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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 18/2013

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 7.10.2013

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 7.10.2013
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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
18/1 Krátkodobý pronájem pozemků parc. č. 3073/13, 3077/19 a 3073/1 v k. ú. Týnec nad Sázavou 

v době od 14. 10. 2013 do 2. 11. 2013 pro Fotbalový klub Fercom Týnec nad Sázavou za účelem 
pořádání tradičního týneckého posvícení za jednorázovou cenu 100 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

18/2 Žádost o závazné stanovisko dokumentaci pro spojené územní a stavební řízení ke stavbě 
„Přístavba objektu na pozemku parc. č. st. 620 v k. ú. Týnec nad Sázavou“. Rada města se 
stavbou souhlasí, fasáda bude v barvě „střední okr“.
Schváleno 5 - 0 - 0

18/3 Žádost o vyjádření k zastřešení bytového domu v Týnci nad Sázavou, Jílovská 417, 418, 419. Rada 
s rekonstrukcí souhlasí. Provedení střechy bude v neutrálních šedých odstínech (jako 
nevhodnější se jeví tmavý odstín RAL 7016 - grafitová šedá, další možné odstíny ve škále RAL
7000, 7011, 7015, 7016, 7023, 7024). Typ šablon bude z poplastovaného plechu
co nejjednoduššího tvaru, aby byl zachován stávající charakter domu. Je vyloučeno použití 
imitace střešních tašek. 
Schváleno 5 - 0 - 0

18/4 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. 2012/2 v k. ú.  
Čakovice u Řehenic. Smlouva o smlouvě budoucí byla sepsaná 6. 6. 2006 s Obecním úřadem 
Řehenice.
Schváleno 5 - 0 - 0

18/5 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. 1285/6 a 
1285/16 v k. ú. Čakovice u Řehenic. Smlouva o smlouvě budoucí byla schválena radou města 9. 6. 
2008.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 18/1 až 5 zajistí Marie Ondřichová

18/6 Vnitřní směrnice č. 7/2013 k sestavení návrhu rozpočtu Města Týnec nad Sázavou.
Schváleno 5 - 0 - 0

18/7 VI. rozpočtové opatření rady města.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 18/6 a 7 zajistí Ing. Kateřina Hrušková

18/8 Nařízení rady města č. 1/2013 - Tržní řád. Řeší se provoz předzahrádek, tržiště a podomní prodej.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 18/8 zajistí Mgr. Jitka Šebková

18/9 Smlouva o vzájemné spolupráci se Svazem měst a obcí. Cílem je realizace projektu meziobecní 
spolupráce, zpracování analýz vybraných oblastí vhodných k meziobecní spolupráci a ukázka 
toho, že vzájemná spolupráce obcí může přinést zkvalitnění veřejné správy, zkvalitnění 
poskytování veřejných služeb a možnost finančních úspor, které by směřovaly na další rozvoj 
obcí. V rámci smlouvy bude plně hrazen plat zaměstnanců, kteří budou řešit analýzy, strategie a 
projekty na území Benešovska (ORP), které přesahují hranice města. Celkem se jedná o cca 3,6 
úvazku, z nichž bude 1 koordinátor a 2,6 projektoví manažeři a asistenti. Území ORP Benešov 
bude rozděleno na oblasti (1. Týnecko a Neveklovsko, 2. Benešov, 3. Chopos, 4. Malé posázaví). 
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Výstupem bude příprava záměrů a projektů do budoucího programového období (příprava na 
čerpání dotací). Projekt bude trvat 19 měsíců, zahájení se předpokládá v 11/2013.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 18/9 zajistí Ing. Miloš Albl

18/10 Žádost TJ Zora Praha (tělovýchovná jednota nevidomých a slabozrakých sportovců) o příspěvek 
na činnost. Příspěvek nebyl schválen. Cizí spolky jsou podporovány pouze výjimečně.
Neschváleno 0 - 5 (proti) - 0

18/11 Plán zimní údržby 2012/2013 - proti loňské sezóně beze změn.
Schváleno 5 - 0 - 0

18/12 Jmenování komise pro výběr jednatelů (vyhlášené výběrové řízení na jednatele nově zakládaných 
společností s.r.o.): Martin Kadrnožka, Adriana Bursová, Miroslav Šiška, Bohumil Rataj, Jan 
Štěpán, Michal Turek, Zbyněk Bartl, Petr Korbel. Termín jednání komise: 16.10.2013 od 7.30.
Schváleno 4 - 0 - 0 (1 - Peša - nehlasoval)

18/13 Stanovení termínu zasedání zastupitelstva v souvislosti se založením firem s.r.o. a projednání 
územního plánu - 4.11.2013 od 16.00.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 18/10 až 13 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé: 
- Diskuze nad návrhem provedení fasády (barevného řešení) na MŠ. Budou provedeny „zvířátkové“ 

motivy dle návrhu Ing. Arch. Jana Vaněčka.

- Informace o řešení změny územního plánu. Dle stanoviska Krajského úřadu bude zastupitelstvo 

projednávat požadavek na zpracování Natury a SEA nebo úpravu rozsahu změn.

- Informace o úpravě tréninkové plochy v Peceradech.

- Informace o pokračování projektu Obnova veřejné zeleně.

Konec jednání v 18.50

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




