
Z á p i s  č. 13/2010 
 

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 30.8. 2010 
 
 
 
 
Přítomní členové rady: 
  
 Zdeněk Březina 
 Mgr. Martin Kadrnožka 
 Ing. Miluše Burešová 
 Ing. Jindřich Petrášek 
 Mgr. Galina Žďárská 
  
  
Omluveni:  - 
   
   
Přizváni: Bc. M. Albl - tajemník MěÚ 
  p. M. Ondřichová - vedoucí odboru majetku 
 p. Junová - Tělovýchovná jednota o.s. Týnec nad Sázavou 
 
 
   
 
Program jednání: 
 
 1. Kontrola minulého zápisu 
 2. Nová usnesení 
 3. Různé 
 
 
 
 
 
 ……..………….. ………………… 
 starosta místostarosta 
 
 
 
 
 

V Týnci nad Sázavou dne  30.8.2010   
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Schůze rady byla zahájena v 15:00 hod. v zasedací místnosti rady.   
 

A) Kontrola minulého zápisu 
 
Úkoly byly splněny nebo se průběžně plní. 
 
B) Nová usnesení 
 
 
1/13     Rada schválila uzavření nové nájemní smlouvy na byt č.22 v domě čp. 275 v Týnci n/S., 

mezi Městem Týnec n/S. a panem B. B., současným nájemcem výše uvedeného bytu, na  
 dobu neurčitou s účinností od 1.10.2010. 
         5 - 0 - 0. 
 
2/13 Rada stanovila výši nájemného v nájemních bytech města takto: 

• v čp. 275,131 a v sokolovně ve Zbořeném Kostelci z 53,99 Kč na 59,- 
Kč/m2/měsíc 

• v čp. 25 v Brodcích a v čp. 224 v Chrástě n.S. z 53,99 na 57,30 Kč /m2/měsíc 
 s účinností od 1.1.2011. 

 5 - 0 - 0. 
  

3/13 Rada schválila ukončení nájemní smlouvy na byt v domě čp. 40, ul. Na Kněžině, nájemce 
paní H. N., na základě návrhu nájemce - dohodou  ke  30. 9. 2010. 

 5 - 0 - 0. 
 
4/13 Rada vzala na vědomí převody členství v BD Bystřice: 

• z pana S. C. na paní J. S. a uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. C22 v čp. 36, 
ul. Na Kněžině  

• z pana  F. Š. na pana F. Š. mladšího a uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 
B21 v čp. 39, ul. Na Kněžině 

• z paní  Š. Š. na paní  H. K.  a uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. B31 v čp. 
41, ul. Na Kněžině 

 
  
5/13 Rada vyhověla žádosti Umělecké agentury Emil Chaloupka, o pronájem parkoviště           

u MěÚ v Týnci n/S. v pátek 10. 9. 2010, za účelem vystoupení kaskadérů. Podmínkou je 
zachování průjezdu parkovištěm k Bisportu a do Náklí. 

 5 - 0 - 0. 
 
6/13 Žádost p. Jiřího Havrlíka, vz. manželů P., o souhlas s umístěním tenisového hřiště na 

pozemku p. č. 3115/137 v k. ú. Týnec n/S. v ochranném pásmu obecního lesa na pozemku 
p. č. 3116/1 v k. ú. Týnec n/S. 

 Schváleno 5 - 0 - 0. 
 
 
7/13 Žádost AZ Elektrostav, a.s. Nymburk, v zastoupení investora ČEZ Distribuce, a.s.,            

o vyjádření ke stavbě Týnec n/S. Jílovská – kNN-p.č.3080/154 z hlediska zájmu obce pro 
vydání stavebního povolení. Tato stavba byla již projednávána, ale došlo ke změně 
technického řešení. 

