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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 15/2014

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.9.2014

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 1.9.2014
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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
15/1 Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3, Benešovská 13 od 1.9.2014 do 31. 8. 2015.

Schváleno 5 - 0 - 0

15/2 Návrh dodatku  pojistné smlouvy s účinností od 01.09.2014, týkající se připojištění dřevěných 

domků. Domek na obecním pozemku parc č. 3341/3 v k. ú. Podělusy (hřiště), pořizovací hodnota 

92.493 Kč a domek na obecním pozemku parc. č. 3089/4 v k. ú. Týnec nad Sázavou, areál ZŠ 

Komenského, pořizovací hodnota 51.031 Kč. Roční pojistné činí: živel 360 Kč, odcizení 2.160 Kč, 

vandalismus 6.480 Kč.

Schváleno 5 - 0 - 0

15/3 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 (trafostanice) na  obecních pozemcích parc. č. 3080/101 

a 3080/134 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Cena věcného břemene je stanoveno na 20 000 Kč bez 

DPH.

Schváleno 5 - 0 - 0

15/4 Žádost Společenství pro dům 268 a 269 v Týnci nad Sázavou, o souhlas s přesahem zateplení 100 

mm nad obecní pozemek parc. č. 3080/76 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Stavba se do pozemku 

nezasahuje. Zároveň SVJ žádá o návrh řešení, jak zajistit opravenou fasádu před parkujícími auty.

Rada souhlasí s přesahem KZS nad obecní pozemek. Rada souhlasí s umístěním zábrany pro 

ochranu fasády na obecní pozemek. Provedení zábrany bude konzultováno s odborem majetku.

Vše na náklady SVJ.

Schváleno 5 - 0 - 0

15/5 Žádost p. P.H. o stanovisko ke stavbě dřevěného přístřešku na pozemku parc. č. 3019/3 v k. ú.

Týnec nad Sázavou. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.

Schváleno 5 - 0 - 0

15/6 Žádost WALDSTAIN CZ a.s. Praha, o stanovisko ke stavbě oplocení a terénním úpravám pozemku 

parc. č. 3020/14 v k. ú. Týnec nad Sázavou dle přiložené dokumentace. Rada se stavbou souhlasí, 

rada nesouhlasí s použitým materiálem - železniční pražce.

Schváleno 5 - 0 - 0

15/7 Žádost METROPROJEKTU Praha a. s., o souhlas s umístěním stavby PZS (Revitalizace trati Praha –

Vrané nad Vltavou – Čerčany) na části obecních pozemcích parc. č. 4235/1 a 4299/1 v k. ú. Týnec 

nad Sázavou. Rada s umístěním stavy souhlasí.

Schváleno 5 - 0 - 0

15/8 Výsledky  výběrového řízení na prodej pozemků parc. č. st. 919/27 a části pozemku parc. č. st. 

919/28 v k. ú. Týnec nad Sázavou (Chrást sídliště) včetně mycí rampy. Byla doručena pouze jedna 

žádost. Nabídnutá cena je 621,10 Kč/m2 za pozemek parc. č. st. 919/27 o výměře cca 21 m2 a 

528,50 Kč/m2 za část pozemku parc. č. st. 919/28 o výměře cca 70 m2. Rada doporučuje prodej 

pozemků, náklady s převodem - město hradí daň z převodu nemovitosti a kupní smlouvu, kupující 

hradí GP a návrh na vklad.
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Schváleno 5 - 0 - 0

15/9 Žádost p. J.P. o prodej pozemků parc. č. 81/1 o výměře 150 m2, parc. č. 79/3 o výměře 34 m2 a 

parc. č. 2218/14 o výměře 53 m2 v k. ú. Pecerady, které má připloceny ke své zahradě. Komise pro 

rozvoj města prodej pozemků doporučuje za cenu 150 Kč/m2 + náklady s převodem spojené. Rada 

doporučuje prodej pozemků.

Schváleno 5 - 0 - 0

15/10 Žádost p. E.M. o prodej části pozemku parc. č. 478/1 v k. ú. Krusičany, z důvodu zajištění přístupu 

ke svým pozemkům. Rada nedoporučuje prodej pozemků.

Schváleno 4 - 0 - 1 zdržel (p. Peša)

15/11 Oprava usnesení zastupitelstva 2014/24/7. Dne 7. 4. 2014 schválilo zastupitelstvo narovnání 

majetkových vztahů ke stavbě trafostanice na pozemku parc. č. st.285 v k. ú. Čakovice u Řehenic. 

Narovnání bylo schváleno ve prospěch ČEZ Distribuce a.s., správně ale má být ČEZ, a.s. se sídlem 

Praha 4, Duhová 2/1444, IČ 452 74 649. Usnesení bude zrušeno a zastupitelstvu bude předložen 

nový (správný) návrh.

Schváleno 5 - 0 - 0

15/12 Žádost p. Z.R. o prodej části obecního pozemku parc. č. 1094/1 a 1094/5 v k. ú. Pecerady v okolí 

rybníka. Žadatel předložil podrobnou situaci obnovy rybníku. Výměra prodávaných pozemků bude 

cca 1300-1400 m2. Komise pro rozvoj města prodej části pozemků parc. č. 1094/1 a 1094/5 v k. ú. 

Pecerady doporučuje za cenu 15,- Kč/m2 + náklady s převodem spojené. Snížená cena je navržena 

z důvodu, že se jedná o silně podmáčené půdy a částečně starou černou skládku. Nejdříve bude 

uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní, po vybudování rybníka a skutečného zaměření bude 

uzavřena kupní smlouva. Rada doporučuje prodej pozemku.

