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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 4/2014

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 24.3.2014

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
Ing. Kateřina Hrušková, ekonomický odbor
Jana Malinová, ředitelka školní jídelny

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta místostarostka

V Týnci nad Sázavou dne 24. 3. 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
04/1 Žádost V.M. o ukončení smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 4250/1 v k. ú. Týnec nad 

Sázavou dohodou k 31. 3. 2014.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/2 Žádost Benea s.r.o. Benešov, o souhlas s umístěním reklamní tabule „A“ před prodejnu BENEA 
na pozemku parc. č. 3821/3 v k. ú. Týnec nad Sázavou. 
Schváleno 5 - 0 - 0

04/3 Žádost J.K. o pronájem části pozemku parc. č. 3089/33 v k. ú. Týnec nad Sázavou v období 
od 1. 4. 2014 do 31. 10. 2014 za účelem umístění letní zahrádky u Pizzerie Giany. Jednorázová 
úhrada za pronájem činí 4.387 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/4 Žádost R.Š. o pronájem části pozemku parc. č. 3089/9 v k. ú. Týnec nad Sázavou v období 
od 1. 4. 2014 do 31. 10. 2014 za účelem umístění letní zahrádky u baru Modrý slon. Jednorázová 
úhrada za pronájem činí 2.395 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/5 Návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřené mezi RWE GasNet, s.r.o. (oprávněný) a 
Městem Týnec nad Sázavou (povinný). Věcné břemeno se týká práva umístění, zřízení a 
provozování plynárenského zařízení na  obecním pozemku parc. č. 984/2 v k. ú. Pecerady. Cena 
věcného břemene je 10 000 Kč bez DPH. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene byla schválena radou města 11. 9. 2012. 
Schváleno 5 - 0 - 0