 Rada odložila rozhodnutí z důvodu nejasné trasy vedení budoucí kanalizace. 
 5 - 0 - 0. 
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8/13 Žádost Mašek elektro s.r.o. v zastoupení investora ČEZ Distribuce, a.s., o vyjádření ke 

stavbě Podělusy - přípojka kNN k parc. č. 3504/2 z hlediska zájmu obce pro potřeby 
vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. 

   Rada nemá námitek, schváleno 5 - 0 - 0. 
 
  

9/13 Rada schválila  uzavření  smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi 
ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8 (oprávněný) a Městem Týnec n/S. 
(povinný). Břemeno se týká práva umístění, zřízení a provozování el. zařízení na  
obecním pozemku p. č. PK č. 3859 a p.č. PK č. 3845/3 v k. ú. Podělusy. Cena břemene  
činí 21.000,- Kč bez DPH. DPH bude k ceně přičteno dle zákonné sazby při podpisu 
smlouvy o věcném břemenu. 

 5 - 0 - 0. 
 

10/13 Rada schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi 
ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8 (oprávněný) a Městem Týnec n/S. 
(povinný). Břemeno se týká práva umístění, zřízení a provozování el. zařízení na  
obecním pozemku p. č. 856/3 v k. ú. Pecerady. Cena břemene činí 10.000,- Kč bez DPH. 
DPH bude k ceně přičteno dle zákonné sazby při podpisu smlouvy o věcném břemenu. 

 5 - 0 - 0.  
 

11/13 Žádost Jana Kukačky, Projekční práce, v zastoupení investora ČEZ Distribuce, a.s.,          
o vyjádření ke stavbě Pecerady - NN pro p.č. 120 z hlediska zájmu obce pro vydání 
stavebního povolení. 

 Rada nemá námitek, schváleno 5 - 0 - 0.     
 
12/13 Rada schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi 

ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8 (oprávněný) a Městem Týnec n/S. 
(povinný). Břemeno se týká práva umístění, zřízení a provozování el. zařízení na  
obecním pozemku p. č. 2218/1 a st. č. 175 v k. ú. Pecerady. Břemeno je úplatné, cena činí 
10.000,- Kč bez DPH. DPH bude k ceně přičteno dle zákonné sazby při podpisu smlouvy 
o věcném břemenu. 

 5 - 0 - 0. 
 

13/13 Rada projednala výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Oprava cisterny CAS 25 – Š 706-RTHP“. Podána byla jedna nabídka, hodnotící komise 
doporučila tuto nabídku přijmout. Jedná se o nabídku firmy Požární technika KOMET 
s.r.o., Petra Bezruče 1031, Pečky.  

 Rada schválila zadání zakázky doporučenému uchazeči 5 - 0 - 0.  
 

14/13 Rada projednala žádosti pana Ing. M. D. a rozhodla následovně: 
 - souhlasí s umístěním dočasné stavby - zařízení staveniště na pozemku p. č. 3126/1 v k. 

ú. Týnec n/S. pro stavbu malé vodní elektrárny (MVE) a to formou pronájmu za cenu 
6.000,- Kč měsíčně 

 - vyhověla žádosti o souhlas s využitím části pozemku p. č. 4194/1 v k. ú. Týnec n/S. pro 
stání a manipulaci jeřábové techniky při stavbě MVE formou záboru veřejného 
prostranství dle vyhlášky o místních poplatcích 

 - souhlasí s využíváním pozemku p. č. 4194/3 v k. ú. Týnec n/S. jako přístupové cesty pro 
pozemky p. č. 4196/1 a 4197 v k. ú. Týnec n/S. 

 4 - 1 - 0 
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15/13 Rada vyhověla žádosti paní O. V., bytem Chrást n/S. o souhlas s vydáním územního 

souhlasu - stavba oplocení pozemku p. č. 4139/1 v k. ú. Týnec n/S. (Chrást). 
 5 - 0 - 0 
 
16/13 Oznámení odboru výstavby MěÚ v Týnci n/S. zahájení řízení o povolení výjimky 

z ustanovení § 21, odst. 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území - stavba autoklempířské dílny a garáže. Město Týnec n/S. je účastníkem 
řízení.  

