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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 16/2014

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 22.9.2014

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

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta místostarostka

V Týnci nad Sázavou dne 22.9.2014
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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
16/1 Žádost p. P.C. o pronájem části pozemku parc. č. 995/14 v k. ú. Pecerady. Žadatel chtěl 

předmětnou část pozemku odkoupit, zastupitelstvo prodej neschválilo. TJ Pecerady s pronájmem 
souhlasí, osadní výbor s pronájmem nesouhlasí. Návrh: zveřejnit úmysl pronajmout pozemek.
Následně se rozhodne o pronájmu samotném. Rada s pronájmem nesouhlasí. Zveřejnění záměru 
nebylo schváleno, záměr nebude zveřejněn.
Neschváleno 2 (pro Kadrnožka, Bursová) - 3 (proti Žďárská, Peša, Kašpárek) - 0

16/2 Žádost p. E.M. o stanovisko ke stavbě vrtané studny na pozemku parc. č. 137/2 v k. ú. Krusičany.
Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

16/3 Návrh Smlouvy o právu provedení stavby uzavřené mezi Městem Týnec nad Sázavou (vlastník) a 
Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Dlážděná 1003/7 
(stavebník). Smlouva se týká stavby „Revitalizace trati Praha – Vrané nad Vltavou – Čerčany a 
dotkne se obecních pozemků parc. č. 4235/1, 4283/1 a 4299/1 v k. ú. Týnec nad Sázavou.
Schváleno 5 - 0 - 0

16/4 Návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Správou železniční 
dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Dlážděná 1003/7 (budoucí oprávněná 
osoba) a Městem Týnec nad Sázavou (vlastník pozemků). Věcné břemeno se týká práva uložení 
kabelového vedení a výstražníků PZZ na  obecních pozemcích parc. č. 4235/1, 4283/1 a 4299/1 
v k. ú. Týnec nad Sázavou. Věcné břemeno je úplatné, cena bude stanovena dle znaleckého 
posudku, nejméně však 10 000 Kč bez DPH za každou lokalitu (celkem 3 lokality).
Schváleno 5 - 0 - 0

16/5 Žádost ELPRO Delicia,  Příbram o stanovisko k projektovému záměru na akci IV-12-60117526 
Chrást nad Sázavou, kNN pro parc. č. 4304/2. Pojistková skříň bude zděná. Stavba se nedotýká 
obecních pozemků. Rada se záměrem souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

16/6 Žádost Střechy 92, Praha o stanovisko k zastřešení bytového domu v Týnci nad Sázavou, 
Na Hlinkách 420 - 422, lehkou stavební konstrukcí o nízkém spádu, červené barvy. Rada se 
stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

16/7 Návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu 
provedení stavby uzavřené mezi ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8 (budoucí 
oprávněný) a Městem Týnec nad Sázavou (budoucí povinný). Věcné břemeno se týká práva 
umístění, zřízení a provozování el. zařízení na obecním pozemku parc. č. 103/3 v k. ú. Krusičany 
(překládka kabelu). Cena věcného břemene je 1 000 Kč bez DPH. 
Schváleno 5 - 0 - 0

16/8 Žádost p. J.Z. o stanovisko k výstavbě na pozemku parc. č. 1011/12 a 1005/2 v k. ú. Čakovice 
u Řehenic. Pozemky se nachází v lokalitě ZČ 3, určené územním plánem k možnosti výstavby až 
po vypracování územní studie. Rada nemůže bez dokumentace vydat stanovisko k výstavbě. Je 
třeba nejprve zpracovat územní studii, poté může být vydáno stanovisko. Investorem územní 
studie bude první zájemce o výstavbu, zpracovatelem bude město Týnec nad Sázavou.
Schváleno 5 - 0 - 0
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16/9 Žádost p. L.F. o stanovisko k dokumentaci stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 3119/32 
v k. ú. Týnec nad Sázavou ke stavebnímu řízení. Rada se stavbou souhlasí. Při stavbě budou 
dodrženy požadavky územní studie na tuto lokalitu (především hydrogeologické posouzení 
na zasakování dešťových vod).
Schváleno 5 - 0 - 0

