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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 8/2014

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 2.6.2014

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

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta místostarostka

V Týnci nad Sázavou dne 2.6.2014
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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
08/1 Uzavření dodatku k nájemním smlouvám uzavřených za účelem užívání pozemků mezi Městem 

Týnec nad Sázavou a nájemci TJ Pecerady dodatek č. 2, TJ Čakovice dodatek č. 1, LTC Chrást nad 
Sázavou dodatek č. 1, Volejbalový klub Týnec nad Sázavou dodatek č. 1, FK FERCOM Týnec nad 
Sázavou dodatek č. 4 a Tenisový Klub Týnec nad Sázavou dodatek č. 3. Dodatek se týká podmínek 
umístění reklam na vnější část oplocení pronajatého areálu.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/2 Návrh smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi Městem Týnec nad Sázavou (vypůjčitel) a D.V. 
Předmětem smlouvy je výpůjčka pozemků parc. č. 829/2, 829/3 a 2237/4 v k. ú. Pecerady 
za účelem umístění autobusové zastávky a kontejnerového stání. 
Schváleno 5 - 0 - 0

08/3 Návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřené mezi ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, 
Teplická 874/8 (oprávněný) a Městem Týnec nad Sázavou (povinný). Věcné břemeno se týká práva 
umístění, zřízení a provozování el. zařízení na  obecních pozemcích parc. č. 3865/2, 3865/75, 
3865/77, 3865/79, 3865/81, 3865/84 a 3871 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Cena věcného břemene je 
33.700 Kč bez DPH. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene byla 
schválena radou města 21. 12. 2009.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/4 Žádost J.Ž. o prodej části obecního pozemku parc. č. st. 919/28 v k. ú. Týnec nad Sázavou vč. mycí 
rampy a obecního pozemku parc. č. st. 919/27 o výměře 23 m2 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Žadatel
předložil stručný popis záměru. Stávající územní plán a navržená změna územního plánu stavbu 
záměru umožňují. Připojení na kanalizaci je možné za podmínek navýšení kapacity ČOV. Komise 
pro rozvoj města požaduje předložit vyjádření ŽP Benešov, VaK Týnec s.r.o. (voda, kanalizace) a 
ČEZ (elektropřípojka) k záměru. Rada doporučuje projednat, zda pozemek prodat, v případě že 
ano, pak stanovit minimální cenu za prodej a podmínky prodeje (obálková metoda, je důležité 
řešit záměr na pozemku - případně budoucí kupní smlouva po splnění podmínek (např. vydání 
stavebního povolení nebo jiného rozhodnutí…)). Žádost projedná zastupitelstvo.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/5 Žádost J.Ž. o prodej části pozemku parc. č. 478/1 o výměře 30 m2 v k. ú. Krusičany, který je 
součástí jeho zahrady. Komise pro rozvoj města prodej části pozemku parc. č. 478/1 o výměře 30 
m2 v k. ú. Krusičany doporučuje za cenu 150 Kč/m2 + náklady s převodem spojené. Rada 
doporučuje prodej pozemku.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/6 Žádost ČEZ Distribuce, o narovnání majetkoprávních vztahů k pozemku parc. č 3155/1  v k. ú. 
Podělusy. Záležitost navrhujeme řešit zřízením věcného břemene. Rada nedoporučuje prodej 
pozemku.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/7 Žádost M.D. o prodej části pozemku parc. č. 3006/39 v k. ú. Týnec nad Sázavou, který má od města 
pronajatý. Komise pro rozvoj města doporučuje prodej za 300 Kč/m2 + náklady s převodem 
spojené. Rada doporučuje prodej odložit do vyřešení církevních restitučních nároků, do té doby 
může pokračovat současný nájemní vztah. Rada nedoporučuje prodej pozemku.
Schváleno 5 - 0 - 0
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08/8 Žádost M.J. o prodej nebo pronájem obecního pozemku parc. č. 821 o výměře 5395 m2 (nebo jeho 
části) za účelem zřízení pastviny (zřízení ohradníků a postavení přístřešku 3x3 m). Komise 
pro rozvoj města prodej pozemku nedoporučuje. Rada prodej nedoporučuje. Pronájmem se bude
rada zabývat na dalším jednání (po zveřejnění záměru, v případě neschválení prodeje). 
Schváleno 5 - 0 - 0

