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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 16/2013

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 2. 9. 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. Hana Váňová, ředitelka základní školy
Stanislav Janda, Gustav Votánek, FK Fercom

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta místostarostka

V Týnci nad Sázavou dne 2. 9. 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

16/1 Žádost M.S. o slevu na nájmu v bytě č. 275/36 z důvodu zatékání do bytu. Návrh: sleva 30%  
po dobu 3 měsíce. 
Schváleno 5 - 0 - 0

16/2 Žádost o odpis pohledávek na odpadech a poplatku z prodlení v celkové výši 6.290 Kč a 
pohledávky na nájemném a službách s tím spojených v celkové výši 91.828 Kč za byt č. 1, Brodce 
25 A.K., který zemřel 25. 4. 2013 a nezanechal žádný majetek. Rada doporučuje zastupitelstvu 
odpis pohledávek schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0

16/3 Žádost B.S. (nájemce bytu č. 275/4) o přechod nájmu na dceru M.S. Bude použita standardní 
nájemní smlouva a cena, doba nájmu na dobu určitou - 2 roky.
Schváleno 5 - 0 - 0

16/4 Žádost J.S. o pronájem nebytového prostoru v budově zdravotního střediska K Náklí  510, Týnec 
nad Sázavou za účelem provozování masáží. Nájemní smlouva bude uzavřena s platností 
od 1.10.2013 na dobu neurčitou za cenu 479 Kč/m2 (standardní cena). 
Schváleno 5 - 0 - 0

16/5 Žádost P.V. o souhlas s umístěním reklamy na kovové konstrukci, která se nachází na pozemku 
p.č. 3862/3 v k. ú. Týnec nad Sázavou (příjezd od Prahy). Cena dle pokynu rady 1/2011. Před 
výrobou reklamy bude návrh zkonzultován s městem (kancelář starosty).
Schváleno 5 - 0 - 0

16/6 Žádost firmy Fair Credit International, SE o souhlas s umístěním reklamy (poskytování půjček) 
na plot u základní umělecké školy na pozemku p. č. st. 273  v k.ú. Týnec nad Sázavou. 
Neschváleno 0 - 5 (proti) - 0

16/7 Veřejná zakázka „Rekonstrukce vodovodního řadu C2-LT-DN80, ulice 1. máje“. Rada bere na 
vědomí Zprávu hodnotící komise a rozhoduje o přidělení zakázky nejvýhodnější nabídce - firmě 
BROSS spol. s r.o., IČ 46348620. Nabídková cena bez DPH je 641.472 Kč. Rada pověřuje starostu
podpisem smlouvy o dílo.
Schváleno 5 - 0 - 0

16/8 Žádost o vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení na stavbu Čakovice – chodník podél 
silnice II/107 a přechod pro chodce. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

16/9 Žádost P.M. a J.D. o vyjádření k dokumentaci stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 
2986/3 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

16/10 Žádost M.P. o pronájem části pozemku parc. č. 4296/1 v k. ú. Týnec nad Sázavou za účelem 
umístění dočasného hřiště pro děti a parkování aut. Rada schvaluje využití pozemku 
bez smluvního vztahu. Pozemek se nebude pronajímat, je možné na něj umístit dětské atrakce 
i provést drobné terénní úpravy. Bude zachován objezd kolem transformátoru. Při zásahu 
do pozemku (montáž prvků hřiště) je třeba si vyžádat stanoviska správců sítí.
Schváleno 5 - 0 - 0
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16/11 Žádost K.D. o výpůjčku pozemku parc. č. 1284/3 o výměře 136 m2 vše v k. ú. Čakovice u Řehenic. 
Původně chtěl žadatel pozemek zakoupit, ale po povodních je pozemek zdevastován. Po dobu 
výpůjčky by pozemek udržoval, později by ho i odkoupil. Komise pro rozvoj města doporučuje 
výpůjčku pozemku parc. č. 1284/3 v k. ú. Čakovice u Řehenic za účelem udržování pozemku. 
Doba výpůjčky: 2 roky.
Schváleno 5 - 0 - 0

16/12 Návrh na směnu pozemků parc. č. 4494/6 o výměře 1024 m2 a parc. č. 4494/2 o výměře 
1243 m2 ve vlastnictví města za pozemek parc. č. 4494/5 o výměře 1903 m2 ve vlastnictví J.K.,
vše v k. ú. Týnec nad Sázavou (místní část Zbořený Kostelec). Pozemek 4494/5 bude využíván 
jako sportoviště. Komise pro rozvoj města směnu pozemků doporučuje. Rada doporučuje 
zastupitelstvu schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0

