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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 3/2013

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 18.2.2013

Přítomní členové rady:

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

Omluveni: 

---

Přizváni:

Ing. Miloš Albl, tajemník
Marie Ondřichová, odbor majetku
Ing. Kateřina Hrušková, ekonomický odbor
Jana Malinová, ředitelka školní jídelny
PaedDr. Janeta Jandová, ředitelka mateřské školy
Mgr. Radmila Písaříková, zástupce ředitelky základní školy

Program jednání:

1. Kontrola minulého zápisu
2. Nová usnesení
3. Různé

________________ ________________
starosta místostarostka

V Týnci nad Sázavou dne 18.2.2013
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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
03/1 Žádost p. V.U. o souhlas s umístěním reklamy o velikosti do 2 m2 na plot u hudební školy. Cena 

3 000 bez DPH za reklamu na obecní nemovitosti + 1000 Kč místní poplatek.
Schváleno 5 - 0 - 0

03/2 Žádost M.J. v zastoupení P.V. o vyjádření a souhlas ke stavbě pneuservisu a mycích boxů 
na pozemku parc. č. 3119/3 v k.ú. Týnec nad Sázavou. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

03/3 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. 3080/103 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 24.1.2011.
Schváleno 5 - 0 - 0

03/4 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. 3080/140 a 
3080/149 v k.ú. Týnec nad Sázavou. Cena věcného břemene činí 10 000 Kč bez DPH. Smlouva 
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene byla schválena radou města 12.12.2011.
Schváleno 5 - 0 - 0

03/5 Návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Týnec nad 
Sázavou (oprávněný) a České dráhy, a.s. Praha 1, Nábřeží L. Svobody (povinný).  Věcné břemeno 
se týká práva umístění, zřízení a provozování chodníku a přechodu pro chodce přes II/106 
u železničního nádraží Krhanice na pozemku parc. č. 2070/3 v k.ú. Krhanice. Věcné břemeno je 
úplatné cena činí 10 000 Kč bez DPH jako záloha na konečnou cenu za zřízení věcného břemene. 
DPH bude k ceně přičteno v zákonné výši při podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene.
Schváleno 5 - 0 - 0

03/6 Návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Týnec nad Sázavou (povinný) a RWE 
GasNet, s.r.o. (oprávněný). Investor je p. L.S. Věcné břemeno se týká práva umístění, zřízení a 
provozování plynového zařízení na  obecním pozemku parc. č. 3080/88 v k. ú. Týnec 
nad Sázavou. Věcné břemeno je úplatné cena činí 10 000 Kč bez DPH. Pokud vlastník pozemku 
č. 3080/151 doloží úhradu nákladů za věcné břemeno, bude mu tato částka vyplacena zpět.
Schváleno 5 - 0 - 0

03/7 Žádost p. M.Ž o souhlas s vybudováním sjezdu na pozemek parc. č. 3119/1 z pozemku parc. č. 
3119/14 vše v k.ú. Týnec nad Sázavou. Rada se stavbou souhlasí, bude zachováno stávající 
odvodnění komunikace, vjezd bude odvodněn na pozemku žadatele.
Schváleno 5 - 0 - 0

03/8 Žádost p. Z.O. o vyjádření k aktualizaci havarijního plánu podle vodního zákona pro Metaz Týnec 
a.s. Rada nemá k dokumentaci připomínky.
Schváleno 5 - 0 - 0

03/9 Podoby nově budovaných pilířů el. přípojek na území Města Týnec nad Sázavou a místních částí 
budou standardně prováděny zděné (z cihel nebo betonových tvarovek), případné výjimky řeší 
rada města.
Schváleno 5 - 0 - 0
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03/10 Žádost p. O.B. o souhlas se stavebním záměrem rekonstrukce rodinného domu na pozemku 
parc. č. 3080/34 v k.ú. Týnec nad Sázavou, čp. 131. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

03/11 Dělení pozemků dle GP 223/2012. Rada s dělením souhlasí s výjimkou dělení pozemku 3777 
v k.ú. Krusičany, který bude dělen pouze mezi body 13 a 50 a kolmo v bodě 25. Dělení se provádí 
z důvodu prodeje pozemků.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 03/1 až 11 zajistí Marie Ondřichová

03/12 Přesun nedobytných pohledávek do podrozvahy. Jde o nevymožitelné pohledávky za bydlení
v celkové výši 529.555 Kč od tří dlužníků. Pokusy o vymáhání byly provedeny.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 03/12 zajistí Ing. Kateřina Hrušková

03/13 Mateřská škola - ředitelka podala informace: provozní záležitosti, rozpočet 2012, rozpočet 2013, 
opravy, kapacita, zápis. Rada bere na vědomí. 
Schváleno 5 - 0 - 0

03/14 Mateřská škola - hospodářský výsledek za rok 2012 ve výši 71 930,66 Kč bude převeden
do Fondu rezerv.
Schváleno 5 - 0 - 0

03/15 Školní jídelna - ředitelka podala informace: provozní záležitosti, rozpočet 2012, rozpočet 2013, 
opravy, cizí strávníci, skladba jídelníčku. Rada bere na vědomí. 
Schváleno 5 - 0 - 0

