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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 6/2013

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 8.4.2013

Přítomní členové rady:

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

Omluveni: 

František Kašpárek 

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 8.4.2013
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Schůze rady byla zahájena v 16:00 hodin v zasedací místnosti rady.  

A) Kontrola minulého zápisu
Úkoly byly splněny nebo se průběžně plní.

B) Nová usnesení

06/1 Žádost p. M.H. o prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 26, Okružní 275, Týnec nad Sázavou. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
Schváleno 4 - 0 - 0

06/2 Žádost p. J.N. o ukončení nájmu k 30.04.2013 dohodou v nebytovém prostoru č. 9 v K Náklí 510. 
Schváleno 4 - 0 - 0

06/3 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. 3816/1 a 
2956/11 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Cena věcného břemene činí 69200,- Kč bez DPH. Smlouva 
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene byla schválena radou města 21. 3. 2011.
Schváleno 4 - 0 - 0

06/4 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  obecním pozemku parc. č. 4281 v k. ú. Týnec 
nad Sázavou. Cena věcného břemene činí 10000,- Kč bez DPH. Smlouva o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene byla schválena radou města 16. 5. 2011.
Schváleno 4 - 0 - 0

06/5 Žádost p. P.D. o vyjádření k dokumentaci stavby rodinného domu na ohlášení na pozemku parc. 
č. 2982/37 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Rada nemá ke stavbě připomínky.
Schváleno 4 - 0 - 0

06/6 Žádost p. R.Z. o vyjádření ke stavbě – uložení jímky odpadních vod do země na pozemku parc. č. 
st. 172 v k. ú. Krusičany, 2 metry od hranice s obecním pozemkem parc. č. 104/2 v k. ú. 
Krusičany. Rada nemá ke stavbě připomínky.
Schváleno 4 - 0 - 0

06/7 Žádost manželů 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 včetně stavby na tomto 
pozemku také za cenu 150,- Kč/m2. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit.
Schváleno 4 - 0 - 0

06/8 Žádost p. M.J. o majetkové vypořádání pozemku parc. č. 795/6 o výměře 24 m2, 795/7 o výměře 
22 m2 a parc. č. 2102 o výměře 1m2  vše v k. ú. Čakovice, které jsou využívány jako účelová 
komunikace. Požaduje směnu pozemků za pozemek parc. č. 1283/1 v k. ú. Čakovice nebo 
pronájem za cenu 1000,- Kč/měsíc. Komise pro rozvoj města doporučuje směnu pozemků za 
pozemek parc. č. 1283/1 o výměře 829 m2 v k. ú. Čakovice + doplatek 150,- Kč/m2. Osadní výbor 
Čakovice nesouhlasí s pronájmem, doporučuje výměnu za pozemek parc. č. 1283/1 + doplatek 
80% pozemku za 150,- Kč/m2, zbytek za 15,- Kč/m2 bez pevného oplocení. Rada doporučuje 
zastupitelstvu schválit směnu pozemků dle návrhu osadního výboru.
Schváleno 4 - 0 - 0
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06/9 Podání žádosti Českým drahám, a.s., o převod části pozemku parc. č. 3847/5, pozemku parc. č. 
st. 139 o výměře 189 m2 a pozemku parc. č. st. 138 o výměře 213 m2 vše v k. ú. Týnec nad 
Sázavou, do vlastnictví města. Nemovitosti jsou důležité pro realizaci dopravního terminálu. 
Komise pro rozvoj města podání žádosti doporučuje. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit.
Schváleno 4 - 0 - 0

06/10 Výsledky výběrového řízení na prodej obecního pozemku parc. č. 1094/13 o výměře 1038 m2 v k. 
ú. Pecerady (rybník). Byly podány dvě žádosti a to od p. K.Š. (nabídka 18,50 Kč/m2) a p. Z.R. 
(nabídka 18 Kč/m2). P. K.Š. vzal 27. 3. 2013 svou žádost zpět. Rada města doporučuje prodej 
pozemku p. Z.R za cenu 18 Kč/m2
Schváleno 4 - 0 - 0

06/11 Podání žádosti o převod pozemku parc. č. 3080/137 v k. ú. Týnec nad Sázavou o výměře 1214 m2
do vlastnictví města. Vlastníkům byl zaslán dopis s nabídkou. Pozemek je důležitý pro realizaci 
chodníku do Chrástu. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit.
Schváleno 4 - 0 - 0

06/12 Žádost p. P.S. o povolení stavby zahradního domku a pergoly na pozemku parc. č. 867/16 v k. ú. 
Pecerady (Dolnice), blíže, jak 50 metrů od kraje lesa na pozemku parc. č. 874/4 v k. ú. Pecerady.
Rada se stavbou souhlasí, odpovědnost za případné škody způsobené lesním porostem nese 
v plné výši vlastník stavby.
Schváleno 4 - 0 - 0

