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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 17/2013

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 23.9.2013

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
Mgr. Jitka Šebková kancelář tajemníka

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta místostarostka

V Týnci nad Sázavou dne 23.9.2013
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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

17/01 Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 34, Okružní 275, Týnec nad Sázavou pro L.B. 
do 31.1.2014. 
Schváleno 5 - 0 - 0

17/02 Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, Benešovská 13, Týnec nad Sázavou pro I.M. 
do 31.1.2014.
Schváleno 5 - 0 - 0

17/03 Žádost MUDr. Vlasty Hvězdové, nájemce nebytového prostoru v čp. 81 v Týnci nad Sázavou, 
o souhlas s výměnou oken a v pronajatém nebytovém prostoru za okna plastová a instalaci 
elektrokotle s rozvody. Výměnu by MUDr. Hvězdová hradila z vlastních zdrojů, náklady by byly 
kompenzovány ve výši nájmu. Barevnost oken a členění bude schváleno odborem majetku.
Schváleno 5 - 0 - 0

17/04 Žádost Elmoz Czech, s.r.o., o vyjádření ke stavbě „Týnec nad Sázavou – VN – pro čp. 546“ 
spočívající v uložení nového kruhového uzemnění a nového úsekového odpínače. Rada se 
stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

17/05 Žádost Meritum Kladno, o vyjádření ke stavbě „Týnec nad Sázavou – kNN – p. č. 2986/3. Jedná se 
o novou kabelovou přípojku, která bude napájet pozemek parc. č. 2986/3 v k. ú. Týnec nad 
Sázavou. Rada se stavbou souhlasí, pilíř měření bude zděný.
Schváleno 5 - 0 - 0

17/06 Žádost JAWA Moto, spol. s r.o. Brodce, o stanovisko k dokumentaci na stavbu „Stavební úpravy 
výrobní haly firmy JAWAUNION s.r.o. Rada se stavbou souhlasí, bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

17/07 Žádost P.R. o vydání stanoviska města k dokumentaci stavby k územnímu souhlasu a ohlášení 
stavby rekonstrukce rodinného domu na pozemku parc. č. st. 249 v k. ú. Čakovice u Řehenic.
Rada se stavbou souhlasí, bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

17/08 Žádost F.P. o vyjádření ke stavbě studny na pozemku parc. č. 87/1 v k. ú. Pecerady. Rada se 
stavbou souhlasí, bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

17/09 Žádost FK FERCOM Týnec nad Sázavou o ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 26. 3. 2013 
mezi Městem Týnec nad Sázavou a FK Fercom na část pozemku parc. č. 3089/4 v k. ú. Týnec nad 
Sázavou dohodou. Úhrada nájemného za rok 2013 nebude realizována, FK pozemek nevyužíval.
Schváleno 5 - 0 - 0

17/10 Žádost M.V. o stanovisko ke změně stavby před dokončením na pozemku 3132/21 v k.ú. 
Podělusy, spočívající ve stavbě vikýře na severozápadní straně domu a některých drobných 
úpravách. Rada se stavbou souhlasí, bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0
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17/11 Žádost D.U. o změnu vzhledu stavby před dokončeními pozemku parc. č. st. 2160 v k. ú. Týnec 
nad Sázavou. Změna spočívá v dodatečném vybudování jednoho okna. Rada se stavbou souhlasí, 
bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

17/12 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. 144/7 v k. ú. 
Krusičany. Cena věcného břemene je 10 000 Kč bez DPH. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene byla schválena radou města 30. 7. 2012.
Schváleno 5 - 0 - 0

17/13 Žádost J.S. o ukončení nájemní smlouvy dohodou na byt č. 3 v čp. 13 k 31.10.2013
Schváleno 5 - 0 - 0

17/14 Žádost o souhlas s instalací fotovoltaické elektrárny na střechu rodinného domu čp. 99 
ve Zbořeném Kostelci. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 17/1 až 14 zajistí Marie Ondřichová

17/15 V. rozpočtové opatření rady města
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 17/15 zajistí Ing. Kateřina Hrušková

17/16 Návrh smlouvy o způsobu placení autorských odměn v souvislosti s rozmnožováním děl 
pro osobní potřebu podle ustanovení §100 odst. 1 písm. h) zákona č. 101/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů
s občanským sdružením DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura.  Odměna činí 0,20 
Kč/strana u černobílých kopií, 0,40 Kč u barevných kopií.
Schváleno 5 - 0 - 0

17/17 Návrh smlouvy o spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou Praha (U3V – Univerzita třetího 
věku). 
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 17/16 až 17 zajistí Mgr. Jitka Šebková

17/18 Jmenování členů školské rady za zřizovatele. Na základě § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, jmenuje rada města do školské rady Základní školy Týnec nad Sázavou 
jako zástupce města (zřizovatele) Janu Chroustovou, Dagmar Kudrnovou a Ing. Miloše Albla.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 17/18 zajistí Ing. Miloš Albl

17/19 Žádost TJ Zbořený Kostelec o dotaci 2.000 Kč na 20. ročník akce Spanilá jízda horských kol.
Schváleno 5 - 0 - 0

