
USNESENí č. zuzoL7 lL6
ze zasedání zastupitelstva města Týnec nad Sázavou

konaného dne ].0.04 .20t7

t

Zastupitelstvo města Týnec nad Sázavou při svém veřejném zasedánídne 10.04.2017 přijalo usnesení:

Program jednání
Usnesení č. ZM2017116/01'
Zastupitelstvo schva!uje program jednánÍ

2, Návrhová komise
Usnesení č. ZM2017116/02
Zastupitelstvo volí návrhovou komisi: Mgr. Hana Váňová, Vlastimil Vanžura, Mgr. Petr Znamenáček

3. ověřovatelé záplsu
Usnesení č. ZM 201'7116/03
zastupitelstvo vo]í ověřovatele zápisu: Zbyněk Peša, Pavel Korec

4. Ma|etkové převody
UsnesenÍ č'. 7M20t7 / t6 / 04
Zastupitelstvo schvaluJe směnu a prodej částí obecnÍho pozemku parc. č. 22L8/t o výměře 44 m2 a část
obecnÍho pozemku parc. č' 23L2 o výměře 24 mz za část pozemku parc. č. Lo4/7 o výměře 8 m2 vše v k. ú.
Peceľady. Rozdíl ve výměrách bude vypořádán za cenu 150 Kč/m2. Geometrický plán hradí žadatel, vklad
do katastru nemovitostí hradí město.

Usnesení č. ZM2017lJ.6/05
zastupitelstvo schvaluje prodej částí obecních pozemků parc. č. L03/I a 376314 v k. rj. Krusičany o celkové
výměre I97 m2 podél nemovitosti č.p. 40, z toho 67 m2 za cenu 15 Kč/mz (skála) a 130 m2 za cenu
150 Kč/m2 + náklady s převodem spojené (geometrický plán, poplatek za návrh na vklad do katastru
nemovitostía daň z nabytí nemovitých věcÍ).

Usnesení č' ZM201'71L6106
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucÍ smlouvy o zřhenÍ věcného břemene
a smlouvy o právu provést stavbu č. lP-L2_60].LL49/L s názvem Chrást nad Sázavou - kNN, st. 1'047 na
obecnÍch pozemcích parc. č. 4277,427615,4276132 a 9t9/28 vk. ú. Týnec nad Sázavou mezi ČEz
Distribuce, a's' (opľávněný) a městem Týnec nad Sázavou (povinný)'

Usnesení ć'. ZM20L7 / L6 / 07
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zŕízen( věcného břemene
a smlouvy o právu provést stavbu č. lP_12-6010t00lvB/2 s názvem Týnec nad Sázavou Jílovská - kNN -
3tl9l2 na obecních pozemcích parc, č. 31-:.;9146 a 3t25/8 v k, ú. Týnec nad Sázavou mezi črz Distribuce,
a.s' (oprávněný) a městem Týnec nad Sázavou (povinný).

Usnesení č. ZM2017116/08
zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o uzavřenÍ budoucí smlouvy o zŕIzení věcného břemene
a smlouvy o právu provést stavbu č. lE-].2-6007252 s názvem Týnec nad Sázavou - BN-6612 u hřiště_proti
na obecním pozemku parc. č. 3068/13 v k' ú' Týnec nad Sázavou mezi ČEz Distribuce, a.s' (oprávněný)
a městem Týnec nad Sázavou (povinný).

Usnesení č. ZM2017l]'6109
Zastupĺtelstvo schvaluJe prodej pozemku parc. č. 4682 o výměře 2t m2 a části pozemku parc. č. st. 919/28
o výměře 65 m2 včetně mycí rampy v k. ú. Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou ze cenu 501 Kč/m2
+ DPH + náklady s převodem spojené (poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostÍ a daň z nabytí
nemovitých věcí).
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Usnesení č. ZM2017116/10
Zastupitelstvo schvaluJe prodej pozemku parc. č. st. 92512 o výměře 21 m2 a části pozemku parc.
ć,. st,925lt o výměře cca !7 m2 v k. ú. Týnec nad Sázavou (areál garáží na H|inkách) pro stavbu dvougaráže
za cenu 1.300 Kč/m2 + DPH + nák|ady s převodem spojené (geometrický plán, poplatek za návrh na vklad
do katastru nemovitostí a daň z nabytínemovitých věcí).

5. lV rozpočtové opatření zastupltelstva města pro rok 20L7, (lprava položek
UsnesenÍ č. ZM2017116/11
Zastupitelstvo města Týnec nad Sázavou:
l. schvaluje lV. rozpočtové opatření zastupitelstva města Týnec nad Sázavou pro rok 2017.
ll. bere na vědomí předložený záznam o změnách čÍsel po|ožek rozpočtové skladby ve schváleném

rozpočtu na rok 2017. od 0t'07'20I7 došlo na základě novely vyhlášky o rozpočtové skladbě
k zavedení položky 1381, ke zrušení položky 1351, která by|a nahrazena položkou 1382, ke zrušení
položky 1355, která byla nahrazena položkou 1383, ke zrušení polożky 2343, která byla nahrazena
položkou 1356 a zavedením paragrafu 2292.Záznam o změně je zveřejněn na úřední desce města.

Územní plán - návrh zadánÍ změny č. 2

U snesení ć,. ZM20t7 l t6 l t2
Zastupitelstvo mésta Týnec nad Sázavou:
l. bere na vědomÍ Zprávu o vyhodnocenÍ připomínek, požadavkťr a podnětů k návrhu zadání Změny č. 2

územního plánu Týnec nad Sázavou datovanou březen 2017,
ll. schvaluje v souladu s ustanovením 5 47 odst. 5 stavebního zákona výslednou verzi návrhu zadánÍ

změny č. 2 územního plánu Týnec nad Sázavou datovanou blezen 20t7 '

Vodovod a kanalizace v místních částech
Usnesení č' ZM2017116/13
Zastupitelstvo bere na vědomí informace o přípravě a rozsahu projektu Zásobování pitnou vodou
a odkanalizovánÍ odpadních vod místních částĺ města Týnec nad Sázavou.

8. Poskytnutídotacíz programu č.4
Usnesení č,. ŻM2oL7 l t6 h4
Zastupitelstvo města Týnec nad Sázavou schvaluje poskytnutí dotace z progľamu č. 4 - podpoľa výstavby
nových studen panu L. S. ve výši 30.000 Kč.

9. šłoIsłý obvod mateřské školy
Usnesení č. ZM2017l16/15
Zastupitelstvo města Týnec nad Sázavou:
l. schvaluie Dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy s obcemi

Bukovany a Chářovice.
ll. schvaluje obecně závaznou vyhlášku č,. t/2oI7 společný obvod Mateřské školy Týnec nad Sázavou,

příspěvková organizace, kterou se stanoví část společného školského obvodu spádové mateřské školy.

10. osadnÍvýbor Kruslčany
Usnesení č. ZM20171L6/16
Zastupitelstvo schvaluJe doplnění osadního výboru v Krusičanech o pana Pavla Fraňka, pana Martina
Jahodu a pana Vlastimila Skopce.

V Týnci nad Sázavou 10'04,2077

7

pis

/1ŕ,'l J r -

' ś,::ll.ĺĺA : 
'r'':,'.."; 'r ! ;: i-_'" -/i ' ił/Wrh/ /4 ł,ł,il'lł

'., ''.'-1.]

is ově


