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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 10/2013

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 3. 6. 2013

Přítomní členové rady:

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

Omluveni: 

---

Přizváni:

Ing. Miloš Albl, tajemník
Bc. Jitka Šebková, kancelář tajemníka
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 3. 6. 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
10/1 Žádost o odpis pohledávek na odpadech a poplatku z prodlení ve výši 4.250 Kč. Žadatel J.R. je 

od roku 2009 ve výkonu trestu.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/2 Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, Benešovská 13, Týnec nad Sázavou pro I.M. 
do 31.08.2013.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/3 Žádost F.Š. o ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v čp. 520 v Týnci nad 
Sázavou. Nájemní smlouva bude ukončena dohodou k 30. 6. 2013.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/4 Žádost P.K. a A.F. o prodej  obecního pozemku parc. č. st. 488 o výměře 44 m2 pod stavbou jejich 
kůlny v k. ú. Čakovice u Řehenic. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit prodej.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/5 Nové projednání žádosti M.J. (nastaly nové skutečnosti) o majetkové vypořádání pozemku (dle 
nového zaměření GP  č. 340-140/2012) 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. 
P. Jakubův Navrhuje směnu výše uvedených pozemků za obecní pozemky parc. č. 1283/1 o 
výměře 829 m2, pozemek (dle nového zaměření GP  č. 340-140/2012) parc. č. 1284/2 o výměře 
329 m2  a parc. č. 2000/4 o výměře 11 m2 vše v k. ú. Čakovice u Řehenic a nabízí doplatek 
100.000 Kč. Dělení pozemku bylo konzultováno s odborem výstavby – bez připomínek. Rada 
doporučuje zastupitelstvu schválit směnu. Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků bude 
vypořádán s doplatkem ve výši 150 Kč/m2.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/6 Žádost K.D. o majetkové vypořádání pozemku (dle nového zaměření GP  č. 340-140/2012) parc. 
č. 1285/28 v k. ú. Čakovice u Řehenic o výměře 33 m2, který slouží jako komunikace za pozemky 
+ doplatek (dle nového zaměření GP  č. 340-140/2012) parc. č. 795/9 o výměře 11 m2, parc. č. 
2000/3 o výměře70 m2 a parc. č. 1284/3 o výměře136 m2 vše v k. ú. Čakovice u Řehenic. Rada 
doporučuje zastupitelstvu schválit směnu. Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků bude 
vypořádán s doplatkem ve výši 150 Kč/m2.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/7 Žádost Z.T. o majetkové vypořádání pozemku (dle nového zaměření GP  č. 340-140/2012) parc. č. 
792/3 v k. ú. Čakovice u Řehenic o výměře 20 m2, který slouží jako komunikace za pozemek + 
doplatek (dle nového zaměření GP  č. 340-140/2012) parc. č. 795/8 o výměře 68 m2 v k. ú. 
Čakovice u Řehenic. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit směnu. Rozdíl ve výměře 
směňovaných pozemků bude vypořádán s doplatkem ve výši 150 Kč/m2.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/8 Podání žádosti Středočeskému kraji o bezúplatný převod části pozemku parc. č. 3080/5 a 
pozemku parc. č. 3862/1 o celkové výměře 34 m2 vše v k. ú. Týnec nad Sázavou, na kterém je 
umístěn chodník, do vlastnictví města. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit podání žádosti.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/9 Žádost V.K. o prodej části obecního pozemku parc. č. 3162/8 v k. ú. Podělusy o výměře cca 
117 m2 (5 metrů od hranice cesty). Dělení pozemku bylo konzultováno s odborem výstavby – bez 
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připomínek. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit prodej za cenu 150 Kč/m2 + náklady 
s převodem spojené.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/10 Žádost J.L. o prodej pozemku parc. č. 116/1 o výměře 102 m2 a části pozemku parc. č. 3765/2 
o výměře 259 m2 vše v k. ú. Krusičany. Byli obesláni vlastníci okolních dotčených nemovitostí. 
Jeden vlastník okolních dotčených pozemků s prodejem nesouhlasí. Rada nedoporučuje 
zastupitelstvu schválit prodej.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/11 Dodatečné projednání žádosti P.F. o majetkové vypořádání obecních pozemků, které má 
připlocené ke svému pozemku a trvale je užívá. 16. 4. 2012 schválilo prodej části pozemku parc. 
č. 3777 v k. ú. Krusičany. Žadatel užívá ještě část pozemku parc. č. 672/1 v k ú. Krusičany 
o výměře 188 m2 v k. ú. Krusičany. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit prodej za cenu 150 
Kč/m2 + náklady s převodem spojené.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/12 Žádost E.M. o prodej části obecního pozemku parc. č. 784/16 v k. ú. Krusičany a části obecního 
pozemku parc. č. 478/1 v k. ú. Krusičany. 
1. Prodej části pozemku 784/16 v k. ú. Krusičany. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit prodej.
2. Prodej části pozemku 478/1 v k. ú. Krusičany. Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit 
prodej.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/13 Žádost ČEZ Distribuce, a.s. o prodej části pozemku parc. č. 3080/134 v k. ú. Týnec nad Sázavou, 
na kterém je postavena trafostanice. Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit prodej.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/14 Žádost M.Š., o prodej pozemku parc. č. st. 340 o výměře 56 m2 a pozemku parc. č. 856/7 
o výměře 661 m2 vše v k. ú. Pecerady. V současné době má žadatel pozemek pronajatý. Rada 
nedoporučuje zastupitelstvu schválit prodej.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/15 Žádost J.M. o prodej části obecního pozemku parc. č. 4276/6 v k. ú. Týnec nad Sázavou o výměře 
cca 125 m2. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit prodej za cenu 150 Kč/m2 + náklady 
s převodem spojené.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/16 Vypořádání duplicitního zápisu vlastnictví pozemku parc. č. 4266/4 o výměře 57 m2 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace v k. ú. Týnec nad Sázavou. Duplicitními vlastníky jsou Město Týnec 
nad Sázavou a p. M.B. M.B. souhlasí s tím, aby bylo jediným vlastníkem Město Týnec nad 
Sázavou. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit sepsání notářského zápisu o jediném 
vlastníkovi, kterým bude město Týnec nad Sázavou.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/17 Žádost J.M. o prodej části obecního pozemku parc. č. 3116/1 o výměře 50 m2 v k. ú. Týnec nad 
Sázavou, na kterém má postavenou garáž. V současné době má žadatel pozemek pronajatý. 
Prodej pozemku nelze realizovat z důvodu zástavního práva. Rada nedoporučuje zastupitelstvu 
schválit prodej.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/18 Žádost M.Z. o souhlas s rekonstrukcí oplocení  pozemku parc. č. st. 1232 a parc. č. 3092/11 v k. ú. 
Týnec nad Sázavou. Rada s rekonstrukcí souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0
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10/19 Žádost P.M. o vyjádření souhlasu s vydáním územního souhlasu pro stavbu - domovní kanalizační 
přípojka pro čp. 1 Pecerady na pozemku parc. č. st. 13 k. ú. Pecerady. Rada se stavbou souhlasí 
bez připomínek. 
Schváleno 5 - 0 - 0