04/6 Žádost manželů B. o stanovisko města k možnosti vybudování bytových či kancelářských prostor 
v nástavbě – 1. patro na stávající stavbu čp. 557 v Týnci nad Sázavou, ul. Družstevní. Rada se 
záměrem souhlasí, v případě stavby vyžadující parkovací místa, je nutné zajistit rozšíření počtu 
parkovacích míst na náklady žadatele.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/7 3. 2. 2014 projednala rada žádost ÚVT s.r.o. Jesenice, o umístění stožárku pro telekomunikační 
zařízení na střechu domu čp. 275, ul. Okružní, Týnec nad Sázavou. Rada s pronájmem souhlasila 
cena 15.000 Kč/rok. ÚVT žádá o snížení ceny na 10.000 Kč/rok. Rada trvá na ceně 15.000 Kč/rok. 
Cena je srovnatelná s jinými nájemci podobných zařízení.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/8 Žádost F.K. o prodej obecního pozemku parc. č. 925/1 v k. ú. Týnec nad Sázavou o výměře 21 m2 
za účelem stavby garáže a části pozemku parc. č. 3115/22 za účelem zajištění přístupu. Byl 
vyžádán názor zpracovatele ÚP, který prodej pozemku nedoporučuje s ohledem na řešení 
dopravní obslužnosti Chrástu. Komise pro rozvoj města prodej pozemku nedoporučuje 
s ohledem na vyjádření zpracovatele územního plánu. Rada prodej nedoporučuje.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/9 Žádost J.M. o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část obecního pozemku parc. č. 
3116/1 v k. ú. Týnec nad Sázavou, na kterém má postavenou garáž. Záležitost byla konzultována 
s právním zástupcem města, který nedoporučuje smlouvu podepisovat. Záležitost je 
v kompetenci zastupitelstva. Předkupní právo vyplývá automaticky ze zákona. Rada 
nedoporučuje smlouvu budoucí kupní uzavírat.
Schváleno 5 - 0 - 0
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04/10 Žádost ČEZ Distribuce, o narovnání majetkoprávních vztahů k pozemkům parc. č 4578/9, parc. č. 
st. 1847 o výměře 33 m2 a parc. č. st. 1432 o výměře 8 m2 vše v k. ú. Týnec nad Sázavou. Rada 
nedoporučuje prodej pozemku, majetkové vztahy budou řešeny věcnými břemeny.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/11 Žádost AZ Elektrostav, a.s. Nymburk, o prodej části pozemku parc. č. 1020/1 v k. ú. Čakovice u 
Řehenic, na kterém je postavena trafostanice. Rada nedoporučuje prodej pozemku, majetkové 
vztahy budou řešeny věcnými břemeny.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/12 Žádost ČEZ Distribuce, o narovnání majetkoprávních vztahů k části pozemku parc. č 910/1 v k. ú. 
Pecerady, na kterém je umístěna trafostanice. Rada nedoporučuje prodej pozemku, majetkové 
vztahy budou řešeny věcnými břemeny.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/13 Žádost ČEZ Distribuce, o narovnání majetkoprávních vztahů k budově na pozemku parc. č st. 285 
o výměře 37 m2 v k. ú. Čakovice u Řehenic. Jedná se o stavbu trafostanice, která zůstala zapsaná 
na LV č. 10001. Pozemek pod stavbou je též ve vlastnictví města. Rada doporučuje 
majetkoprávní vztah vyřešit a uzavřít souhlasné prohlášení ve prospěch ČEZ. Rada nedoporučuje 
prodej pozemku, majetkové vztahy budou řešeny věcnými břemeny.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/14 Nabídka manželů V. na převod části pozemku parc. č. 1011/7 o výměře 30 m2 v k. ú. Čakovice u 
Řehenic Městu Týnec nad Sázavou darovací smlouvou. Pozemek je součástí komunikace. Rada 
doporučuje dar přijmout.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/15 Nabídka K.K. na převod části pozemku parc. č. 1147/1 o výměře 50 m2 v k. ú. Čakovice u Řehenic 
Městu Týnec nad Sázavou darovací smlouvou. Pozemek je součástí komunikace. Rada 
doporučuje dar přijmout.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/16 Schválení směnné smlouvy mezi V.H. a Městem Týnec nad Sázavou uzavřené na základě Smlouvy 
o uzavření budoucí smlouvy směnné. Jedná se o směnu části pozemku parc. č. 1011/8 o výměře 
391 m2 za část obecního pozemku parc. č. 1011/11 o výměře 391 m2. Náklady s převodem 
spojené (vypracování GP, návrh na vklad, daň z převodu) hradí město. Rada doporučuje směnu 
schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/17 Žádost P.N. o vyjádření ke stavbě oplocení na pozemku parc. č. 985/3 v k. ú. Pecerady. Rada se 
stavbou souhlasí, bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/18 Žádost E.H. o vyjádření k výměně oken na objektu čp. 182 ul. Jílovská Týnec nad Sázavou. 
Výměnou oken dojde k snížení výšky okna o 20 cm. Rada s výměnou souhlasí, bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/19 Žádost Z.H. o vyjádření k přístavbě prodejny kotlů na pozemku parc. č. 3154/13 a stp. č. 344 v k. 
ú. Podělusy. Rada se stavbou souhlasí, bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/20 Žádost AV ProENVI, s.r.o. o souhlas s budoucím odprodejem částí pozemků parc. č. 1284/2, 
12843/1 a 2090 v k. ú. Čakovice u Řehenic trvale dotčených stavbou OPŠ kamenice v Čakovicích a 
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Je nutné zrušit část Usnesení č.2013/19/5, které 
schválilo směnu pozemků pozemky parc. č. 1283/1 o výměře 829 m2, pozemek parc. č. 1284/2 o 
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výměře 329 m2 a usnesení č.2013/19/6 , které schválilo směnu pozemku parc. č parc. č. 1284/2 
o výměře 136 m2 vše v k. ú. Čakovice u Řehenic. Rada doporučuje schválit budoucí odprodej.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/21 Žádost AV ProENVI, s.r.o. o uzavření smlouvy o právu vstupu a provedení stavby na pozemcích 
parc. č. 806/1, 852/4, 1281/1, 1283/1, 1283/2, 1284/2 a 2090 vše v k. ú. Řehenice. Rada souhlasí 
s uzavřením smlouvy a s provedením stavby.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 04/1 až 21 zajistí Marie Ondřichová

