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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 2/2013

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 28.1.2013

Přítomní členové rady:

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

Omluveni: 

František Kašpárek 

Přizváni:

Ing. Miloš Albl, tajemník
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 28.1.2013
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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
02/1 Žádost p. V.K. o ukončení nájemní smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 3080/148 (díl 18) 

v k. ú. Týnec nad Sázavou uzavřené dne 31. 3. 2006 dohodou k 31.1.2013.
Schváleno 4 - 0 - 0

02/2 Žádost p. D.K. o vyjádření ke stavbě kanalizační a vodovodní přípojky na obecním pozemku parc. 
č. 3825/2 v k. ú. Týnec nad Sázavou k pozemku parc. č. 3115/146 v k. ú. Týnec nad Sázavou.
Rada se stavbou souhlasí, standardní podmínky pro vstup do komunikace.
Schváleno 4 - 0 - 0

02/3 Žádost Magdaleny Jiráskové vz. investora stavby manž. P. o vyjádření a souhlas ke stavbě 
rodinného domu na pozemku parc. č. 3115/8, k vodovodní a kanalizační přípojce na obecním 
pozemku parc. č. 3825/2 k tomuto domu a oplocení pozemku parc. č. 3115/8 vše v k. ú. Týnec 
nad Sázavou. Rada se stavbou souhlasí, standardní podmínky pro vstup do komunikace.
Schváleno 4 - 0 - 0

02/4 Návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřené mezi ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, 
Teplická 874/8 (oprávněný) a Městem Týnec nad Sázavou (povinný). Věcné břemeno se týká 
práva umístění, zřízení a provozování el. zařízení na  obecních pozemcích parc. č. 4045/16, 
4058/5, 4058/11 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Cena věcného břemene činí 14 000,- Kč bez DPH. 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene byla schválena radou města 
19.3.2012.
Schváleno 4 - 0 - 0

02/5 Žádost p. J.A. o vyjádření k vydání územního souhlasu ke stavbě rodinného domu na pozemku 
parc. č. 1178/11 v k. ú. Čakovice. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 4 - 0 - 0

02/6 Žádost o schválení smlouvy o převodu členství v Bytovém družstvu Bystřice z p. B.E. na p. K.E. a 
uzavření nájemní smlouvy uzavřené mezi Městem Týnec nad Sázavou a Bytovým družstvem 
Bystřice (pronajímatelé) a K.E. (nájemce) na pronájem bytu č. B22 v čp. 44 Na Kněžině v Týnci 
nad Sázavou. 
Schváleno 4 - 0 - 0

02/7 Žádost MAŠEK ELEKTRO s.r.o. Krusičany, o vyjádření ke stavbě Týnec n. Sáz. – kVN,TS,kNN –
pro čp. 3,56, číslo stavby IV-12-6013333 doplněná o požadovaná vyjádření Odboru výstavby a
územního plánování agenda památkové péče Benešov. Rada se stavbou souhlasí s těmito 
podmínkami: vzhledem k blízkosti kulturní památky požadujeme provedení trafostanice a 
zděných pilířů s bílou fasádou a krytinu z pálených tašek, střechu sedlovou, před trafostanicí 
směrem ke komunikaci bude osazeno 5 keřů, které vytvoří živý plot.
Schváleno 4 - 0 - 0

02/8 Návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín 4, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8 (oprávněný) a Městem Týnec nad
Sázavou (povinný). Věcné břemeno se týká práva umístění, zřízení a provozování el. zařízení na  
obecních pozemcích parc. č. 3024/1, 3024/2, 3811/7, 3811/9 a 3811/22 v k. ú. Týnec nad
Sázavou. Věcné břemeno je úplatné cena za kabelové vedení činí 200,- Kč/bm, nejméně však 
10 000,- Kč bez DPH a cena za trafostanici činí 10 000,- Kč bez DPH. DPH bude k ceně přičteno 
v zákonné výši při podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene.
Schváleno 4 - 0 - 0
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02/9 Žádost manž. Ž. o majetkové vypořádání stavby na pozemku parc. č. st. 351 a pozemku parc. č.
st. 351 o výměře 27 m2 a o koupi části obecního pozemku parc. č. 477/6 o výměře cca 150 m2 
vše v k. ú. Krusičany. Komise prodej části pozemku parc. č. 477/6 o výměru cca 200 m2 
doporučuje za cenu 150,- Kč. Hranice dělení pozemku bude pokračováním stávajících hranic. 
Dále doporučuje prodat  pozemek parc. č. st. 351 o výměře 27 m2 také za cenu 150,- Kč/m2. 
Doporučuje prodat i stavbu na parc. č. st. 351 vše v k. ú. Krusičany za kvalifikovaný odhad + 
náklady s převodem spojené. Komise dále doporučuje projednat pronájem pozemků parc. č. 
478/1 a 478/2 v k. ú. Krusičany. Rada odkládá projednání, ukládá odboru majetku zjistit historii 
vlastnictví garáže (LV1). Žádost bude poté znovu projednána.
Schváleno 4 - 0 - 0