10/20 Žádost EKOSTEP, projektování, Benešov, o stanovisko ke změně stavby před dokončením –
stavební úpravy prodejny NORI v Týnci nad Sázavou. Rada se změnou stavby souhlasí 
bez připomínek
Schváleno 5 - 0 - 0

10/21 Žádost Signal Projekt s.r. o. o vyjádření ke změně zabezpečení železničních přejezdů v traťovém 
úseku Praha – Vrané nad Vltavou – Čerčany v km 11,471 a 11,651. Rada se změnou zabezpečení 
souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/22 Ukončení nájemní smlouvy uzavřené mezi D.U. a Městem Týnec nad Sázavou - část č. 15 
pozemku parc. č. 4250/1 v k.ú. Týnec nad Sázavou dohodou k 30. 6. 2013. 
Schváleno 5 - 0 - 0

10/23 Žádost Řádu rytířů bílého kříže v souvislosti s organizací bitvy o brod 29. června 2013:
- komunální zabezpečení akce - likvidace odpadů po akci proběhne na náklady pořadatele
- prominutí poplatku ze vstupného není dle OZV 4/2011 možné
- bezplatné využití parkoviště a přilehlých pozemků u sokolovny - rada souhlasí
Schváleno 5 - 0 - 0

10/24 Žádost A.R. o vydání stanoviska města k dokumentaci stavby k územnímu souhlasu přístavby a 
nástavby nemovitosti čp. 151 v Chrástě nad Sázavou a vyjádření ke tvaru střechy – pultová. Rada 
s přestavbou souhlasí včetně tvaru střechy - bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 10/1 až 24 zajistí Marie Ondřichová

10/25 III. rozpočtové opatření zastupitelstva města pro rok 2013. Rada doporučuje zastupitelstvu 
schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 10/25 zajistí Ing. Kateřina Hrušková

10/26 Přidělení bytu č. 208 v DPS II. p. O.T.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 10/26  zajistí Bc. Jitka Šebková

10/27 Návrh Smlouvy o dílo s Ing. Arch. Vokrouhleckou na provedení změny územního plánu ve výši 
165.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/28 Vnitřní směrnice 2013/4 – Využívání počítačových programů a ostatních prostředků ICT.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 10/27 až 28 zajistí Ing. Miloš Albl

