavou'
ll. Zastupitelstvo pověřuje starostu přípravou podkladů ke koupi - odhad ceny nemovitosti, řešení

provozu budovy.

10. Přijetíúvěru na koupi Hotelu Týnec
Usnesení č. ZM2021l13/18
Zastupitelstvo schvaluje přijetí úvěru ve výši 40'000.000 Kč s úrokovou sazbou PRlBoR L2M na koupi
Hoteĺu Týnec a uzavření smlouvy o úvěru č,. 0633227L\9/LCD s Českou spořitelnou, a's.

V Týnci nad Sázavou t2.04.202L

starosta místostarosta

ověřovatel
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