16/13 Žádost E.M. v zastoupení vlastníků uvedených na LV č. 231 pro k. ú. Krusičany o prodej části 
obecního pozemku parc. č. 784/16 v k. ú. Krusičany. Komise pro rozvoj města prodej části 
pozemku parc. č. 784/16 v k. ú. Krusičany doporučují za cenu 150 Kč/m2 + náklady s převodem 
spojené. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0

16/14 Žádost J.Š. o prodej pozemku parc. č. 919/27 o výměře 21 m2 a části pozemku parc. č. 919/28
v k. ú. Týnec nad Sázavou. Na pozemku je umístěna rampa. Žadatel byl vyzván k předložení 
podnikatelského záměru, podnikatelský záměr nepředložil. V průběhu měsíce června podal další 
žádost J.Ž. I ten byl vyzván k předložení podnikatelského záměru. Druhý žadatel by zde chtěl 
vybudovat mycí rampu s vysokotlakou vodou. Komise pro rozvoj města prodej pozemku 
nedoporučuje. Rada požaduje předložení studie (technického popisu řešení) na realizaci záměru. 
Poté bude o žádosti dále rozhodnuto.
Schváleno 5 - 0 - 0

16/15 Žádost Z.P. o prodej části obecního pozemku parc. č. 3779 o výměře cca 56 m2 v k. ú. Krusičany. 
Komise pro rozvoj města prodej části pozemku parc. č. 3779 v k. ú. Krusičany nedoporučuje.
Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit. Záměr úpravy a údržby pozemku (zeleň) je možný i 
bez prodeje či pronájmu.
Schváleno 5 - 0 - 0

16/16 Žádost M.Š a M.F. o pronájem části pozemků parc. č. 3916/1 a 3914 v k. ú. Týnec nad Sázavou 
(Chrást osada) za účelem zbudování čtyř parkovacích míst. Komise pronájem části  pozemků 
parc. č. 3916/1 a 3914 v k. ú. Týnec nad Sázavou nedoporučuje. Rada s pronájmem nesouhlasí.
Neschváleno 0 - 5 (proti) - 0

16/17 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. 
Žadatel 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 10 Kč/m2. 
Osadní výbor stanovisko k žádosti přehodnotil a souhlasí s tím, že rozdíl ve výměře směňovaných 
pozemků bude vypořádán ve výši 10 Kč/m2. Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků činí 1122 
m2 x 10 Kč = 11220 Kč k doplacení. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit za cenu 15 Kč za m2.
Schváleno 5 - 0 - 0

16/18 Žádost ČEZ Distribuce a.s. o zřízení věcného břemene za účelem umístění trafostanice 
na pozemku parc. č. 3080/134 v k. ú. Týnec nad Sázavou a o souhlas se zápisem této stavby 
do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo neodsouhlasilo prodej tohoto pozemku ČEZ. Rada se 
zřízením věcného břemene souhlasí. Bude připravena a předložena ke schválení smlouva.
Schváleno 5 - 0 - 0
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16/19 Žádost o souhlas s instalací klimatizace do ordinace v čp. 510. Rada s instalací souhlasí, veškeré 
náklady spojené s instalací hradí žadatel, kondenzát bude odveden do kanalizace (nikoliv 
odkapem na chodník). Po skončení nájmu bude prostor uveden do původního stavu.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 16/1 až 19 zajistí Marie Ondřichová

16/20 Dodatek ke směrnici č. 7/2012 - reálná hodnota u majetku určeného k prodeji.
Schváleno 5 - 0 - 0

16/21 IV. rozpočtové opatření zastupitelstva města. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 16/20 a 21 zajistí Ing. Kateřina Hrušková

16/22 Předpis č. 6/2002 Sb. Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně 
některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích). Rada doporučuje zastupitelstvu 
navrhnout všechny kandidáty pro vyjádření předsedy soudu.
Schváleno 5 - 0 - 0

16/23 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do poslanecké sněmovny 
parlamentu ČR takto: Okrsková volební komise pro volby poslanecké sněmovny parlamentu ČR 
bude mít nejméně 5 členů včetně zapisovatele, v okrscích do 300 voličů bude mít okrsková 
volební komise nejméně 4 členy včetně zapisovatele.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 16/22 a 23 zajistí Ing. Miloš Albl

16/24 Jednání s ředitelkami PO ZŠ, MŠ, ŠJ:
- čerpání rozpočtů za 2. čtvrtletí 2013 
- investiční akce 2013 a plány na rok 2014
Rada bere informace na vědomí
Schváleno 5 - 0 - 0

