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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 21/2013

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 11.11.2013

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

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta místostarostka

V Týnci nad Sázavou dne 11.11.2013
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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

21/1 Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1, Benešovská 13 do 30.11.2014.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/2 Žádost JAWAMoto, o stanovisko k dokumentaci na stavbu „Zateplení a rekonstrukce fasády 
výrobní haly firmy JAWAUNION s.r.o.“ na Brodcích. Rada se stavbou souhlasí, platí podmínky dle 
stanoviska architekta města.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/3 Žádost p. E.D. o stanovisko k dodatečnému povolení stavby celodřevěných venkovních boxů 
na pozemku parc. č. 95/6 v k. ú. Krusičany. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/4 Žádost p. Z.L. o stanovisko k dokumentaci stavby „Stavební úpravy a nástavba chaty č. ev. 20 
v Podělusích“  na pozemku parc. č. st. 364 v k. ú. Podělusy. Rada se stavbou souhlasí bez 
připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/5 Žádost AZ Elekrostav, a.s. Nymburk, o vyjádření ke stavbě Čakovice –NN-p.č. 938/1 na pozemek 
parc. č. 2062/1 vše v k. ú. Čakovice u Řehenic. Rada se stavbou souhlasí, upozorňujeme 
na nutnost opravy (zvýšení nebo přemístění) rozvaděče na výjezdu z Čakovic, který je umístěn 
ve strouze a bývá zaplavován i při větších deštích (označení kiosku R28).
Schváleno 5 - 0 - 0

21/6 Žádost AZ Elekrostav, a.s. Nymburk, o vyjádření ke stavbě METAZ VN4084-BN_0918, BN_360, 
BN_467. Stavba se dotýká obecních pozemků parc. č. 3077/2 a 3813/1 v k. ú. Týnec nad Sázavou.
Rada se stavbou souhlasí, pozemky v okolí stavby budou uvedeny do původního stavu včetně 
přístupových komunikací. V případě vstupu do zpevněných ploch platí standartní podmínky 
pro vstup do komunikace. Výkopové práce u stromů nebudou prováděny blíž, než 3m od kmene.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/7 Žádost manž. P. o vyjádření k dokumentaci přestavby a přístavby rodinného domu č. p. 151 
v Týnci nad Sázavou, na pozemku parc. č. 2986/1 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Rada se stavbou 
souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/8 Žádost BD Bystřice, o schválení převodu členství z p. P.H. na p. P.P.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/9 Návrh členů komise pro otevírání obálek na veřejnou zakázku „ČOV Týnec nad Sázavou, dostavba 
dosazovací nádrže II“ ve složení Martina Höhnová, Mgr. Jitka Šebková, Alena Voláková, 
náhradníci Ing. Miloš Albl, Mgr. Martin Kadrnožka, Pavel Vilímek a návrh členů hodnotící komise 
nabídek ve složení Jiří Vrbata, Miloslav Ctibor, František Kašpárek, Zbyněk Peša, Mgr. Jitka 
Šebková, náhradníci Ing. Miloš Albl, Lenka Ottová, Mgr. Martin Kadrnožka, Pavel Vilímek, 
Martina Höhnová.
Schváleno 5 - 0 - 0
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21/10 Žádost p. M.B. o souhlas s úpravou (zpevněním) pozemku 3080/79 v k.ú. Týnec nad Sázavou 
za provozovnou Montana. Úpravy budou provedeny na náklady žadatele.  Rada s úpravou 
souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/11 Žádost K.M. o stanovisko k dokumentaci stavby na pozemku 1285/9 v k.ú. Čakovice. Rada se 
stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/12 Žádost J.V. o stanovisko ke stavbě dešťové kanalizace na pozemku 3107/18 a 3107/20 v k.ú.
Týnec nad Sázavou. Rada se stavbou souhlasí, standardní povolení pro vstup do komunikace. 
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 21/1 až 12 zajistí Marie Ondřichová

21/13 VII. rozpočtové opatření rady města
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 21/13 zajistí Ing. Kateřina Hrušková

21/14 Platový výměr ředitelky Školní jídelna Týnec nad Sázavou s účinností od 1.12.2013
Schváleno 5 - 0 - 0

