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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 1/2014

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 13. 1. 2014

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

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta místostarostka

V Týnci nad Sázavou dne 13. 1. 2014
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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

01/1 Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 34, Okružní 275, Týnec nad Sázavou do 31. 7. 2014.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/2 Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, Benešovská 13, Týnec nad Sázavou do 31. 7. 2014.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/3 Zavedení platby za používání výtahu v domech čp. 275, 520 a 525 v Týnci nad Sázavou. Počínaje 
lednem 2014 se bude nově účtovat používání výtahu ve výše uvedených domech v -1 a 1. patře a 
to za 1 osobu (dosud bylo bez poplatku). Zálohová platba v domě čp. 275 činí
55 Kč/osoba/měsíc, v domě čp. 520 činí 50 Kč/osoba/měsíc a v domě čp. 525 činí 
60 Kč/osoba/měsíc. V ostatních podlažích zůstávají platby beze změn. 
Schváleno 5 - 0 - 0

01/4 Žádost METROPROJEKT Praha a.s., o vyjádření k projektové dokumentaci na akci „Revitalizace 
trati Praha – Vrané nad Vltavou – Čerčany a souhlas s dotčením obecních pozemků parc.                 
č. 3825/1, 4235/1, 4283/1, 4299/1 vše v k. ú. Týnec nad Sázavou. Rada se stavbou souhlasí 
za těchto podmínek: 
Z důvodu omezení prodeje jízdenek v projektu (umístění nouzového ovládání) požadujeme 
provedení nové stavby dopravního terminálu včetně přístupových cest a inženýrských sítí dle 
projektu města Týnec nad Sázavou. Objekt obsahuje čekárnu, prodej jízdenek a WC, navazuje na 
přístupy na nástupiště. Objekt by po dokončení stavby město Týnec nad Sázavou převzalo plně 
do své správy se všemi provozními náklady. Toto by bylo řešeno samostatnou smlouvou
s vlastníkem budovy. 
Schváleno 5 - 0 - 0

01/5 Žádost AV ProENVI, s.r.o. o stanovisko k akci „Kamenický potok ř.k. 2,800-3,800“. Rada s realizací 
akce souhlasí. Město Týnec nad Sázavou se bude na realizaci akce podílet v popsaném rozsahu, tj 
v provedení mostovky ve spodní části úseku (pozemky 2000/2 a 1284/2 v kú. Čakovice). Rada 
požaduje zahrnout do projektovaných úprav také mostek u hřiště (parcela 1999) a jeho okolí.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 1/1 až 5 zajistí Marie Ondřichová

01/6 Žádost Fotbalového klubu FERCOM o prominutí rekreačního poplatku a poplatku z ubytování 
ve výši cca 135.610 Kč za rok 2013. Žádost bude projednávat zastupitelstvo města 17.2.2014.
Není možné prominout poplatek, Bude projednáno poskytnutí dotace.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/7 Nová směrnice 2014/1 Cestovné a stravné
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 1/6 až 7 zajistí Ing. Miloš Albl

01/8 Návrh smlouvy o poskytování služeb s firmou Technické služby Týnec s.r.o. na zajištění svozu 
odpadů, úklidu města a provozu hřbitovů.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/9 Projednání smluv:
Smlouva o výkonu funkce jednatele firmy Technické služby Týnec s.r.o. - Jan Kočí
Smlouva o výkonu funkce jednatele firmy Vodovody a kanalizace Týnec s.r.o. - Zbyněk Peša
Pracovní smlouva - Zbyněk Peša
Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady - Ing. Michael Turek, Ing. Pavel Bořil a Ing. Ladislav 
Štěpán (pro firmy Technické služby Týnec s.r.o. a Vodovody a kanalizace Týnec s.r.o.)



3

Zbyněk Peša vykonává funkci jednatele bez nároku na odměnu, veškeré mzdové nároky jsou 
řešeny v Pracovní smlouvě. Pracovní smlouva je uzavřena z důvodu přechodu zaměstnaneckého 
poměru z Technických služeb Benešov na Vodovody a kanalizace Týnec s.r.o.
Rada souhlasí s uzavřením smluv a pověřuje jednatele firem jejich podpisem
Schváleno 4 - 0 - 0 (p. Peša nehlasoval - nebyl u projednávání tohoto bodu přítomen)

01/10 Kupní smlouvy na koupi majetku od firmy Technické služby Benešov s.r.o. Kupujícím jsou
Technické služby Týnec s.r.o. a Vodovody a kanalizace Týnec s r.o. Rada souhlasí s uzavřením 
smluv a pověřuje jednatele firem jejich podpisem.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/11 Žádost klubu Benkon Benešov o příspěvek na činnost sdružení v roce 2014. Návrh 1.000 Kč
Schváleno 5 - 0 - 0

01/12 Žádost osadního výboru Podělusy o dotaci na akce v roce 2014 - masopust, dětský den. Návrh 
10.000 Kč
Schváleno 5 - 0 - 0

01/13 Žádost ZŠ Týnec nad Sázavou o schválení čerpání z fondu rezerv na úhradu daní a poplatků.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/14 Projednání dohody s firmou PC Computer servis s.r.o., Týnec nad Sázavou. Město poskytne 
elektrickou energii pro zařízení pro rozvod internetu umístěné na objektu čp. 510 v Týnci nad 
Sázavou a PC Computer servis s.r.o. poskytne připojení kamerového systému v obchodním domě 
Hruška a kamery na semaforu v Benešovské ulici k internetové síti. 
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 1/8 až 14 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé: 
- Informace o přípravě plesu města 1.2.2014

- Informace o připravovaných žádostech o dotaci - 1. etapa cyklostezky Chrást (podáno na SFDI), hřiště  

Krusičany (podáno MMR), Naučná stezka (Leader), 2. etapa cyklostezky Chrást (ROP SČ)

- Informace o vyšetřování krádeže ovečky z betlému. Zloději byli dopadeni dle podkladů z kamerového 

systému a precizní práci Městské policie

- Požadavek na osvětlení zastávky u pily v Peceradech - bude zjištěna proveditelnost požadavku

- Informace o prověření netěsnosti vodovodu u hradní brány (požadavek vlastníka sousední 

nemovitosti). Únik nebyl zjištěn.

Konec jednání v 17:50

Termíny jednání v roce 2014:
rada: 3.2., 24.2., 10.3., 24.3., 14.4., 28.4., 19.5., 2.6., 23.6., 21.7., 11.8., 1.9., 22.9., 6.10., 20.10., 3.11., 
24.11., 15.12. 
zastupitelstvo: 17.2., 7.4., 16.6., 15.9., 8.12.