16/25 Probíhá řízení na zvýšení kapacity školní družiny o 30 dětí. Rada souhlasí s otevřením dalšího 
oddělení (celkem 5) od 2.9.2013. V případě, že v řízení nebudou nenavýšeny mzdové prostředky 
na provoz družiny, bude situace znovu projednána v radě města.
Schváleno 5 - 0 - 0

16/26 Výběr vítězného konceptu vizuálního stylu města (brána nebo střecha) - o výběru rozhodne 
zastupitelstvo.
Schváleno 5 - 0 - 0

16/27 Schválení konečné výše finančních darů postiženým záplavami a povodněmi 2013. Nemovitosti 
se zaplaveným obytným podlažím - 20.000 Kč, nemovitosti se zaplaveným technickým podlažím -
6.000 Kč. Zbylé peníze na vynulování veřejné sbírky budou poskytnuty SDH Krusičany - 2000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

16/28 Stanovení ceny vstupného na Podblanický podzim (Jihočeská komorní filharmonie České 
Budějovice, sólistka Andrea Kalivodová – mezzosoprán, dirigent Petr Chromčák) 9.11.2013 
od 19.00): 250 Kč
Schváleno 5 - 0 - 0

16/29 Návrhy na udělení ocenění Významný občana města. Byly doručeny 3 návrhy. Rada doporučuje 
zastupitelstvu ocenit: předsedkyni Občanského sdružení zdravotně postižených Jaroslavu
Zdražilovou, jednatele Českého svazu chovatelů Zdeňka Zazvonila.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 16/24 až 29 zajistí Adriana Bursová

16/30 Jednání s FK Fercom - projednání provozních záležitostí, záměrů a rozvoje stadiónu. Rada bere 
informace na vědomí.
Schváleno 5 - 0 - 0
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16/31 Posouzení právní formy nových technických služeb ve městě Týnec nad Sázavou. Dle závěrů 
posudku rada doporučuje zastupitelstvu projednat založení dvou společností. Na provoz 
vodohospodářské infrastruktury společnost s.r.o., na provádění činností technických služeb 
společnost s.r.o. - oddělené hospodaření od rozpočtu města, jednodušší řízení a hodnocení 
efektivity provozu společnosti. V případě založení pouze jedné společnosti společnost s.r.o.
Schváleno 5 - 0 - 0

16/32 Podání žádosti o dotaci na stavbu a rekonstrukci cyklostezky (chodníku) do Chrástu ROP Střední 
Čechy - výzva č. 74. Předpokládané náklady: 3,7 mil město, 10,8 mil dotace (příprava stavby, 
stavba - délka 1015 m, TDI, AD, přeložky sítí, veřejné osvětlení). Rada s podáním žádosti souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

16/33 Smlouvy o partnerství na projekt Cyklostezka Týnec Chrást - Posázaví, mikroregion Týnecko -
svazek obcí, Základní škola Týnec nad Sázavou.
Schváleno 5 - 0 - 0

16/34 Program zastupitelstva 16.9.2013
- Majetkové převody 
- IV. rozpočtové opatření zastupitelstva 
- Udělení ocenění „významný občan města“
- Rozhodnutí o formě zakládané společnosti pro výkon technických služeb
- Návrh kandidátů na funkci přísedícího soudu
- Výběr konceptu vizuálního stylu města 
- Zpráva kontrolního výboru
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 16/30 až 34 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé: 
- Informace o situaci na skateparku - Jawa byla vyzvána, aby uvedla areál neprodleně 

do provozuschopného stavu, byl přislíben termín odklizení suti
- Požadavek na řešení krajnice nad Jawou - byl doplněn pouze patník. Bude provedeno:

požadavek na zabezpečovací práce (stavební úřad) a instalace svodidel (SÚS) a montáž 
oplocení (JAWA)

- Informace o stavbě víceúčelového sportoviště ve školním areálu - stavba je před 
dokončením, slavnostní zahájení provozu proběhne 5.10.2013 při oslavách 50. výročí školy

- Informace k projektu Obnova zeleně - probíhají jednání o změnách projektu, dokončují se 
ozdravné řezy stromů, koncem září proběhnou výsadby keřů a trávníků, koncem října bude 
provedena poslední výsadba stromů a výměna reklamovaných sazenic

- Informace o zateplení MŠ - akce probíhá dle harmonogramu, provoz školky je omezen ve 4. a 
5. třídě na cca 3 týdny. Rodičům bylo nabídnuto umístění v jiných odděleních, většina si 
nechala děti doma.

- Připravované kulturní akce – Významný občan města Týnce, Podblanický podzim, rozsvícení 
vánočního stromu 

Konec jednání v 22.30

Termíny jednání v roce 2013:
rada: 23.9., 7.10., 21.10., 11.11., 25.11., 16.12.
zastupitelstvo: 16.9., 9.12.