16/10 Žádost Vodovody a kanalizace Týnec s.r.o., o pronájem nebytového prostoru o výměře 47,26 m2 
v domě čp. 404 v Týnci nad Sázavou. Cena za pronájem činí 486 Kč/m2/rok + služby. Zbyněk Peša 
(jednatel VaK Týnec) nebyl při projednávání tohoto bodu přítomen.
Schváleno 4 - 0 - 0 (1 nehlasoval - Peša)

16/11 Žádost Oční optiky Benešov s.r.o., o pronájem nebytového prostoru o výměře 4,48 m2 v domě 
čp. 520 v Týnci nad Sázavou. Cena za pronájem činí 486 Kč/m2/rok + služby.
Schváleno 5 - 0 - 0

16/12 Krátkodobý pronájem pozemků parc. č. 3073/13, 3077/19 a 3073/1 v k. ú. Týnec nad Sázavou 
v době od 13. 10. 2014 do 2. 11. 2014 pro Fotbalový klub Fercom Týnec nad Sázavou za účelem 
pořádání tradičního týneckého posvícení za jednorázovou cenu 100 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

16/13 Žádost BD Bystřice, o schválení nových nájemních smluv pro p. L.B, p. J.S. a p. R.K. 
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 16/1 až 13 zajistí Marie Ondřichová

16/14 Žádost ředitelky PO MŠ Janety Jandové o schválení výjimek v počtu dětí na třídách MŠ, třídy 
budou naplněny následovně.  Celkový počet dětí 224. 1. třída 28, 2. třída 28, 3. třída 28, 4. třída 
28, 5. třída 28, 6. třída 25, 7. třída 25, MŠ Chrást nad Sázavou 34 dětí. 
Schváleno 5 - 0 - 0

16/15 Smlouva o zapůjčení nástroje - klavír na koncert festivalu Podblanický podzim - za cenu 8.000 Kč 
od Petrof pianosalon s.r.o.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 16/14 až 15 zajistí Adriana Bursová

16/16 Partnerství k projektu „Po cestách a hradech doby Karla IV.“ s Posázavím o.p.s. Součástí je 
závazek spolufinancování aktivit projektu ve výši 44.500 Kč. Město získá dva modely hradů 
(Týnec a Kostelec), 10 dobových obrazů, 2 panely s pohledy na hrad (Týnec a Kostelec). Celková 
hodnota projektu 538.450 Kč.
Schváleno 4 - 0 - 1 (zdržela se Bursová)

16/17 Návrh smlouvy o poskytnutí dotace s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy 
na realizaci projektu „Víceúčelové sportoviště na Farském kopci“, reg. č. 
CZ.1.15/3.2.00/82.01884. Dotace bude poskytnuta až do výše 2 890 877 Kč (negarantovaná výše 
dotace). V roce 2015 bude vyčleněna částka až do výše 3 401 032 Kč, odpovídající 
spolufinancování projektu. Realizace a financování stavby sportoviště proběhne v roce 2015.
Schváleno 5 - 0 - 0

16/18 Žádost o poskytnutí dotace pro Rytmus Benešov, o.p.s. Společnost se stará o integraci a 
osamostatnění (práce a bydlení) lidí se zdravotním postižením. Návrh: 10.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

16/19 Žádost o finanční příspěvek formou koupě kalendáře (25 Kč/kus) od TJ Zora Praha, tělovýchovná 
jednota nevidomých a slabozrakých sportovců. Město podporuje především organizace působící 
v regionu.
Neschváleno 0 - 5 (proti) - 0 Plnění usnesení č. 16/16 až 19 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka
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C) Různé: 
- Informace o postupu stavby cyklostezky (řešení využití části cyklostezky pro chodce)

- Informace o zahájení akce „přisvětlení přechodů“

- Informace o průběhu čtvrtečních setkání s veřejností - prezentace záměrů

- Řešení požadavku osadního výboru v Peceradech na zpevnění plochy na návsi - příprava projektu

Konec jednání v 17:50

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




