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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 05/2014

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 14.4.2014

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 14.4.2014
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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
05/1 Návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřené mezi ČEZ 

Distribuce, a.s. (oprávněný) a Městem Týnec nad Sázavou (povinný). Věcné břemeno se týká 
práva umístění, zřízení a provozování el. zařízení na  obecních pozemcích parc. č. 103/3, 3759, 
33, 3773, 129/3, 112/1 v k. ú. Krusičany. Cena věcného břemene je 63.000 Kč bez DPH. Rada dala 
ke stavbě souhlas na svém zasedání dne 10.3.2014.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/2 Žádost manželů B. o stanovisko města k novostavbě prodejny a dvou bytových jednotek 
na pozemku parc. č. 3089/14 a st. č. 1857 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Stavba byla konzultována 
s architektem města. Rada se stavbou souhlasí, před započetím prací bude konzultována 
a specifikována:
 Barevnost výplní otvorů, zejména těch, které jsou pohledově otočeny do ulice Pěší
 Barevnost a typ střešních desek Lindab
 Barevnost venkovní omítky
 Grafická podoba výkladů a venkovní reklama, či nápisy na fasádě
 Barevnost klempířských výrobků bude stejná jako barevnost střešní krytiny.
Doporučené barevné řešení:
 Barva omítky: hlavní plochy fasády - var. A: světle šedé nebo bílé odstíny, var. B: temnější 

odstíny šedé. Šedá barva může obsahovat stopy jiných barev. Sokl řešit ve stejné barevné 
škále, o 1-2 řády tmavší

 Barva výplní otvorů - je vhodné řešit rámy výkladů i oken v jedné materiálové barevnosti 
řadě. Barevnost var. A: tmavě šedé rámy oken, var. B světle šedé rámy oken

 Barva střešních panelů Lindab: libovolné šedé odstíny.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/3 Žádost K.F. o vyjádření ke stavbě jednogeneračního rodinného domu na pozemku parc. 
č. 895/14 v k. ú. Pecerady vč. stavby přípojek elektro, plynu, kanalizace a oplocení pozemku. 
Schváleno 5 - 0 - 0

05/4 Žádost p. Magdalény Jiráskové, v zastoupení I.S. o vydání stanoviska k dokumentaci stavby 
pergoly k dodatečnému povolení stavby pergoly – přístřešku na pozemku parc. č. 4218/3 v k. ú. 
Týnec nad Sázavou. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/5 Žádost p. Magdalény Jiráskové, v zastoupení I.S. o vyjádření souhlasu s vydání územního 
souhlasu a informace o stavebním záměru stavby rekreační chaty na pozemku parc. č. 4218/3 
v k. ú. Týnec nad Sázavou. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek
Schváleno 5 - 0 - 0

05/6 Žádost p. Magdalény Jiráskové, v zastoupení I.S., o stanovisko a souhlas s umístěním stavby 
kanalizační a vodovodní přípojky do obecního pozemku parc. č. 4137/7 s napojením v pozemku 
parc. č. 4283/1 vše v k. ú. Týnec nad Sázavou. Rada s umístěním stavby nesouhlasí. Napojení 
na kanalizaci a vodovod je třeba řešit pro celou lokalitu (ZT12). Jako ideální se jeví vedení 
infrastruktury ze západní strany od kostela. Kapacita potrubí musí být dostatečně dimenzovaná 
pro celou lokalitu.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/7 Žádost Čeps invest, a.s. o vyjádření k územně technické studii záměru „V413 – modernizace na 
vyšší parametry“. Rada nemá k rekonstrukci elektrického vedení připomínky.
Schváleno 5 - 0 - 0
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05/8 Uzavření smlouvy budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 
elektrické energie mezi ČEZ Distribuce, a.s. a Městem Týnec nad Sázavou. Jedná se o stavbu 
„Krusičany – přeložka kNN parc. č. 103/1.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/9 Souhlas se stavbou tenisového hřiště a zahradního domku bety 3,8 na pozemku 3341/3 v k. ú. 
Podělusy a souhlas s odnětím části pozemků pod stavbami ze ZPF.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/10 Smlouva o výpůjčce pozemků 3829/1 a 3828/1 od Povodí Vltavy (půjčitel) za účelem stavby 
Komunikace pro cyklisty v úseku Čižov - Týnec nad Sázavou.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/11 Smlouva o výpůjčce pozemku 3828/1 od Povodí Vltavy (půjčitel) za účelem stavby Přeložka 
cyklotrasy Praha - Vídeň.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/12 Žádost J.S. o pronájem pozemku parc. č. 2236/5 v k. ú. Pecerady. Rada s pronájmem nesouhlasí. 
Pozemek nebude pronajat.
Schváleno 4 - 1 (proti Kadrnožka) - 0 Plnění usnesení č. 05/1 až 12 zajistí Marie Ondřichová

