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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 22/2013

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 25.11.2013

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
Jana Malinová, ředitelka školní jídelny
PaedDr. Janeta Jandová, ředitelka mateřské školy
Mgr. Hana Váňová, ředitelka základní školy

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta místostarostka

V Týnci nad Sázavou dne 25.11.2013
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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

22/1 Žádost LTC Chrást nad Sázavou o pronájem části pozemku parc. č. 4276/7 v k. ú. Týnec nad 
Sázavou (Chrást sídliště) s tenisovými kurty. Rada s pronájmem souhlasí, cena 500 Kč/rok, 
od 1.1.2014 na dobu neurčitou, výpovědní lhůta 3 měsíce. Nájemní smlouva standardní 
na sportoviště.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/2 Žádost p. M.Š. o ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 4250/1 v k. ú. 
Týnec nad Sázavou (Chrást sídliště zahrádka) dohodou ke dni 31. 12. 2013.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/3 Žádost p. P.C. o prodej části obecního pozemku parc. č. 995/14 v k. ú. Pecerady. Komise 
pro rozvoj města, osadní výbor ani TJ Pecerady prodej pozemku nedoporučují. Rada
nedoporučuje zastupitelstvu prodej pozemku.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/4 Žádost manž. V. o prodej obecních pozemků parc. č. 4296/2 o výměře 349 m2 a pozemku parc. č. 
1424 o výměře 18 m2 v k. ú. Týnec nad Sázavou (Chrást osada, bývalá vodárna). Komise 
pro rozvoj města, osadní výbor a provozovatel vodovodů prodej pozemku nedoporučují 
z důvodu ochranného pásma vodního zdroje, vodovodu a elektrického vedení. Rada 
nedoporučuje zastupitelstvu prodej pozemku.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/5 Žádost p. P.F. o prodej části obecního pozemku parc. č. 3027/1 v k. ú. Týnec nad Sázavou 
o výměře cca 92 m2. Komise pro rozvoj města prodej části obecního pozemku parc č. 3027/1 
v k.ú. Týnec nad Sázavou o výměře cca 92 m2 doporučuje za cenu 300,- Kč/m2. Rada doporučuje 
zastupitelstvu prodej pozemku.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/6 Opětovné projednání žádosti p. 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 maximálně 15,- Kč/m2. Osadní výbor souhlasí se směnou a doplatkem rozdílů 
ve výměře navrhovaných pozemků č.p. 1283/1 o výměře 829 m2 a 1284/2 o výměře 136 m2 a 
akceptuje cenu 15,- Kč/m2. Komise pro rozvoj města nedoporučuje směnu pozemků s doplatkem 
15,- Kč/m2. Komise pro rozvoj města navrhuje směnit pozemky (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 1 m2 
v komunikaci o celkové výměře 47 m2 za 11 m2 obecního pozemku parc. č. 2000/4 o výměře 
11 m2 v zahradě žadatele bez doplatku. Náklady na vyhotovení geometrického plánu a 
vyhotovení smlouvy hradí město, daně z převodu nemovitosti jsou hrazeny dle výpočtu FÚ. 
Pozemky podél potoka doporučujeme ponechat ve výpůjčce dle stávající smlouvy o výpůjčce.
Rada doporučuje směnu pozemků v cestě bez doplatku v rozdílu výměr. Ostatní pozemky budou 
řešeny výpůjčkou nebo pronájmem.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/7 Informace Armádní Servisní Praha, o prodeji budovy č.p. 227 na stp. č. 891 v k. ú. Týnec nad 
Sázavou (Chrást sídliště) a žádost o vyjádření, zda město Týnec nad Sázavou bude mít zájem 
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o tento objekt. V případě, že nikoliv, žádost o vyjádření, zda město bude mít zájem prodat 
přilehlý pozemek parc. č. 4276/20 v k. ú. Týnec nad Sázavou v nabídkovém řízení spolu 
s budovou. Komise pro rozvoj města navrhuje objekt prohlédnout, aby se dala posoudit možnost 
koupě, o prodeji pozemku rozhodnout až bude znám odhad a stav objektu. Rada nedoporučuje 
koupi objektu, doporučuje nabídnout k prodeji pozemek kolem domu spolu s objektem jako 
možnost, nikoliv povinnost. Minimální prodejní cena 150 Kč/m2.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/8 Nabídka p. J.M. na převod pozemku parc. č. 1086/14 o výměře 187 m2 v k. ú. Čakovice u Řehenic 
Městu Týnec nad Sázavou darovací smlouvou. Pozemek je součástí komunikace, je zatížen 
věcným břemenem. Komise pro rozvoj města doporučuje přijetí daru a prošetření, popř. zrušení 
věcných břemen na pozemku parc. č. 1086/14 v k. ú. Čakovice u Řehenic. Rada doporučuje přijetí 
daru.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/9 Projednání darovací smlouvy uzavřené mezi p. M.V. a Městem Týnec nad Sázavou, kterou se 
převádí na město část pozemku parc. č. 3115/141 o výměře 338 m2 (dle nového geometrického 
zaměření 3115/160) v k. ú. Týnec nad Sázavou (komunikace za garážemi). Rada doporučuje 
přijetí daru.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/10 Projednání darovací smlouvy uzavřené mezi manž. CH. a Městem Týnec nad Sázavou, kterou se 
převádí na město pozemek parc. č. 1147/8 o výměře 103 m2. Rada doporučuje přijetí daru.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/11 Návrh na přijetí daru – část pozemku parc. č. 3080/163 o výměře cca 150 m2 v k. ú. Týnec nad 
Sázavou od podílových spoluvlastníků pozemku za účelem zřízení chodníku. Rada doporučuje 
přijetí daru. Bude řešeno smlouvou budoucí darovací, připravuje se zaměření a oddělení 
pozemku. 
Schváleno 5 - 0 - 0