10/29 Příprava vizuálního stylu města (logo města, orientační systém,…) - představení návrhu. Zřízení 
funkce městského architekta (Ing.arch. Petra Kolaříková, Ing. Jan Vaněček, Atelier VAS) formou 
konzultací se stanovenou hodinovou sazbou. Rada doporučuje zastupitelstvu záměr schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/30 Žádost ředitelky PO Školní jídelna Týnec nad Sázavou o čerpání 30.000 Kč z Fondu reprodukce 
majetku na přípravné práce pro montáž výtahu.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/31 Návrh darovací smlouvy - přijetí daru od Týnecko - svazek obcí - 6 autobusových zastávek a 
6 informačních tabulí mikroregionu.
Schváleno 5 - 0 - 0
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10/32 Závěrečné účty svazků obcí Týnecko - svazek obcí, Obecní lesy Benešovska a BENE-BUS. Rada 
doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/33 Změny stanov Týnecko - svazek obcí. Upravuje se vystoupení členů ze svazku. Rada doporučuje 
zastupitelstvu schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/34 Poskytnutí dotací pro zájmovou činnost (program 1). Komise pro zájmovou činnost prověřila 
předložené seznamy. Komise doporučuje rozdělit dotace podle původně předloženého návrhu. 
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/35 Zápis komise pro zájmovou činnost - rada bere na vědomí.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/36 Stanovisko pedagogického sboru ZŠ k realizaci tréninkového hřiště Victor v areálu základní školy. 
Stanovisko bude přiloženo k podkladům do zastupitelstva. Rada bere stanovisko na vědomí.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 10/29 až 36 zajistí Adriana Bursová

10/37 Vyhlášení veřejné zakázky - zateplení mateřské školy.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/38 Návrh na doplnění členů redakční rady Týneckých listů o starostu a místostarostku.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/39 Žádost o stanovisko k záměru přestavby horních tří pater „bílého domu“ na byty. K realizaci 
záměru je třeba změnit územní plán, žádost nebyla podána. Žadatel je ochoten přispět na 
budování infrastruktury. Možnosti: chceme budovat byty „bílém domě“? Pokud ano, pak je třeba 
nejprve změnit územní plán (zařadit do probíhající změny územního plánu nebo až do příští 
řádné výzvy). Pokud ne, pak zastupitelstvo žádost zamítne. Bude předloženo zastupitelstvu 
k rozhodnutí.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/40 Návrh struktury v novém s.r.o.: Společnost bude řídit jednatel - bude vyhlášeno výběrové řízení 
na tuto pozici. Budou vytvořena střediska - odpady (komunál, třídění, sběrný dvůr), úklid města 
(letní a zimní údržba, sekání trávy), voda. Každé středisko by mělo svého vedoucího. Úklid města 
by mohl vést ředitel. Vedoucí střediska Voda bude prokurista (má podobné pravomoci, jako 
jednatel) - do funkce bude jmenován. Předpokládá se zástup ředitele. Tento návrh struktury 
projedná zastupitelstvo. Výběrové řízení na jednatele by bylo vyhlášeno cca v září, s.r.o. by bylo 
založeno nejpozději v prosinci. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit navrženou strukturu.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/41 Program zastupitelstva 17.6.2013
a) Poskytnutí dotací na podporu spolkové činnosti
b) Vizuální styl města a zřízení funkce městského architekta
c) Struktura nově zakládané s.r.o.
d) Stížnost Oldřicha Zadražila
e) Majetkové převody
f) III. rozpočtové opatření zastupitelstva
g) Závěrečné účty Týnecko - svazek obcí, Obecní lesy Benešovska, Bene-bus
h) Změna stanov svazku Týnecko - svazek obcí
i) Řád pohřebiště, Řád kolumbária - nový hřbitov
j) Záměru přestavby administrativní budovy Fercom (bílý dům)
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 10/37 až 41 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka
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C) Různé: 
- Požadavek okresního soudu Benešov na nominaci osob na funkci přísedícího. Bude provedena 

poptávka v Týneckých listech a na webu, poté budou návrhy odeslány soudu.

- Oznámení ředitelky ZŠ Týnec nad Sázavou o konání školního zahraničního zájezdu a poděkování 

za poskytnutí finančního daru ve výši 1.000 Kč pro sociálně slabšího žáka.

- Informace o postupu projektů: zeleň, Pěší, městské slavnosti Týnecký střep, stavba multifunkčního 

hřiště v areálu školy

Konec jednání v 20.30

Termíny jednání v roce 2013:
rada: 24.6., 22.7.,12.8., 2.9., 23.9., 7.10., 21.10., 11.11., 25.11., 16.12.
zastupitelstvo: 17.6., 16.9., 9.12.