17/20 Dodatek č. 2 smlouvy o Údržbě zeleně mezi Městem a ZO ČSOP Vlašim. Dodatek č. 2 prodlužuje 
smlouvu o další rok, cena se nemění, do udržovaných ploch přibývá nová zeleň z projektu obnovy 
zeleně. ZO ČSOP Vlašim zajistí současně i vyúčtování dotace pro projekt Obnovy zeleně (dle 
harmonogramu projektu do 30.9.2014). V budoucnu se předpokládá, že údržbu zeleně bude 
provádět nová společnost technických služeb.
Schváleno 5 - 0 - 0

17/21 Žádost o finanční podporu 5.000 Kč na vydání knihy z ediční řady Historická sídla Středočeského 
kraje.
Neschváleno 0 - 5 (proti) - 0
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17/22 Žádost PO ZŠ Týnec nad Sázavou o ukončení Smlouvy o nájmu školy ke dni 31.12.2013, uzavřené 
mezi městem a školou dne 28.1.2003. Předmětěem této smlouvy je pronájem školních budov 
s tělocvičnou čp. 265 a čp. 23. V roce 2009 byla podepsána mezi Městem Týnec a ZŠ Týnec 
Smlouva o výpůjčce. Touto smlouvou přenechává město bezplatně škole do užívání všechny 
budovy a pozemky obou areálů. Proto již není důvod k dalšímu plnění dle smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

17/23 Souhlas s uzavřením Smlouvy o výpůjčce mezi jednotlivými příspěvkovými organizacemi –
základní školou a školní jídelnou s účinností od 1.1.2014. Jedná se o výpůjčku části budovy 
využívané pro potřeby školní jídelny.  Důvodem jsou situace, např. vykradení, záplavy…, kdy se 
řeší plnění ze strany pojišťovny nebo soudu a je potřeba mít vyřešený smluvní vztah k majetku. 
Schváleno 5 - 0 - 0

17/24 Žádost ředitelky PO MŠ Janety Jandové o schválení výjimek v počtu dětí na třídách MŠ, třídy 
budou naplněny z doporučeného počtu 24 dětí v jedné třídě MŠ následovně.  Celkový počet dětí 
222. 1. třída 26, 2. třída 28, 3. třída 28, 4. třída 28, 5. třída 28, 6. třída 25, 7. třída 25, MŠ Chrást 
nad Sázavou 34 dětí. Kapacita míst MŠ pro školní rok 2013/14 je zcela naplněna.  
Schváleno 5 - 0 - 0

17/25 Poskytnutí daru ve výši 10.000 Kč SDH Pecerady za pomoc se zaléváním veřejné zeleně. Dar bude 
využit na mzdové náklady nebo na vybavení hasičské zbrojnice.
Schváleno 5 - 0 - 0

17/26 Přijetí daru - dřevěná socha černého kocoura - dílo z akce řezbářské sympozium - v hodnotě 
30.000 Kč od Jaroslava Kundráta.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 17/19 až 26 zajistí Adriana Bursová

17/27 Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě č. 17/2013 s AZ OPTIMAL s.r.o. Dodatek řeší maximální výši 
fakturace 50.000 Kč včetně DPH při provádění autorského dozoru na projektu zateplení MŠ.
Schváleno 5 - 0 - 0

17/28 Informace o postupu prací při zateplování MŠ. Radě byl předložen seznam prací, které nebyly 
v projektové dokumentaci, přesto je vhodné je provést. Tyto úpravy nemají vliv na energetickou 
náročnost budovy, proto v dokumentaci nebyly a proto nebyly vysoutěženy. Jde především 
o nové oplechování čel pavilónů, stříšky nad vchody, žaluzie, sítě a bezpečnostní fólie do oken, 
úprava chodníků v areálu, hydroizolace balkónů, nová světla ve 4. třídě, odstranění kopilitů 
v zadní části chodby. Provedení prací vytvoří kompaktní celek s novou fasádou školky. Rada 
souhlasí s provedením těchto prací. Práce objedná mateřská škola, náklady spojené s úhradou 
těchto prací budou zahrnuty do provozního příspěvku školky, který bude rozpočtovým 
opatřením navýšen.
Schváleno 5 - 0 - 0

Z jednání rady odešel p. Peša a Mgr. Žďárská.

17/29 Vyhlášení výběrového řízení na jednatele nově zakládaných společností. Rada projednala rozsah 
požadavků, návrh mzdy (odměny) a rozsah podkladů pro uchazeče.
Schváleno 3 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 17/25 až 28 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé: 
- Projednání harmonogramu a postupu při zajištění zahájení činnosti nových s.r.o.

- Informace o setkání s veřejností v Čakovicích - 15.10.2013 od 18.00 na hřišti

- Předběžný termín zastupitelstva - územní plán a technické služby - 4.11.2013

- Informace o uvedení víceúčelového hřiště v areálu školy do provozu

- Informace o řešení dopravního značení na křižovatce K Náklí a Ing. Fr. Janečka
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Konec jednání v 18:20

Termíny jednání v roce 2013:
rada: 7.10., 21.10., 11.11., 25.11., 16.12.
zastupitelstvo: 4.11.???, 9.12.