02/10 Žádost Gren Tech s.r.o. Krusičany, o prodej části obecního pozemku parc. č. 784/16  a a části 
obecního pozemku parc. č. 762/6  vše v k. ú. Krusičany. Komise prodej části pozemku parc. č.
parc. č. 784/16  a  části  pozemku parc. č. 762/6  vše v k. ú. Krusičany doporučuje za cenu 150,-
Kč/m2 + náklady s převodem spojené. Rada doporučuje zastupitelstvu prodej schválit.
Schváleno 4 - 0 - 0

02/11 20.9.2010 zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku dle tehdejší dokumentace č. PK 765 
v k. ú. Krusičany p. E.M. K prodeji pozemku do současné doby nedošlo, přestože má žadatel o 
pozemek stále zájem. Obnovou katastrálního operátu v k. ú. Krusičany došlo k přečíslování 
parcel a tak pro pořádet žadatel předkládá novou žádost. Pozemek má v současné době č. 765/3 
a výměru 372 m2. Komise prodej pozemku parc. č. 765/3 v k. ú. Krusičany doporučuje za cenu 
150,- Kč/m2 + náklady s převodem spojené. Rada doporučuje zastupitelstvu prodej schválit.
Schváleno 4 - 0 - 0

02/12 Žádost p. Z.R. o prodej obecních pozemků parc. č. 1094/13 o výměře 1038 m2, 324/38 o výměře 
15860 m2 a 324/37 o výměře 415 m2 vše v k.ú. Pecerady. Komise prodej pozemků 
nedoporučuje. Osadní výbor prodej pozemků doporučuje. Zastupitelstvu bude předložen záměr 
prodeje včetně podmínek - tj. výběrové řízení s minimální cenou 12 Kč/m2. Pokud nebude záměr 
schválen, je možné jednat o pronájmu.
Schváleno 3 - 0 - 1(zdržel se - Bursová)

02/13 Žádost spoluvlastníků pozemků J.D., M.D., E.D. a E.D. o majetkové vypořádání pozemků díl a 
o výměře 55 m2 a díl c o výměře 31m2 z pozemku parc. č.  324/54, díl b o výměře 10 m2 
z 2222/3, díl d o výměře 10 m2 z pozemku parc. č. 2222/28 vše GP č. 503-74/2012, a dále pak 
celé pozemky č.  121/1 o výměře 23 m2, 123 o výměře 93 m2, 127/3 o výměře 11 m2, 127/4 
o výměře 131 m2 a st. 367 o výměře 140 m2 v k. ú. Pecerady za pozemky parc. č. 2222/6 
o výměře 116 m2, 2223/47 o výměře 123 m2, 2227/41 o výměře 127 m2 a 2244/8 o výměře 144 
m2 . Výměry celkem činí 504 m2 obecní pozemky za 510 m2 Drábkovi pozemky. Komise směnu 
pozemků doporučuje, náklady spojené s převodem se budou dělit rovným dílem. Rada 
doporučuje zastupitelstvu směnu schválit.
Schváleno 4 - 0 - 0

02/14 Žádost manž. Č o prodej pozemku parc. č. st. 1750 o výměře 20 m2 v k. ú. Týnec nad Sázavou 
(Zb. Kostelec.) Komise prodej pozemku parc. č. st. 1750 o výměře 20 m2 doporučuje za cenu 
150,- Kč /m2 + náklady s převodem spojené. Rada doporučuje zastupitelstvu prodej schválit.
Schváleno 4 - 0 - 0