05/13 Žádost Společenství vlastníků jednotek domů čp. 260-261 Týnec nad Sázavou o přerušení splátek 
půjčky z Fondu rozvoje bydlení do 31.12.2014. Zůstatek půjčky k 20.3.2014 je 62.350 Kč. Rada 
souhlasí s odkladem splátek. Po dobu odkladu běží řádný úrok dle smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/14 Žádost Společenství vlastníků domu 289, 290, 292, a 293 o předčasné splacení půjčky z Fondu 
rozvoje bydlení. Zůstatek k 20.3.2014 je 124.700 Kč. Rada souhlasí s předčasným splacením, 
úroky budou vypočteny za dobu do předčasného splacení půjčky.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/15 Veřejnoprávní smlouva s obcí Chářovice na výkon státní správy v oblasti přestupků. Rada 
doporučuje zastupitelstvu schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/16 Smlouva o dílo s firmou GeoVision na revizi a aktualizaci územního systému ekologické stability 
za 50.215 Kč včetně DPH pro potřeby územního plánu města Týnec nad Sázavou.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/17 Dodatek ke Smlouvě o dílo s Ing. Arch. Hanou Vokrouhleckou na dodávku projektových prací 
pro územní plán Týnce nad Sázavou - dodatek č. 1. Dodatek obsahuje rozšíření díla o zapracování 
nových digitálních map území do výkresů a tisk návrhu pro projednání. Cena za rozšíření prací 
činí 45.000 Kč. Konečná cena díla bude celkem 210.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/18 Změna ve složení redakční rady Týneckých listů. Členství ukončili Jana Kopřivová a Kristýna 
Fraňková. Novým členem je Michaela Příkopová.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/19 Návrh Zbyňka Bartla na udělení odměny pro Alenu Kyzlinkovou za vedení kroniky města. Kronika 
byla vedena na základě dohody o provedení práce, práce na kronice byla standardně placena. 
Rada pověřuje tajemníka rozhodnutím, jde o řešení pracovního vztahu. Rada doporučuje 
odměnu neudělit, práce byla honorována v obvyklých hodnotách dle pracovního výkonu.
Schváleno 5 - 0 - 0
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05/20 Pokyn rady 2/2014 - Pronájem prostor a zařízení v majetku Města Týnce nad Sázavou. Doplnění 
multifunkčního hřiště v areálu školy. Předchozí pokyn se ruší.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 05/13 až 20 zajistí Ing. Miloš Albl

05/21 Smlouva o architektonické dílo s Kateřinou Plavcovou na provedení architektonické studie  -
revitalizace sadu Sadovka v Týnci nad Sázavou včetně zpracování žádosti o dotaci pro SFŽP 
za 78.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/22 Žádost o finanční příspěvek na provoz Centra Magdaléna o.p.s. pro rok 2014. Návrh: 10.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 05/21 až 22 zajistí Adriana Bursová

05/23 Návrh na odvolání Jana Kočího z funkce jednatele Technických služeb Týnec s.r.o. 
Rada Města Týnec nad Sázavou, jako jediného společníka společnosti Technické služby Týnec 
s.r.o. rozhoduje o odvolání pana Jana Kočího, dat. nar. 25. října 1966, bytem Masarykovo 
náměstí 100, 256 01 Benešov, z funkce jednatele společnosti Technické služby Týnec s.r.o., a to 
s účinností ke dni 16. 4. 2014.
Důvody pro odvolání: 
- Porušování povinností jednatele stanovených smlouvou o výkonu funkce jednatele a 

neplnění zadaných úkolů (čl. 2.5 smlouvy o výkonu funkce jednatele). 
Konkrétní důvody:
- Neplnění úkolů zadaných v rámci kontrolních dnů ve stanovených termínech: 

 Uzavření smluv pro svoz odpadů u podnikatelů (úkol 1/13 - zápis z kontrolního dne)
 Smlouva o poskytování služeb - nebyly připraveny kalkulace jednotlivých činností, rozvrh 

využití zaměstnanců a strojů pro jednotlivé činnosti, sestavení rozpočtu (úkol 1/18) 
 Neprovedení zápisu živnosti „autodoprava“ do obchodního rejstříku (úkol 3/3)
 Nečinnost při přípravě nabídky pro realizaci stavby „Naučná stezka“, pro dokončení 

nabídky musel být přizván externí konzultant.
- Použití provozní zálohy pro osobní potřeby, provozní záloha nebyla ani přes opakovanou 

výzvu ze dne 1.4.2014 vrácena do pokladny společnosti Technické služby Týnec nad Sázavou.
Vzhledem k výše uvedenému Vám dle čl. 5.11 smlouvy o výkonu funkce jednatele nenáleží při 
skončení výkonu této funkce odstupné.
Rada pověřuje Ing. Michaela Turka řízením firmy do doby výběru nového jednatele.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/24 Návrh na pronájem pozemků v kempu od p. Janečka, Hofmana a Kučerové. Cena 20.000 Kč 
za rok 2014, 40.000 Kč pro rok 2015 a další. Na obnovu kempu bude zpracován projekt. Přes 
zimu by byly úpravy provedeny a na jaře 2015 by mohl být kemp otevřen v „novém“. 
Provozovatel bude řešen následně. Pro rok 2014 se předpokládá podnájem pro FK Fercom. Rada 
souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy, rada souhlasí s podnájmem pozemků pro rok 2014 FK 
Fercom pro provoz tábořiště.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/25 Žádost FK Fercom o úhradu nákladů na odstranění povodňových škod. Rada nesouhlasí 
s úhradou nákladů. Město provede (uhradí) opatření na zamezení škod v případě budoucí 
záplavy. Bude instalována zpětná klapka na potrubí do čerpací stanice, bude přemístěn 
elektrorozvaděč pro závlahu a osvětlení.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/26 Návrh nové smlouvy o zajištění zpětného odběru se společností Eko-kom a.s. Nová Smlouva 
vychází ze stávající smlouvy a zachovává nebo jen upřesňuje většinu práv a povinností pro obě 
smluvní strany. Smlouva nahrazuje dosud platnou smlouvu.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 5/23 až 26 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka
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C) Různé: 
- Poděkování peceráků za stavbu nové zastávky u Podhajáku

- Pozor - změna termínů zasedání rady v době letních prázdnin

Konec jednání v 19.00

Termíny jednání v roce 2014:
rada: 5.5., 19.5., 2.6., 23.6., 14.7., 4.8., 1.9., 22.9., 6.10., 20.10., 3.11., 24.11., 15.12. 
zastupitelstvo: 16.6., 15.9., 8.12.