04/22 I. rozpočtové opatření rady města
Schváleno 5 - 0 - 0

04/23 Návrh II. rozpočtového opatření zastupitelstva. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/24 Souhlas s celoročním hospodařením města bez výhrad (závěrečný účet 2013). Rada doporučuje 
zastupitelstvu schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/25 Účetní závěrka Města Týnec nad Sázavou k 31.12.2013 – výkazy, inventarizace, zpráva 
o přezkumu, finanční vypořádání dotací. Rada nevznáší požadavky na doplňující informace a 
předložení účetních záznamů ke schvalování účetní závěrky a opravy nedostatků. Rada 
doporučuje zastupitelstvu dokumenty schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 04/22 až 25 zajistí Ing. Kateřina Hrušková

04/26 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí. Komise bude mít 4-5 členů 
včetně zapisovatele podle množství voličů zapsaných v daném okrsku.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 04/26 zajistí Ing. Miloš Albl

04/27 Změna v členství v Komisi pro zájmovou činnost. Lucie Višvardová ukončila členství, novým 
členem je Kateřina Pikousová.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/28 Návrh smlouvy na zajištění prodejních trhů s firmou Trhy Aleš - Radek Aleš na akce Týnecký střep 
(2.8.2014) a Vánoční trh (29.11.2014). Cena pro město: 100 Kč/stánek.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/29 Návrh rozdělení dotací pro spolky na zájmovou činnost na rok 2014. Program 1 - pravidelná 
činnost dětí, akce škol, program 2 - akce pro veřejnost. Návrh projednala Komise pro zájmovou 
činnost. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/30 Platový výměr ředitelky Základní školy Týnec nad Sázavou.
Schváleno 4 - 0 - 1 (zdržela se - Bursová)

   Školní jídelna
04/31 Žádost o schválení účetní závěrky za rok 2013

Schváleno 5 - 0 - 0

04/32 Žádost o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013. Zlepšený hospodářský výsledek za rok 
2013 činí 113.120,91 Kč. Návrh na rozdělení: fond rezervní 93.120,91 Kč, fond odměn 
20 000,00 Kč
Schváleno 5 - 0 - 0
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04/33 Žádost o čerpání rezervního fondu ve výši 90.000 Kč - převod do fondu reprodukce a zároveň 
čerpání z fondu reprodukce ve výši 290.000 Kč na obnovu vzduchotechniky.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/34 Návrh rozpočtu Školní jídelny Týnec nad Sázavou pro rok 2014.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/35 Informace o provozu a ekonomice Školní jídelny Týnec nad Sázavou. Byly podány informace 
o čerpání rozpočtu za 4. čtvrtletí 2013, celkové výsledky hospodaření v roce 2013, záměry na rok 
2014 - vzduchotechnika, pánev, drobná údržba. Rada bere informace na vědomí. 
Schváleno 5 - 0 - 0

04/36 Návrh na bezúplatný převod majetku pořízeného z provozního příspěvku Školní jídelny Týnec 
nad Sázavou do majetku Školní jídelny Týnec nad Sázavou (za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 
2013). Rada doporučuje zastupitelstvu schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 04/27 až 36 zajistí Adriana Bursová

04/37 Žádost Jitky Šotkové o zvolení do osadního výboru Pecerady. Bude předloženo zastupitelstvu 
k projednání.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/38 Program zastupitelstva 7.4.2014
A. Pohled na město „Týnecké vlnění“, záměr týnecké nábřeží (prezentace Ing. Jana Vaněčka, 

ateliér Vas)
B. Majetkové převody 
C. II. rozpočtové opatření zastupitelstva
D. Závěrečný účet města za rok 2013 a zpráva o přezkumu hospodaření 
E. Rozdělení dotací spolkům, program 1,2 
F. Bezúplatný převod majetku příspěvkovým organizacím 
G. Volba člena osadního výboru Pecerady
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 04/37 až 38 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé: 
- Informace o přípravě investičních akcí 2014

- Byla podána žádost o dotaci na hřiště na Faráku

- Příprava žádosti o dotaci na revitalizaci sadu v Sadové

- Příprava žádosti o dotaci na podporu třídění odpadu

- FRB - nebyla podána žádná žádost o půjčku, na zastupitelstvu tedy nebudou půjčky projednávány

Konec jednání v 21:00

Termíny jednání v roce 2014:
rada: 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: 7.4., 16.6., 15.9., 8.12.