 Rada nesouhlasí s udělením výjimky z  ustanovení § 21, odst. 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb., 
o obecných požadavcích na využívání území - stavba autoklempířské dílny a garáže na 
pozemku p.č. 1001/6 v k.ú. Pecerady. Rada má za to, že stavba tohoto typu a rozsahu        
a její  následný provoz by trvale narušovaly funkci bydlení v této lokalitě.   

 5 - 0 - 0. 
 

17/13 Rada vyhověla žádosti T-Mobile a.s.,o souhlas k  projektové dokumentaci řešící  
rekonfiguraci základové stanice společnosti T-Mobile v objektu č.p. 275, ul. Okružní, 
Týnec n/S. 

  5 - 0 - 0. 
 
18/13 Rada schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi  

ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8 (oprávněný) a Městem Týnec n/S. 
(povinný). Břemeno se týká práva umístění, zřízení a provozování el. zařízení na  
obecním pozemku p. č. 3162/11 v k. ú. Podělusy.  

         5 - 0 - 0. 
 
19/13 Žádost pana  Ing. P. N., vlastníka bývalé restaurace v Chrástě n/S., o předběžný souhlas 

s užíváním obecního pozemku  p.č.4194 nebo 4188 v k. ú. Týnec n/S. jako parkoviště pro 
3-4 auta. 

 Rada na základě doporučení komise pro převody majetku schválila vybudování 
parkoviště na části pozemku p. č. 4188 v k. ú. Týnec n/S. Půjde buď o nájem nebo            
o zápůjčku bez finančního plnění za protislužbu - údržbu chodníku v délce cca 150 m. 

 5 - 0 - 0.   
 
20/13  Rada rozhodla  vypsat výběrové řízení na využití pozemku p.č. 3119/8 v k. ú. Týnec n/S.  

a ukládá informovat zastupitelstvo. Rozhodovat o vítězi výběrového řízení bude už 
zastupitelstvo nové.  

 5 - 0 - 0. 
 
21/13 Žádost pana  J. V., bytem Brandýs n/L., o prodej části obecního pozemku  p. č.  3135/1 

v k. ú. Podělusy o výměře cca 100 m2. Návrh: prodej za cenu 150,- Kč/m2 + náklady 
s převodem spojené.   

 Rada doporučuje zastupitelstvu schválit 5 - 0 - 0.  
 
22/13  Žádost pana J. Ž., bytem Týnec n/S., o prodej části obecního pozemku p. č. 4276/5            

o výměře cca 18 m2 v k. ú. Týnec n/S., kterou má připlocenou ke svému pozemku. Návrh:  
prodej části uvedeného pozemku za cenu 150,- Kč/m2 + náklady s převodem spojené. 

 Rada doporučila zastupitelstvu schválit 5 - 0 - 0. 
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23/13 Žádost pana Ing. P. A., bytem Praha, o prodej části obecního pozemku p. č. 4120/1           

o výměře cca 300 m2 v k. ú. Týnec n/S. Návrh: prodej části pozemku tak, že jedna 
polovina výměry bude prodána za  cenu 150,- Kč/m2 a druhá polovina za cenu 15,- Kč/m2  
+ náklady s převodem spojené. 

 Rada doporučila zastupitelstvu schválit 5 - 0 - 0. 
 
24/13 Žádost manželů  K., bytem Chrást n/S., o prodej části obecního pozemku p. č. 4296/1       

o výměře cca 250 m2 v k. ú. Týnec n/S. Návrh: prodej za cenu 15,- Kč/m2 + náklady 
s převodem spojené a s věcným břemenem ve prospěch prodávajícího na vedení 
kanalizační trubky. 

 Rada doporučila zastupitelstvu schválit 5 - 0 - 0. 
 
