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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 4/2013

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 11.3.2013

Přítomní členové rady:

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

Omluveni: 

---

Přizváni:

Ing. Miloš Albl, tajemník
Ing. Kateřina Hrušková, ekonomický odbor

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta místostarostka

V Týnci nad Sázavou dne 11.3.2013
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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

04/1 Stanovení postupu po skončení platnosti nájemní smlouvy na byt č. 34 v čp. 275 Okružní, Týnec 
nad Sázavou. Nájemník má dluh, smlouva končí 31.3.2013. V případě úhrady dluhu do 31.3.2013 
bude smlouva prodloužena do 31.3.2014, jinak bude byt vyklizen a předán městu. Na obsazení 
bytu bude poté vypsáno výběrové řízení.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/2 Návrh domovního řádu pro obecní domy – čp. 275, čp. 520, čp. 525, čp. 13 Benešovská a 
čp. 67 Nádvoří Hodějovského vše v Týnci nad Sázavou a čp. 224 v Chrástě nad Sázavou.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/3 Žádost TYBET INVEST s.r.o., o souhlas s umístěním reklamy o velikosti cca 2x1 m k hudební škole.
Reklama bude umístěna na plotě (ne na stojkách). Cena dle pokynu rady č. 1/2011 (3.000 Kč 
bez DPH za reklamu + 1.000 Kč místní poplatek).
Schváleno 5 - 0 - 0

04/4 Žádost p. G.N. o souhlas s umístění 2 ks reklam o rozměrech 2x1m na reklamní plochy - stojan 
na Benešovské a na Pražské, vždy v horní polovině. Cena dle pokynu rady č. 1/2011 (3.000 Kč 
bez DPH za reklamu + 1.000 Kč místní poplatek), celkem 9.260 Kč s DPH.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/5 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. 895/15 a 910/1 
v k. ú. Pecerady. Cena věcného břemene činí 20.000 Kč bez DPH. Smlouva o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene byla schválena radou města 28.5.2012.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/6 Žádost p. D.K. o souhlas s vybudováním sjezdu na pozemek parc. č. 3825/2  z pozemku parc. č. 
3115/146 vše v k. ú. Týnec nad Sázavou. Rada se stavbou souhlasí, v případě vstupu 
do komunikace standardní podmínky pro vstup do komunikace.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/7 Žádost p. M.K. o souhlas s vybudováním sjezdu na pozemek parc. č. 988/9  z pozemku parc. č. 
987/7 vše v k. ú. Pecerady. Rada se stavbou souhlasí, v případě vstupu do komunikace 
standardní podmínky pro vstup do komunikace, dešťová voda ze zpevněných ploch bude 
likvidována na pozemku žadatele.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/8 Žádost klubu pro vodní sporty Řeka o zapůjčení parkoviště před Městským úřadem v Týnci nad 
Sázavou dne 25.5.2013 na akci „Český pohár vodáků“. Parkoviště bude zapůjčeno bezplatně.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/9 Nové projednání žádosti MAŠEK ELEKTRO s.r.o. Krusičany, o vyjádření ke stavbě Týnec nad
Sázavou - 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 a Národního 
památkového ústavu. Rada se stavbou souhlasí, budou dodrženy podmínky dle stanoviska 
Národního památkového ústavu čj. NPÚ-321/22297/2013. Usnesení rady města č. 2013/02/7 se 
nahrazuje tímto stanoviskem.
Schváleno 5 - 0 - 0
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04/10 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 činí 200 Kč/bm, nejméně však 10.000 Kč bez DPH. 
DPH bude k ceně přičteno v zákonné výši při podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/11 Žádost p. M.T. o stanovisko ke stavbě garáže na pozemku parc. č. 895/13 a 895/55 v k. ú. 
Pecerady. Rada se stavbou souhlasí, bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/12 Žádost p. R.Š. o pronájem části pozemku parc. č. 3089/9 v k. ú. Týnec nad Sázavou o výměře 
10 m2 v termínu od 1. 4. 2013 do 30. 9. 2013. Cena za celou dobu pronájmu činí 2.395 Kč. Záměr 
o pronájmu byl zveřejněn na úřední desce od 18. 2. 2013 do 4. 3. 2013.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/13 Pronájem části pozemku parc. č. 3080/148 (díl 18) v k. ú. Týnec nad Sázavou. Původní nájemce 
vzal zpět svou žádost o ukončení nájemního vztahu. Pozemek by chtěl dál užívat jako zahrádku.
Město zveřejnilo záměr o pronájmu pozemku, přihlásili se dva zájemci. Rada trvá na ukončení 
nájemní smlouvy s původním nájemcem (viz. usnesení rady města 2013/02/1), pozemek bude 
pronajat p. M.V., doba neurčitá, cena 10 Kč/m2 a rok.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/14 Informace o úmyslu pronajmou část pozemku parc. č. 3089/4 v k. ú. Týnce nad Sázavou (areál 
školy) FK Fercom Týnec nad Sázavou za účelem stavby tréninkového hřiště. Rada bere 
na vědomí. Nájemní smlouva bude řešena na následující radě, financování stavby hřiště 
na zastupitelstvu 22.4.2013.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/15 Žádost p. J.F. o odsouhlasení odstupových vzdáleností stavby rodinného domu na pozemku parc. 
č. 4493/4 v k. ú. Týnec nad Sázavou od pozemku parc. č. st. 998/1 v k. ú. Týnec nad Sázavou.
Rada se změnou stavby souhlasí, bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/16 Žádost p. M.A. o prodej 300 ks betonových dlaždic 30x30 cm. Cena 10 Kč/kus.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 04/1 až 16 zajistí Marie Ondřichová