03/16 Školní jídelna - hospodářský výsledek za rok 2012 bude převeden ve výši 20 000 Kč do Fondu 
odměn, 133 663,62 Kč do Fondu rezerv.
Schváleno 5 - 0 - 0

03/17 Školní jídelna - žádost o převod z Fondu rezerv do Fondu reprodukce majetku ve výši 180 000 Kč. 
Prostředky budou použity na opravu výtahu.
Schváleno 5 - 0 - 0

03/18 Základní škola - zástupkyně ředitelky podala informace: provozní záležitosti, rozpočet 2012, 
rozpočet 2013, opravy, kapacita, zápis. Rada bere na vědomí. 
Schváleno 5 - 0 - 0

03/19 Základní škola - hospodářský výsledek za rok 2012 bude převeden ve výši 80 000 Kč do Fondu 
odměn, 163 854,63 Kč do Fondu rezerv.
Schváleno 5 - 0 - 0

03/20 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se ZO ČSOP Vlašim - prodloužení termínu provedení projektu 
Obnovy veřejné zeleně v Týnci nad Sázavou do 31.12.2013. Zahájení projektu bylo z důvodu 
zpoždění dotace odloženo, proto se prodlužuje i termín dokončení prací.
Schváleno 5 - 0 - 0

03/21 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10059866 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 
ČR, v rámci OPŽP. Dodatek mění termín realizace do 30.6.2014 a termín závěrečného 
vyhodnocení akce do 30.9.2014.
Schváleno 5 - 0 - 0

03/22 Zápis Komise pro sport a volný čas. Řešilo se vyhlášení dotací pro rok 2013, záměr stavby
víceúčelového hřiště v areálu školy, přerozdělení financí z hazardu pro sport. Rada bere zápis 
na vědomí.
Schváleno 5 - 0 - 0
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03/23 Výtěžek z plesu města bude použit na výstavbu venkovní učebny ve staré škole. Příspěvek bude 
poskytnut formou dotace základní škole nebo přímou úhradou faktury.
Schváleno 5 - 0 - 0

03/24 Smlouva s Pečovatelskou službou okresu Benešov pro rok 2013 v celkové výši 930 000 Kč
na financování činnosti pečovatelské služby pro obyvatele s trvalým bydlištěm v Týnci nad 
Sázavou.
Schváleno 5 - 0 - 0

03/25 Žádost o dotaci - Občanské sdružení zdravotně postižených Týnec nad Sázavou - příspěvek 
na pravidelnou činnost členů sdružení. Návrh: 15 000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 03/13 až 25 zajistí Adriana Bursová

03/26 Zrušení pokynu rady města č. 2/2003 ze dne 30. června 2003 o využívání velké zasedací síně a 
technického zařízení. 
Schváleno 5 - 0 - 0

03/27 Dodatek mandátní smlouvy se správcem DPS I. - navýšení měsíční odměny od 1.1.2013 
o 1 000 Kč měsíčně za zastupování správcové v DPS II. při čerpání její řádné dovolené.
Schváleno 5 - 0 - 0

03/28 Stanovení úhrady za pořízení změny územního plánu v rámci změn k projednání schválených 
na zastupitelstvu 10.12.2012. Za projednanou a schválenou změnu žadatel uhradí městu 
5 000 Kč. Na provedení úhrady bude s žadateli uzavřena smlouva do 30.5.2013.
Schváleno 5 - 0 - 0

03/ 29 Jmenování komise pro výběrové řízení na poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení. Komise 
předložené žádosti o půjčky vyhodnotí a zpracuje návrh výběru uchazečů a výši jednotlivých 
půjček, které předloží radě a zastupitelstvu. Složení komise: Jiří Vrbata, Lenka Homolová, 
Ing. Miluše Kráčmerová. Náhradníci: Marie Ondřichová, Lenka Ottová, Romana Brhelová.
Schváleno 5 - 0 - 0

03/30 Město Týnec nad Sázavou pronajalo pozemky parc. č.3024/1 a 3024/2 v k.ú. Týnec nad Sázavou 
pro výstavbu parkoviště. Jako pořizovatel územního plánu uvádíme, že stavba parkoviště 
zasáhne na pozemek parc. č. 3024/1 pouze částečně (část parkovacího stání a odvod dešťových 
vod do dešťové kanalizace). Územní plán sice zakazuje nové stavby v záplavovém území, stavba 
parkoviště je však rozšířením stávající plochy komunikace v úrovni terénu a není proto v přímém 
rozporu s územním plánem, který má na mysli zákaz staveb, které by byly překážkou záplavové 
vodě.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 03/26 až 30 zajistí Ing. Miloš Albl

C) Různé: 
- Záměr stavby víceúčelového veřejné sportoviště s umělým povrchem v areálu školy. Bude zpracován 

projekt, prodiskutovány potřeby se spolky a se školou. Realizace ideálně v roce 2013.

- Diskuze nad vyúčtováním dotací spolků.

- Mgr. Žďárská - dotaz na realizaci zastávky v Peceradech u Podhajáku - v letošním roce zatím není 

plánovaná

- Mgr. Žďárská - upozorňuje na špatný stav silnice na Větrov (výjezd z Pecerad)

Konec jednání v 21:30

Termíny jednání v roce 2013:
rada: 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: 22.4., 17.6., 16.9., 9.12.




