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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 17/2014

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 6.10.2014

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 6.10.2014
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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
17/1 Žádost Oční optiky Benešov s.r.o., o ukončení nájemní smlouvy uzavřené s Městem Týnec nad 

Sázavou na pronájem nebytového prostoru v čp. 13, Benešovská ul., Týnec nad Sázavou. 
Ukončení smlouvy žádají dohodou. Bude vypsáno výběrové řízení, nejnižší podaná nabídka 486 
Kč/m2/rok. Ukončení smlouvy dle podmínek smlouvy (tříměsíční výpovědní lhůta) k 31.12.2014.
Schváleno 5 - 0 - 0

17/2 Žádost E.K. o ukončení nájemní smlouvy uzavřené s Městem Týnec nad Sázavou na pronájem 
části č. 4 pozemku parc. č. 4250/1 v k. ú. Týnec nad Sázavou (zahrádka Chrást) ke dni 31.12.2014. 
Rada souhlasí s ukončením smlouvy k 31.12.2014. Bude vypsáno výběrové řízení na nejvyšší 
nabídku. Minimální cena 10 Kč/m2/rok.
Schváleno 5 - 0 - 0

17/3 Žádost K.F. o vyjádření ke stavbě vrtané studny na obecním pozemku parc. č. 910/1 v k. ú. 
Pecerady, včetně vybudování přípojky přes pozemky parc. č. 910/1, 910/6, 988/3, 988/2, 910/3 a 
984/2 pro RD budovaný na pozemku parc. č. 895/14 a stávající RD čp. 123 vše v k. ú. Pecerady a 
dále souhlas s oplocením části pozemku parc. č. 910/1 o velikosti 10x10 m, kde by byla studna
vybudovaná. Rada souhlasí se stavbou studny včetně vodovodních přípojek, případně řadu a 
oplocení. Na stavbu bude zřízeno bezúplatné věcné břemeno. Dokumentace stavby bude 
po jejím vyhotovení předložena ke schválení odboru majetku. Veškeré náklady spojené se 
stavbou a následným provozem hradí žadatel.
Schváleno 5 - 0 - 0

17/4 Projednání nesouhlasu ČEZ Distribuce a.s. s cenou za věcné břemeno na umístění trafostanice na 
pozemku parc. č. 910/1 v k. ú. Pecerady. Věcné břemeno má rozsah 20 m2, cena byla stanovena 
na 20. 000 Kč. Předložen byl znalecký posudek ČEZ Distribuce a.s., kde je cena 5 714 Kč. Rada 
trvá na stanovené ceně, jde o významný zásah, který do budoucna omezuje vlastnická práva. 
Schváleno 5 - 0 - 0

17/5 Žádost METROPROJEKTU Praha a. s., o stanovisko k dokumentaci pro stavební povolení stavby 
„Revitalizace trati Praha – Vrané nad Vltavou – Čerčany“. Proběhlo jednání s projektantem 
na MěÚ v Týnci nad Sázavou. Rada se stavbou souhlasí s těmito připomínkami:
 V blízkosti nové plánované provozní budovy dopravního terminálu budou veškeré kabeláže 

provedeny tak, aby při realizaci nové stavby terminálu nemusely být překládány.
 Při úpravě přejezdu u Metazu (km 10,058) bude na východní straně upraven prostor 

pro chodce (navázání na stávající chodníky).
 Dvě lampy osvětlení kolejiště podél hlavní silnice budou odstraněny.
 Při úpravě přejezdu v Chrástu (km 11,194) bude upraven prostor pro chodce na pozemku č. 

4188 v kú. Týnec nad Sázavou (navázání na stávající chodníky). Rada dává souhlas se stavbou 
na tomto pozemku.

Schváleno 5 - 0 - 0

17/6 Žádost E.N. vz. investora Bestavo s.r.o., o stanovisko k dokumentaci stavby novostavba 
rodinného domu na pozemku parc. č. 4054 v k. ú. Týnec nad Sázavou (Chrást osada) a přípojky 
kanalizace a vodovodu. Přípojky se dotknou obecního pozemku parc. č. 4286/1 v k. ú. Týnec nad 
Sázavou. Rada se stavbou souhlasí. Vjezd a vstup na pozemek bude proveden tak, aby 
nedocházelo k nátoku povrchové vody z komunikace na pozemek žadatele. Bude vyměřen
poplatek za zhodnocení pozemku možností připojení na kanalizaci. Při vstupu do komunikace 
platí standardní podmínky pro vstup do komunikace.
Schváleno 5 - 0 - 0
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17/7 Vyjádření k požadavku Ministerstva obrany ČR, Agentury pro nakládání s nepotřebným 
majetkem ve věci odkupu domu čp. 224 v Chrástu nad Sázavou. Agentura nabízí přímý prodej 
městu za 3.195.808 Kč (odhad) se závazkem sociálního bydlení na 10 let nebo vyhlášení prodeje 
ve výběrovém řízení. Vzhledem k navržené ceně a vybíranému nájemnému vychází návratnost 
investice na 17 let pouze za nákup nemovitosti. Rada přímý nákup nedoporučuje. Konečné 
rozhodnutí provede zastupitelstvo.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 17/1 až 7 zajistí Marie Ondřichová

17/8 VII. rozpočtové opatření rady města
Schváleno 5 - 0 - 0

17/9 Žádost Školní jídelny Týnec nad Sázavou o souhlas s odpisováním technického zhodnocení 
budovy - rekonstrukce vzduchotechniky. Odpis na 30 let, 743 Kč/měsíc.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 17/8 a 9 zajistí Ing. Kateřina Hrušková

17/10 Návrh nového Spisového a skartačního řádu.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 17/10 zajistí Ing. Miloš Albl

17/11 Veřejná zakázka „Revitalizace městského sadu Sadovka I. etapa“. Rada bere na vědomí Zprávu 
hodnotící komise a rozhoduje o přidělení zakázky nejvýhodnější nabídce - firmě SARAHS 
associates s.r.o., IČ 03273661. Nabídková cena bez DPH je 1.091621,95 Kč. Rada pověřuje 
starostu podpisem smlouvy o dílo.
Schváleno 5 - 0 - 0

17/12 Návrh na poskytnutí dotace pro ZO Svazu zahrádkářů v Týnci nad Sázavou ve výši 10.000 Kč 
k příležitosti 55. výročí založení spolku. Organizace čítá 117 členů. Spolek nepožádal v řádném 
termínu do dotačního programu města. Bude poskytnuta mimořádná dotace.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 17/11 a 12 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé: 
- Informace o výsledku výběrového řízení na pořízení svozových vozidel v TS Týnec. Zakázku získala 

firma A-Tec. Na nákup je poskytnuta dotace ze SFŽP.
- Město získalo ocenění od Ministerstva obrany (na návrh Středočeského kraje a MěÚ Benešov) -

Plaketu za péči o válečné hroby.

Konec jednání v 19.25

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