04/17 I. rozpočtové opatření rady města pro rok 2013
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 04/17 zajistí Ing. Kateřina Hrušková

04/18 Žádost Posázaví o.p.s. o dotaci na akci Čistá řeka Sázava. Návrh: 6.000 Kč
Schváleno 5 - 0 - 0

04/19 Informace o kontrole Inspekce životního prostředí na projektu Obnova veřejné zeleně. Kontrola 
proběhla bez závad, veškeré práce jsou prováděny v souladu s Rozhodnutím a projektem.
Součástí kontroly bylo i stanovisko inspektorů k dosud nerealizovanému kácení - lípy 
pod kostelem a smrky v Chrástu sídlišti. Rada bere na vědomí
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 04/18 až 19 zajistí Adriana Bursová

04/20 Návrh na poskytnutí peněžitého daru neuvolněným členům rady ve výši 3 x 14.000 Kč. Rada 
doporučuje zastupitelstvu schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0
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04/21 Návrh na schválení odměn pro členy komisí a výborů za rok 2012. Celkem je k rozdělení 
39.000 Kč. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 04/20 až 21 zajistí Ing. Miloš Albl

04/22 Smlouva o výpůjčce se společností EKO-KOM, a.s. na nádoby na tříděný odpad. Nahrazuje 
stávající smlouvy včetně dodatků. Nádoby jsou zapůjčeny bezplatně.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 04/22 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé: 
- Informační systém - předložení architektonického návrhu - barevné varianty značení - směrovky, 

pylony, informační desky.

- Diskuze nad prioritními akcemi - termíny, rozsah, financování. Tréninkové hřiště FK, multifunkční 

hřiště ZŠ, zateplení MŠ.

- Informace o podaných žádostech o dotace: panely na naučné stezce, zateplení MŠ.

- Informace o uvedení skateparku na Brodcích do provozu.

- Informace o montáži zpomalovacího semaforu na Benešovské - do 30.4. bude v provozu.

- Lesík Brdce - prostor je vyčištěn, černé skládky jsou odstraněny. Budou zde umístěny lavičky a koše.

- Informace o úpravách na novém hřbitově - likvidace pařezů, oprava plotu.

- Požadavek na opětovné otevření jednání o výkupu pozemků v kolonce. Bude osloven vlastník, zjištěny 

podmínky a možnosti.

Konec jednání v 19.00

Termíny jednání v roce 2013:
rada: 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.