21/15 Návrh rozpočtového opatření MŠ Týnec nad Sázavou. Povolení čerpání finančních prostředků z 
rezervního fondu ve výši 116.000 Kč na chodníky v areálu (66.000) a škrabku (50.000).
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 21/14 a 15 zajistí Adriana Bursová

21/16 P. Alena Kyzlinková ukončila svoji činnost kronikářky k 31.12.2013. Tajemník úřadu předloží 
návrh řešení vedení kroniky města pro další období.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 21/16 zajistí Ing. Miloš Albl

21/17 Projednání přímé nabídky na dodávku elektřiny a plynu a nabídka na uspořádání e-aukce 
na elektřinu a plyn. Cena za e-aukci je cca 80.000 Kč (odvozeno od velikosti úspory). Možnost 
řešit dodávku jak pro město, tak pro jednotlivce. E-aukce znamená smluvní závazek k uzavření 
smlouvy na odběr komodity, aniž by bylo jasné, jaké budou podmínky smluvního vztahu. Přímá 
nabídka je zajímavá, jsou předem známé podmínky a každý zákazník se má možnost rozhodnout. 
Rada souhlasí s přímou poptávkou dodavatelů a nepřijmout nabídku na e-aukci. S nejlevnějším 
dodavatelem může být uzavřena smlouva, fixace ceny maximálně na 1 rok. Veřejnost by pak 
mohla uzavřít smlouvu za stejných podmínek. 
Schváleno 5 - 0 - 0

21/18 Podání žádostí o dotaci:
a) Zabezpečení péče o válečné hroby – 6 hrobů, ministerstvo obrany, realizace 2014. Rozpočet 

se připravuje. (Ministerstvo obrany)
b) Obnova majetku postiženého živelnou pohromou v roce 2013 - hřiště Krusičany 

(Ministerstvo pro místní rozvoj)
Schváleno 5 - 0 - 0

21/19 Integrovaná územní investice ("ITI") – příprava na čerpání dotací v budoucím programovém 
období.
Projekty v oblasti Týnec nad Sázavou

Dopravní terminál Týnec nad Sázavou propojující železniční a autobusovou 
dopravu včetně parkoviště P+R

IROP, 1.2

Řešení absorpční kapacity toku řeky Sázavy v úseku město Sázava – soutok s 
Vltavou

OPŽP

Zajištění břehu řeky v lokalitách město Sázava, město Týnec nad Sázavou OPŽP

Rekonstrukce jezů a zvýšení retenčních kapacit nad jezy OPŽP

Návrh úkolů spojených s přípravou těchto projektů:
- Zajistit majetkové vztahy k pozemkům u připravovaných projektů
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- Zajistit dostatečné rozpočtované náklady na přípravu projektů, u kterých bude město 
nositelem (které bude realizovat)

- V rámci zastupitelstva projednat seznam projektů a odsouhlasit si projektovou přípravu
- U projektů, kde nebude město nositelem, v součinnosti zastupitelstva zajistit dostatečný 

„tlak“ na nositele projektu
Rada bere záměry na vědomí. Projekty budou předloženy k veřejné diskuzi, dle výsledků budou 
projednány v zastupitelstvu jako rozpočtové priority.

Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 21/17 až 19 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé: 
- Seznámení se s dokumenty městského architekta: studie veřejných WC u obchodního domu, 

kontejnerová stání, grafický manuál města (logotyp)

- Informace o jednání Komise pro zájmovou činnost

- Setkání Týnců - termín 21.6.2014, byla zahájena příprava setkání se spolky

- Požadavek Mgr. Žďárské na zařazení výstavby zastávky v Peceradech u Podhajáku do rozpočtu 

města 2014

- Informace o zabezpečení svahu nad Jawou (cesta do Zbořeného Kostelce) - svah byl oplocen

- Informace o účasti týneckých rybářů na projektu Čistá řeka Sázava

- Informace o vytvoření funkce správce areálu ve školním areálu, pracovní poměr bude dotován 

z úřadu práce (veřejně prospěšné práce)

Konec jednání v 18:10

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