Schváleno 5 - 0 - 0

15/13 Žádost P.P. o směnu části jeho pozemku parc. č. st. 62 o výměře cca 73 m2, který je užíván jako 

komunikace za část obecního pozemku parc. č. 852/4 vše v k. ú. Čakovice u Řehenic , který sousedí 

s jeho pozemky. Komise pro majetkové převody doporučuje vyvolat jednání s žadatelem a 

projednat s ním možnost směny za jiné pozemky, např. pozemky související s nově budovaným 

chodníkem. Nejprve proběhne jednání na úřadě, vyjasní se možnosti, poté se bude žádost 

projednána na zastupitelstvu.

Schváleno 5 - 0 - 0

15/14 Žádost p. J.M. o stanovisko k opravě zdi na pozemku parc. č. 3024/1 a 3024/2 v kú. Týnec nad 

Sázavou. Rada s opravou zdi souhlasí, žadatel zajistí, že stavba bude prováděna v souladu se 

stavebním zákonem.

Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 15/1 až 14 zajistí Marie Ondřichová

15/15 VI. rozpočtové opatření rady města pro rok 2014  

Schváleno 5 - 0 - 0

15/16 VI. rozpočtové opatření zastupitelstva města. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit.

Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 15/15 a 16 zajistí Ing. Kateřina Hrušková

15/17 Návrh na schválení odměn pro členy komisí a výborů. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit.

Schváleno 5 - 0 - 0
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15/18 Návrh na poskytnutí peněžitého daru neuvolněným členům rady. Rada doporučuje zastupitelstvu 

schválit.

Schváleno 5 - 0 - 0

15/19 Návrh dodatku č. 1 k SERVISNÍ SMLOUVĚ č. 490120347 na prodloužení užívání programového 

vybavení CODEXIS (právní software) za 20.000 Kč do 31.10.2016.

Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 15/17 až 19 zajistí Ing. Miloš Albl

15/20 Návrh dodatku č. 1 smlouvy o poskytování architektonických služeb. Dodatek prodlužuje smlouvu

do 31.8.2015 za stávajících podmínek.

Schváleno 5 - 0 - 0

15/21 Smlouva o financování péče o děti s vývojovou poruchou. Péči zajistí s MC Motýlek, cena 6.000 Kč,

do 31.1.2015.

Schváleno 5 - 0 - 0

15/22 Návrhy na ocenění významného občana – Luděk Skalický, Jan Chomát, Emílie Bartůšková. Rada 

doporučuje ocenit pana Jana Chomáta a paní Emílie Bartůškovou. Návrh projedná zastupitelstvo.

Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 15/20 až 22 zajistí Adriana Bursová

15/23 Smlouva o provedení autorského dozoru stavby, Týnec nad Sázavou - stezka pro cyklisty" firmou 

LUCIDA s.r.o., cena maximálně 100.000 Kč

Schváleno 5 - 0 - 0

15/24 Mandátní smlouva s Ing. Romanem Moravcem na provedení technického dozoru na stavbě Týnec 

nad Sázavou - stezka pro cyklisty. Cena 199.200 Kč včetně DPH.

Schváleno 5 - 0 - 0

15/25 Smlouva s firmou MEDIATEL, spol. s r.o. na uveřejnění prezentace Městského úřadu Týnec nad 

Sázavou v telefonním seznamu ZLATÉ STRÁNKY v oblasti Benešov za cenu 4234 Kč na rok.

Neschváleno 0 - 5 (proti) - 0

15/26 Přijetí dotace. Poskytovatel dotace: Středočeský kraj, Středočeský Fond podpory dobrovolných 

hasičů a složek IZS, HAS/ZBR/017213/2014. Oprava fasády hasičské zbrojnice Pecerady, dotace 

285 708 Kč, vlastní zdroje žadatele 15 039 Kč. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Schváleno 5 - 0 - 0

15/27 Program ZM OK

a) Majetek (ON)
b) Rozpočtové opatření (HRU)
c) Významný občan (BUR)
d) Odměny členům výborů a komisí a poskytnutí peněžitého daru neuvolněným členům rady (AL)
Schváleno 5 - 0 - 0

15/28 Oznámení o schválení projektu k financování a výzva „Víceúčelové sportoviště na Farském kopci“. 

Projekt byl schválen k financování, ale v dotačním programu není dostatek financí na pokrytí 

dotace. Úřad regionální rady žádá o stanovisko, zda je město ochotno uzavřít Smlouvu, aniž by 

byla garantována výše dotace. Rada souhlasí s realizací projektu i bez garantované výše dotace.

Úřad regionální rady bude vyzván k zaslání návrhu smlouvy. Město bude vyžadovat úpravu 

harmonogramu projektu.

Schváleno 5 - 0 - 0
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15/29 Dodatek č. 1 k zástavní smlouvě č. 04210011 se Státním fondem životního prostředí ČR. Ve 

smlouvě je u vedena vinkulace pojistného plnění. Dodatek řeší výplatu pojistného plnění městu za 

škodnou událost v budově zdravotního střediska.

Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 15/23 až 29 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé: 
- Termín ustavujícího zastupitelstva: 3.11.2014 nebo 10.11.2014 (pokud nebudou podány námitky proti 

výsledkům voleb)

Konec jednání v 20:45

Termíny jednání v roce 2014:
rada: 22.9., 6.10., 20.10., 3.11., 24.11., 15.12. 
zastupitelstvo: 15.9., 8.12.