22/12 Přidělení bytu č. 3 v čp. 13, ul. Benešovská, Týnec nad Sázavou p. M.S. na dobu určitou 
od 1.12.2013 do 31.3.2014.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/13 Žádost p. K.F. o vyjádření ke stavbě vrtané studny na pozemku parc. č. 895/14 v k. ú. Pecerady.
Rada nemá ke stavbě připomínky.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 22/1 až 13 zajistí Marie Ondřichová

22/14 VIII. rozpočtové opatření rady města pro rok 2013
Schváleno 5 - 0 - 0

22/15 Návrh VI. rozpočtového opatření zastupitelstva města pro rok 2013. Rada doporučuje 
zastupitelstvu schválit
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 22/14 až 15 zajistí Ing. Kateřina Hrušková

22/16 Informace o provozu a ekonomice Mateřské školy Týnec nad Sázavou. Byla podána informace 
o čerpání rozpočtu za 3. čtvrtletí, požadavky na rozpočet 2014, zateplení starých budov. Byl 
řešen požadavek na výši spotřeby tepla - ukazatel k poskytnuté dotaci. Je třeba snížit spotřebu 
dle pravidel dotace. Rada bere informace na vědomí.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/17 Udělení odměny ředitelce Mateřské školy Týnec nad Sázavou ze mzdových prostředků 
příspěvkové organizace.
Schváleno 5 - 0 - 0
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22/18 Informace o provozu a ekonomice Školní jídelny Týnec nad Sázavou. Byla podána informace 
o čerpání rozpočtu za 3. čtvrtletí, požadavky na rozpočet 2014. Rada bere informace na vědomí.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/19 Návrh rozpočtového opatření Školní jídelny Týnec nad Sázavou. Změna závazných ukazatelů.
Výše provozního příspěvku zřizovatele se nemění.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/20 Udělení odměny ředitelce Školní jídelny Týnec nad Sázavou ze mzdových prostředků příspěvkové 
organizace.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/21 Informace o provozu a ekonomice Základní školy Týnec nad Sázavou. Byla podána informace 
o čerpání rozpočtu za 3. čtvrtletí, požadavky na rozpočet 2014. Byla projednána problematika 
prostor pro školní družinu a spojovacího krčku mezi pavilóny. Rada bere informace na vědomí.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/22 Návrh rozpočtového opatření Základní školy Týnec nad Sázavou. Změna závazných ukazatelů. 
Výše provozního příspěvku zřizovatele se nemění.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/23 Udělení odměny ředitelce Základní školy Týnec nad Sázavou ze mzdových prostředků 
příspěvkové organizace.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/24 Žádost o dotaci na podporu činnosti sdružení SONS – nevidomí. Návrh: 1.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/25 Zápis ze schůze Komise pro zájmovou činnost konané dne 6.11.2013. Rada bere na vědomí.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/26 Podání žádostí města Týnec nad Sázavou o dotaci včetně závazku na spolufinancování projektů:
a) ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS pro rok 2014 