08/9 Žádost J.K. o prodej části obecního pozemku parc. č. 3154/1 v k. ú. Podělusy. Komise pro rozvoj 
města prodej pozemku nedoporučuje. Rada prodej nedoporučuje.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/10 Nabídka vlastníků pozemků parc. č. 1178/14 o výměře 521 m2 a pozemku parc. č. 1178/15 
o výměře 514 m2 v k. ú. Čakovice u Řehenic, na kterých je umístěná komunikace na převod Městu 
Týnec nad Sázavou darovací smlouvou. Na komunikaci je vydán kolaudační souhlas 
s recyklovaným povrchem. Rada doporučuje dar přijmout.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/11 Žádost O.T. a I.O. o prodej části obecního pozemku par. č. 1285/1 o velikosti cca 70 m2 v k. ú. 
Čakovice u Řehenic, který je součástí jejich zahrady. Komise pro rozvoj města prodej části 
pozemku parc. č. 1285/1 o výměře cca 70 m2 v k. ú. Čakovice u Řehenic doporučuje za cenu
150 Kč/m2 + náklady s převodem spojené. Rada doporučuje prodej pozemku.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/12 Při prodeji bytů z vlastnictví města bylo v katastru nemovitostí zapsáno zástavní a předkupní právo 
ve prospěch města. V současné době se za podání návrhu na výmaz z katastru platí správní 
poplatek ve výši 1000 Kč. Návrh podává a správní poplatek bude hradit město Týnec nad Sázavou.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/13 Návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřené mezi ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, 
Teplická 874/8 (oprávněný) a Městem Týnec nad Sázavou (povinný). Věcné břemeno se týká práva 
umístění, zřízení a provozování el. zařízení na  obecních pozemcích parc. č. 3865/2, 3865/75, 3871, 
4276/3, 4276/8, 4276/19 a st. 927 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Cena věcného břemene je 45.400 Kč 
bez DPH. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene byla schválena radou 
města 17. 12. 2012.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/14 Prodej obecních pozemků dle platných předpisů v některých případech podléhá DPH. Týká se to 
pozemků zastavěných, připlocených popř. těch, ve kterých jsou uloženy sítě. Cena za prodej bude 
účtována na základě rozhodnutí zastupitelstva dle schválených pravidel (150 Kč nebo 300 Kč/m2)
+ náklady s převodem spojené. Těmito náklady se mimo jiné především rozumí: zhotovení 
geometrického plánu, vytyčení pozemku, poplatky za podání návrhu na vklad do katastru 
nemovitostí, DPH v zákonné výši v době prodeje.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/15 Řešení pronájmu smuteční síně na novém hřbitově.  Návrh na ukončení nájemní smlouvy s firmou 
Charon a vypsání nového výběrového řízení na pronájem. Důvodem je poptávka konkurenční 
pohřební služby. Bude vypovězena stávající nájemní smlouva, bude vypsáno výběrové řízení na 
nového nájemce. Na dalším jednání budou projednány podmínky výběrového řízení (minimální 
cena, pronájem při obřadu pro týnecké zdarma, umožnit obřad jiné firmě).
Schváleno 5 - 0 - 0

08/16 Žádost BD Bystřice o schválení převodu členství z J.N. Na Kněžině 40 na P.Š. z O.S. bytem 
Na Kněžině 36 na D.S., z J.Š. bytem Na Kněžině 40 na J.K. a z manželů S. bytem Na Kněžině 37 
na H.S.
Schváleno 5 - 0 - 0
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08/17 Doplnění usnesení zastupitelstva města č. 2014/24/9 po jednání s Lesy ČR o směně nebo koupi 
pozemků. Město by navíc kupovalo ještě část pozemku parc. č. 2062/1 v k. ú. Čakovice u Řehenic.
Rada doplnění pozemku doporučuje, bude se jednat o dvě kupní smlouvy (město prodává, město 
kupuje) nebo o směnnou smlouvu.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/18 Žádost P.H. o povolení sjezdu – napojení na místní komunikaci parc. č. 4283/1 v k. ú. Týnec nad 
Sázavou. Rada s provedením sjezdu souhlasí. Při provádění sjezdu je třeba řešit odvod dešťové 
vody do vodoteče na náklady žadatele (stavebně i následně provozně udržovat odvod vody ve 
funkčním stavu).
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 8/1 až 18 zajistí Marie Ondřichová

08/19 III. rozpočtové opatření rady Města Týnec nad Sázavou
Schváleno 5 - 0 - 0

08/20 Nabídka společnosti AUDIT KORREKT s. r. o. (Ing. Zdeňka Cahlíková) na provádění auditu a 
veřejnosprávní kontroly u Vodovody a kanalizace Týnec s.r.o. a Technické služby s.r.o.
Rada nabídku odkládá, kontrolní činnost provádí dozorčí rada.
Schváleno 3 - 0 - 2 (zdržel - Peša, Bursová)

08/21 Žádost o navýšení rozpočtu ZŠ na vybavení nové družiny - návrh 100.000 Kč - bude řešeno 
v rozpočtovém opatření zastupitelstva. 
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 8/19 až 21 zajistí Ing. Kateřina Hrušková