06/13 Žádost p. F.Š. o prodej 50 ks betonových dlaždic 30x30 cm. Cena 10 Kč/kus.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 06/1 až 13 zajistí Marie Ondřichová

06/14 II. rozpočtové opatření zastupitelstva města pro rok 2013. Rada doporučuje zastupitelstvu 
schválit, o investičních akcích bude jednáním před schvalováním RO.
Schváleno 4 - 0 - 0

06/15 Převedení hospodářského výsledku 2012 ve výši 14.823.389,61 Kč z přechodného účtu 431 -
výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 - nerozdělený zisk, ztráta minulých let.
Rada bere na vědomí.
Schváleno 4 - 0 - 0

06/16 Účetní závěrka k 31.12.2012 a souhlas s celoročním hospodařením města bez výhrady.
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit.
Schváleno 4 - 0 - 0

06/17 Závěrečný účet a Zpráva o přezkoumání hospodaření svazků obcí za rok 2012.
Rada doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí.
Schváleno 4 - 0 - 0

06/18 Žádost o schválení účetní závěrky za rok 2012 pro PO Školní jídelna Týnec nad Sázavou. 
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 06/14 až 18 zajistí Ing. Kateřina Hrušková

06/19 Navýšení počtu pracovníků z úřadu práce - správce tenisového areálu. Žádost o příspěvek 
na společensky účelné pracovní místo vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání, příspěvek 
10.000 Kč, náklady města na pracovníka 12.864 Kč. Rada souhlasí s navýšením počtu pracovníků 
o jedno společensky účelné pracovní místo.
Schváleno 4 - 0 - 0

06/20 Zápis z jednání komise pro návrh na použití prostředků Fondu rozvoje bydlení - návrh 
na poskytnutí úvěrů. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí úvěrů dle návrhu 
komise.
Schváleno 3 - 0 - 0 (1 nehlasoval - Kadrnožka)



4

06/21 Smlouva o poskytování pracovně lékařských služeb s MUDr. Miloslavou Fumferovou. Smluvní 
vztah je vyžadován zákoníkem práce. Platí se jednotlivé provedené výkony.
Schváleno 4 - 0 - 0

06/22 Mandátní smlouva mezi Městem Týnec nad Sázavou a paní Bc. Kokášovou - domovnictví 
(40 Kč/byt) a úklid (100 Kč/byt) v čp. 275.
Schváleno 3 - 1 (Peša proti) - 0

06/23 Mandátní smlouva mezi Městem Týnec nad Sázavou a paní Bechyňovou - zpracování podkladů 
pro změnu územního plánu za cenu 125.000 Kč
Schváleno 4 - 0 - 0

06/24 Informace o stavu územního plánu Týnec nad Sázavou – návrh postupu na zpracování zprávy a 
zpracování návrhu pokynů pro zpracování změny územního plánu. Rada doporučuje 
zastupitelstvu schválit.
Schváleno 4 - 0 - 0

06/25 Změna ve složení redakční rady Týneckých listů - Mgr. Jana Kopřivová nahradí Mgr. Blanku 
Schůtovou. P. Schůtová požádala o ukončení členství v redakční radě.
Schváleno 4 - 0 - 0

06/26 Žádost stavebního úřadu o vydání vysvětlení na využití plochy BSV v územním plánu. V plochách 
BSV je možná výstavba samostatných rodinných domů.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 06/19 až 26 zajistí Ing. Miloš Albl

06/27 Smlouva o poskytnutí souhlasu s reprodukcí – kalendář Týnecká kamenina 2013. Souhlas je 
poskytnut bezplatně.
Schváleno 4 - 0 - 0

06/28 Program zastupitelstva 22.4.2013
1. Majetkové převody
2. Poskytnutí dotací na podporu spolkové činnosti
3. Investiční akce - hřiště v areálu ZŠ (multifunkční a tréninkové), zateplení MŠ, podání žádostí 

o dotace
4. II. rozpočtové opatření zastupitelstva
5. Závěrečný účet, zpráva auditora, účetní závěrka (město Týnec nad Sázavou)
6. Odměny pro členy komisí, výborů a neuvolněné radní
7. Poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje bydlení
8. Informace o stavu územního plánu
9. Plán práce a zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru
10. Smlouva o převodu podílu v Technických službách Benešov
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 06/27 až 28 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé: 
- Informace o jednání o pozemcích v kolonce. Vlastníkům pozemků bude odeslána nabídka 

na vypořádání vlastnictví.
- Informace o pokračování projektu Obnovy veřejné zeleně (odstraňování pařezů, nové výsadby).
- Informace o úpravách na Pěší zóně.
- Informace o provedení dotazníkového šetření o prioritních akcích.

Konec jednání v 20:50

Termíny jednání v roce 2013:
rada: 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.