25/13 Žádost pana  Ing. P. N., bytem Stránčice, o prodej  obecního pozemku p. č. 4658               

o výměře 90 m2 v k. ú. Týnec n/S. Návrh: prodej pozemku za cenu 150,- Kč/m2 + náklady 
s převodem spojené. 

 Rada doporučila zastupitelstvu schválit 5 - 0 - 0.  
 
26/13 Žádost p. J. K., bytem Pecerady, o prodej části obecního pozemku parc. č. 2218/7  v k. ú. 

Pecerady, který má připlocený ke svému pozemku. Komise pro majetkové převody prodej 
pozemku doporučuje. Vzhledem k tomu, že žadatel pozemek užívá v dobré víře, cena 
prodávaného pozemku bude určena dle výměry prodávaného pozemku. Vypracování 
geometrického plánu hradí kupující. 

 Rada doporučila zastupitelstvu schválit 5 - 0 - 0. 
 

27/13 Žádost p. Ing. E. M., bytem Krusičany., o prodej části obecního pozemku PK č. 765, 
pozemku parc. č. 476/1 a pozemku p. č. 478/1 (meze) vše v k. ú. Krusičany. Rada na 
základě vyjádření komise pro převody majetku doporučuje zastupitelstvu pouze prodej 
části pozemku PK č. 765 v k. ú. Krusičany za cenu 150,- Kč/m2 + náklady s převodem 
spojené. Ostatní pozemky rada nedoporučuje prodat.   

 5 - 0 - 0. 
   
28/13 Žádost p. F. M. a p. M. P., oba bytem Benešov, o prodej domu čp. 25 Brodce, včetně stp. 

č. 804 v k. ú. Týnec nad Sázavou.  
 Rada doporučuje zastupitelstvu schválit prodej za cenu 50.000,- Kč.   
 5 - 0 - 0. 
 
29/13 Žádost manželů K., bytem Týnec n/S., o prodej části pozemku p. č. 3089/40 o výměře 79 

m2 v k. ú. Týnec nad Sázavou (Pěší ulice).  
 Rada rozhodla nejdříve seznámit majitele dotčených pozemků a staveb se záměrem          

a  požádat je o vyjádření k možnému prodeji. 
 5 - 0 - 0. 
  
30/13 Žádost manželů H., bytem Týnec n/S., o prodej části pozemku p. č. 3089/40 o výměře 

20m2 v k. ú. Týnec nad Sázavou (Pěší ulice). 
 Rada rozhodla nejdříve seznámit majitele dotčených pozemků a staveb se záměrem           

a požádat je o vyjádření k možnému prodeji. 
 5 - 0 - 0. 
 
31/13 Rada rozhodla o prodeji výměníkové stanice (pouze technologie) v čp. 520 v Týnci n/S. 

společnosti Teplárna Týnec s.r.o. za cenu 20.000,- Kč. 
 5 - 0 - 0. 
                                   Plnění usnesení č. 1/13 až 31/13 zajistí p. Ondřichová. 
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32/13  Rada rozhodla uzavřít smlouvu o nájmu bytu č. 502 v DPS čp. 525 s p. M.B., dosud 

bytem Jílové-Borek. 
 5 - 0 - 0. 
 
33/13 Rada projednala zápisy z jednání sociální  komise ze 12.7. a 16.8.2010 a další související 

písemné informace ve věci žádosti pana F.P. o prodloužení smlouvy o nájmu bytu v DPS 
čp., 520 v Týnci n. S. 

 Rada rozhodla uzavřít s p. F.P. smlouvu o nájmu předmětného bytu na dobu neurčitou. 
 5 - 0 - 0. 
    
34/13 Návrh na  prominutí  pohledávky -  sociální dávky  p. A. Š., bytem Chrást n.Sáz., ve výši  

5.398,- Kč z důvodu úmrtí dne  2.1.2010.    
 Rada odložila rozhodnutí do doby vyjasnění případu (dědictví). 
      Plnění usnesení č. 32/13 až č. 34/13 zajistí p. Zemanová. 
 