08/22 Poskytnutí dotace Vlastivědnému klubu na realizaci projektu „Výstavba naučné stezky“ ve výši 
400.000 a půjčka na profinancování 950.000 M. Po obdržení dotace bude půjčka splacena. Dotaci i 
půjčku projedná zastupitelstvo. Rada doporučuje půjčku i dotaci poskytnout.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/23 Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce 140580 (56/2013) s Národním muzeem. Dodatek 
prodlužuje dobu smlouvy a výpůjčky do 31.5.2015.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/24 Žádost o schválení přijetí finančního sponzorského daru ve výši 5.000 Kč pro Mateřskou školu 
Týnec nad Sázavou.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/25 Stanovení výše školného v mateřské škole Týnec nad Sázavou pro školní rok 2014/2015. Stávající 
školné 550 Kč/měsíc, navrhované školné 600 Kč/měsíc, maximálně 739 Kč/měsíc.
Protinávrh Adriany Bursové: 550 Kč/měsíc - pro 1 (Bursová), proti 4. Neschváleno.
Hlasování o původním návrhu: 600 Kč/měsíc.
Schváleno 4 - 1 (proti Bursová) - 0 Plnění usnesení č. 8/22 až 25 zajistí Adriana Bursová

08/26 Žádost o dotaci 40.000 Kč pro Římskokatolickou farnost Týnec nad Sázavou na opravu ohradní zdi 
fary.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/27 Uzavření Dodatku ke Smlouvě o poskytování zvýhodněných podmínek se společností Vodafone 
Czech Republic a.s. Dodatek prodlužuje na dobu 24 měsíců poskytování mobilních telefonických 
služeb. Z předložených nabídek je nejvýhodnější nabídka společnosti Vodafone. Rada souhlasí 
s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0
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08/28 Založení rozpočtového Fondu pro obnovu vodohospodářské infrastruktury. Po zkušenostech 
s přípravou akcí a následným čekání na dotace, je nyní optimální doba na přípravu financování
obnovy majetku. Fond se zdá být ideální z důvodu evidence a budoucí alokace finančních 
prostředků. Založení fondu projedná zastupitelstvo. 
Schváleno 5 - 0 - 0

08/29 Udělení plné moci pro JUDr. Vladimíra Krejčíka pro provedení podřízení společnosti zákonu 
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako 
celku postupem dle § 777 odst. 5 ZOK, změně zakladatelské listiny ve společnostech Vodovody a 
kanalizace Týnec s.r.o. a Technické služby Týnec s.r.o. Udělení plné moci projedná zastupitelstvo 
včetně návrhu změn zakladatelských listin společností.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/30 Návrh na proplacení škod z povodní pro Fotbalový klub Fercom ve výši 65.079 Kč. Město bude 
žádat o náhradu nákladů na povodňové škody z Humanitárního fondu. V případě nepřidělení 
dotace bude částka odečtena od spolufinancování závlahy stadionu.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/31 Změna ve složení dozorčí rady Technických služeb Týnec s.r.o.
V souvislosti s pověřením řízení společnosti Ing. Michael Turek oznámil ke dni 15.5.2014 rezignaci 
na funkci předsedy a člena dozorčí rady Technických služeb Týnec s.r.o. Ostatní členové dozorčí 
rady projednali tuto rezignaci per rollam. 
Rada města bere na vědomí odstoupení Ing. Michaela Turka z dozorčí rady Technických služeb 
Týnec s.r.o. 
Rada města jmenuje Ing. Bedřicha Nohejla členem dozorčí rady Technických služeb Týnec s.r.o. s 
účinností od 2.6.2014.

Schváleno 3 - 0 - 2 (zdržel Peša, Bursová)

08/32 Program zastupitelstva 16.6.2014:
a) Majetkové převody 
b) Poskytnutí půjčky Technickým službám Týnec s.r.o.
c) Poskytnutí půjčky a dotace Vlastivědnému klubu 
d) III. rozpočtové opatření zastupitelstva města 
e) Plná moc pro provedení generálního opt-in ve společnostech VaK a TS 
f) Závěrečný účet dobrovolných svazků obcí 
g) Založení Fondu obnovy vodohospodářského majetku 
h) Stanovení počtu členů zastupitelstva pro budoucí volební období 
i) Veřejnoprávní smlouva s obcí Chářovice 
j) Zpráva o kronice, územním plánu, tábořišti a Technických službách Týnec s.r.o. 
k) Stanovení dalšího postupu - plynofikace Pecerad a Zbořeného Kostelce 
l) Zpráva o činnosti kontrolního výboru
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 8/26 až 32 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé: 
- Informace o proběhlých jednáních s fotbalovým klubem - záměr revitalizace tábořiště, přihlášení 

oddílů do soutěží, financování klubu

- Informace o přípravě veřejných zakázek - veřejné WC, chodníky, hřiště Krusičany. Realizace cca 7-

9/2014

Konec jednání v 20:30

Termíny jednání v roce 2014:
rada: 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.