na rekonstrukci fasády hasičské zbrojnice v Peceradech.
b) ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek pro rok 2014 na obnovu střechy muzea 

(Týnec nad Sázavou č. p. 48)
c) ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství pro rok 2014 na projekt ČOV 

Týnec nad Sázavou, dostavba dosazovací nádrže II.
d) ze Středočeského Fondu vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence pro rok 2014 

na organizaci akce Setkání Týnců.
e) ze Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2014 na výstavbu cyklistické stezky 

do Chrástu nad Sázavou.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/27 Poskytnutí daru nad rámec Pokynu rady č. 1/2012 ve výši 2000 Kč u příležitosti narození dítěte 
pro S.J. V době narození neměl trvalý pobyt v obci, přestože zde již rodiče bydleli. V místě 
původního bydliště nebyl přivítán. Vzhledem k aktivitám rodičů v obci a doporučení osadního 
výboru byl udělen tento mimořádný dar.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 22/16 až 27 zajistí Adriana Bursová

22/28 Program zastupitelstva 9.12.2013
a) Majetkové převody
b) Rozpočtové opatření zastupitelstva pro rok 2013
c) Rozpočet města na rok 2014
d) Kompetence rady k provádění rozpočtových opatření
e) Poskytnutí půjčky společnosti Vodovody a kanalizace Týnec s.r.o.
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f) Integrovaná územní investice "ITI"
g) Poskytnutí dotace Posázaví o.p.s. pro rok 2014 
h) Odměny neuvolněným radním a členům výborů a komisí
Schváleno 5 - 0 - 0

22/29 Rozpočet Města Týnec nad Sázavou pro rok 2014. Finanční výbor doporučuje rozpočet schválit. 
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/30 Veřejná zakázka „ČOV Týnec nad Sázavou, dostavba dosazovací nádrže II“. Rada bere na vědomí 
Zprávu hodnotící komise a rozhoduje o přidělení zakázky nejvýhodnější nabídce - Sdružení ČOV 
Týnec nad Sázavou – MEBIKAN – INSTA CZ. Nabídková cena bez DPH je 5.797.460 Kč. Rada 
pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/31 Změna v orgánech společnosti Technické služby Týnec s.r.o. Odvolání jednatele: Adriana 
Bursová, jmenování jednatele: Jan Kočí. Výběrová komise po 2. kole doporučila Jana Kočího 
do funkce jednatele.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 22/28 až 31 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé: 
- Informace o kontrolním dnu na projektu Obnova veřejné zeleně. Projekt jde podle plánu, veškeré 

práce jsou v souladu s projektovou dokumentací a zkontrolované ze strany SFŽP. Dotace pro rok 2013 

byla Fondem vyplacena.

- Pozvánka na rozsvěcení vánočního stromu 30.11. od 17.00 a vánoční trhy od 10.00 na Pěší.

Konec jednání v 22.00

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