 
35/13  Rada doporučila zastupitelstvu schválit Rozpočtové opatření zastupitelstva č. 3/2010. 
 5 - 0 - 0.                            Zajistí Ing. Hrušková. 
 
 
36/13     Rada rozhodla udělit ocenění Významný občan města pro rok 2010 panu Stanislavu 

Jandovi staršímu a paní Marii Matějovské mladší.   
 5 - 0 - 0.                Zajistí starosta. 
      

 
37/13  Rada  schválila  odměnu ve výši  2 500,- Kč pro p. Miroslavu Nedrovou při příležitosti 

prvního odchodu do důchodu. 
   5 - 0 - 0.                                  Zajistí tajemník. 
 
 
38/13  Novela vyhlášky č. 2/2003 o místních poplatcích: na základě změny zákona o podpoře 

sportu 115/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů byla schválena novela zákona               
o místních poplatcích  183/2010 Sb. Tato novela umožňuje obcím vybírat poplatek  „za 
provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené 
Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu“. Proložený text je třeba vložit 
nově do stávající vyhlášky.   

              Schváleno 5 - 0 - 0.               Zajistí starosta. 
 
 
39/13  Návrh na čerpání pozastavené části úvěru na MŠ ve výši 2 mil. Kč s podmínkou, že  

město splatí tuto částku v prosinci 2010, pokud zastupitelstvo nerozhodne jinak a pokud 
bude finanční zdroj pro tuto vratku. Důvod: obava, aby se město nedostalo v podzimních 
měsících do platební nouze v případě, že by se přestaly plnit daňové příjmy. Čerpání 
úvěru je možné do 31.12.2010, ale je účelově vázané na úhradu kupní ceny za MŠ Chrást. 
Předpokládá se úhrada v září/říjnu 2010 ve výši 2,75 mil. Kč dle smlouvy do 30 dnů po 
nabytí vlastnictví školky. Projednat v zastupitelstvu. 

 Rada doporučuje zastupitelstvu schválit 5 - 0 - 0.     
 
40/13 Rada schválila návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů a paušálního poplatku za 

děti, které navštěvují mateřskou školu v Týnci nad Sázavou a trvalý pobyt mají 
v Bukovanech a Chářovicích. 

 5 - 0 - 0.   
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41/13     Rada  schválila návrh Smlouvy o servisní podpoře programu Windomy v ceně 2.450,- Kč 

bez DPH. 
 5 - 0 - 0.   Plnění usnesení č. 39/13 až 41/13 zajistí místostarosta. 
 
 
42/13  Rada vyhověla žádosti Hospice dobrého pastýře v Čerčanech o poskytnutí příspěvku ve 

výši 48.000,- Kč na 4 pacienty z Týnce nad Sázavou - z výtěžku VHA. 
 5 - 0 - 0.   Zajistí Ing. Hrušková. 
 
 
43/13 Návrh programu jednání zastupitelstva dne 20. září 2010: 

• majetkové převody 
• rozpočtové opatření zastupitelstva č.3/2010 
• uvolnění čerpání úvěru na MŠ ve výši 2 mil. Kč 
• novela vyhlášky o místních poplatcích  
• řešení mateřské školky 

 
44/13 Paní Junová, předsedkyně  Tělovýchovné jednoty o.s. Týnec nad Sázavou, seznámila radu 

s vývojem situace ohledně vybudování fitcentra v Týnci n.S. a požádala v této souvislosti     
o finanční pomoc města.  

 Rada vzala bez dalšího informaci i žádost paní Junové na vědomí a bude se jí zabývat 
v dohledné době.  

 
 
C) Různé:                                                            ------ 

Konec jednání v 20:55 hod. 
 
 
 
 
Termíny jednání do komunálních voleb:  
 
rada:  13.9., 4.10.  
 
zastupitelstvo:    20.9. 