02/15 Žádost p. V.Č. o prodej části obecního pozemku parc. č. 4120/1 v k. ú. Týnec nad Sázavou (Chrást 
osada). Komise prodej části pozemku parc. č. 4120/1 v k.ú. Týnec nad Sázavou doporučuje 
za cenu 150,- Kč/m2 + náklady s převodem spojené. Rada doporučuje zastupitelstvu prodej 
schválit.
Schváleno 4 - 0 - 0
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02/16 Žádost p. J.F. o souhlas s vybudováním sjezdu na pozemku parc. č. 895/14 a napojení na místní 
komunikace na pozemku parc. č. 984/2 vše v k.ú. Pecerady. Rada s napojením souhlasí, bude 
zachováno stávající odvodnění komunikace (strouha), v případě zásahu do komunikace platí 
standardní podmínky.
Schváleno 4 - 0 - 0

02/17 Projednání oznámení odboru výstavby Městského úřadu v Týnci nad Sázavou zahájení řízení 
o povolení výjimky z důvodu záměru umístit další stavbu pro rekreaci na pozemku parc. č.
4437/4 v k. ú. Týnec nad Sázavou, část Zbořený Kostelec. Rada se stavbou souhlasí, stavba bude 
napojena na veřejnou kanalizaci. 
Schváleno 4 - 0 - 0

02/18 Žádost p. Z.V. o vyjádření k odstranění staveb SO 01 - SO 10 areálu JAWAUNION, Brodce 35.
Rada k záměru nepřijala stanovisko. Radní p. Bursová a Žďárská vyjádřili názor, že odstranění 
stavby staré přádelny je z historického pohledu pro město velkou ztrátou a při hlasování se 
zdržely. Rada tak zbývajícími dvěma členy nemohla přijmou usnesení k žádosti.
Neschváleno 2 - 0 - 2 (zdržel se - Bursová, Žďárská)

02/19 Žádost JAWA MOTO s.r.o. o vyjádření a stanovisko k dokumentaci na stavbu „Stavební úpravy 
výrobní haly firmy JAWAUNION s.r.o. ve stupni DSP SO 02 Vnitřní komunikace a zpevněné 
plochy. Rada se stavbou souhlasí, při stavbě je nezbytné zajistit bezpečný průchod chodcům po 
přilehlém chodníku.
Schváleno 4 - 0 - 0

02/20 Žádost PRAGOPROJEKT, a.s. o vyjádření z hlediska územně plánovací dokumentace – Dálnice D3 
– Středočeská část, stavby 301 – 303. Rada ukládá tajemníkovi vypracovat odpověď. Územní 
plán města Týnec nad Sázavou by měl obsahovat koridor dálnice D3 dle ZÚR Středočeského 
kraje, aktualizaci ÚP v této souvislosti město neplánuje. 
Schváleno 4 - 0 - 0

02/21 Žádost manželů K. o stanovisko ke stavbě vodovodní a kanalizační přípojky k pozemku 4058/1 
v k. ú. Týnec nad Sázavou (Chrást nad Sázavou). Rada nemá ke stavbě připomínky. Žadatel je 
osvobozen od místního poplatku za zhodnocení pozemku.
Schváleno 4 - 0 - 0

02/22 Žádost p. Z.N. o stanovisko k přístavbě a rekonstrukci rekreační chaty na pozemku parc. č. 
3922/30 v k. ú. Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou, č. ev. chaty 059. Rada nemá 
ke stavbě připomínky.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č.02/1 až 22 zajistí Marie Ondřichová

02/23 I. rozpočtové opatření zastupitelstva města pro rok 2013. Rada doporučuje zastupitelstvu 
schválit.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č.02/23 zajistí Ing. Kateřina Hrušková

02/24 Žádosti o finanční příspěvek:
- Klub železničních cestovatelů, o.s. Praha 9 - Posázavský motoráček 0 Kč
- Záchranná stanice pro živočichy ČSOP Vlašim - Ing. Pešout 1500 Kč
- Ochrana fauny ČR o.s. Votice - Pavel Křížek 1500 Kč
- SDH Krhanice, příspěvek na 16 členů – dětí převážně z Chrástu nad Sázavou 2000 Kč
- Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okres Benešov 5000 Kč 
- RIGHT NEWS, o.s. Prosečnice, jednodenní festival v žánru reggue 0 Kč
Schváleno 4 - 0 - 0
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02/25 Bezúplatný převod majetku příspěvkovým organizacím (ZŠ, MŠ, ŠJ). Jde o majetek zakoupený 
z provozního příspěvku zřizovatele za období 1.8.2011 – 31.12.2012. Rada doporučuje 
zastupitelstvu převod schválit.
Schváleno 4 - 0 - 0

02/26 Návrh Rámcové partnerské smlouvy mezi Posázaví o.p.s. a Městem Týnec nad Sázavou. 
Tato Rámcová partnerská smlouva nahrazuje Rámcovou partnerskou smlouvu ze dne 1. 7. 2004.
Schváleno 4 - 0 - 0

02/27 Vyhlášení programu dotací na rok 2013. Cílem programu je podpora a vytvoření podmínek pro 
sportovní, tělovýchovné, umělecké a zájmové činnosti dětí a mládeže.
Program 1 - pravidelná sportovní a zájmová činnost
Program 2 - akce pro děti a veřejnost nebo akce výrazně propagující město
Program 3 - údržba a modernizace sportoviště
Schváleno  4 - 0 - 0 Plnění usnesení č.02/24  až 27 zajistí Adriana Bursová

02/28 Pokyn rady města č.1/2013 – Pronájem prostor a zařízení v majetku Města Týnec nad Sázavou.
Schváleno 4 - 0 - 0

02/29 Pokyn rady města č. 2/2013 – Fond rozvoje bydlení.
Schváleno 4 - 0 - 0

02/30 Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č.02/28  až 30 zajistí Ing. Miloš Albl

02/31 Program zastupitelstva 11.2.2013:
- Majetkové převody
- Rozpočtové opatření 
- Převod majetku příspěvkovým organizacím (ZŠ, MŠ, ŠJ)
- Smlouva o prodeji podílu v Technických službách Benešov s.r.o.
Schváleno 4 - 0 - 0

02/32 Cena vody – zastupitelstvu nebude navrhována změna ceny vodného a stočného pro rok 2013
Schváleno 4 - 0 - 0

02/33 Smlouva o vedení účtu u ČNB – povinnost ze zákona, účet slouží pro příjem dotací a příspěvků na 
státní správu.
Schváleno 4 - 0 - 0

02/34 Připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Jde o připomenutí 54. výročí povstání 
Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Akce město Týnec nad Sázavou podpoří vyvěšením 
tibetské vlajky dne 10. března 2013.
Schváleno 4 - 0 - 0

02/35 Dodatky smlouvy na provoz pevných telefonních linek se společností GTS  Czech s.r.o. Z důvodu 
ukončení projektu PIK (internet do knihovny) je třeba řešit připojení knihovny k internetu. Bude 
rozšířena stávající služba o knihovnu a muzeum (internet ADSL + hovorné). Ceny se nemění (0,66 
a 2,20 Kč/ minuta - pevná a mobil), závazek na 12 měsíců.
Schváleno 4 - 0 - 0

02/36 Smlouva o převodu obchodního podílu mezi Městem Týnec nad Sázavou a Městem Benešov.
Rada doporučuje zastupitelstvu smlouvu schválit. Následovat bude příprava založení s.r.o., 
předpokládá se k tomu diskuze v zastupitelstvu.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č.02/31 až 36 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka
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C) Různé: 
- Pozvánka na ples města, sobota 2.2.2012 od 20 hodin, diskuze o využití výtěžku plesu na stavbu 

venkovní učebny ve staré škole

- Informace o zápisu do mateřské školy, pro školní rok 2013/2014 se koná 17.4.2013 od 9 do 15hodin, 

pravidla pro přijetí dětí by se neměla měnit

- Informace o zápisu v základní škole (25.1.2013)

- Diskuse nad výší inzerce v Týneckých listech - došlo k navýšení nákladu, distribuce do všech schránek, 

bude projednáno na některém z dalších jednání

- Chodník Chrást - stavební povolení na akci nemohlo být vydáno z důvodu nespolupráce jednoho 

ze sousedů stavby. Proto nebylo možné podat ani žádost o dotaci. Pro snížení ceny stavby (vynechání 

opěrné zdi a přeložky sítí) se nabízí jednat s majitelem pozemku 3080/137 o jeho prodeji. Pokračuje se 

v přípravě a projednání stavby.

Konec jednání v 21:30

Termíny jednání v roce 2013:
rada: 18.2., 11.3., 25.3., 8.4., 29.4., 20.5., 3.6., 24.6., 22.7., 12.8., 2.9., 23.9., 7.10., 21.10., 11.11., 25.11., 
16.12.
zastupitelstvo: 11.2., 22.4., 17.6., 16.9., 9.12.




