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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 19/2014

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 10.11.2014

Přítomní členové rady:

Mgr. Martin Kadrnožka
Adriana Bursová
Zbyněk Peša
František Kašpárek
Mgr. Galina Žďárská

Omluveni: 

---

Přizváni:

Ing. Miloš Albl, tajemník
Eva Starcová, ekonomický odbor

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta radní

V Týnci nad Sázavou dne 10.11.2014
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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
19/1 Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1, Benešovská 13, pro P.K. Nájemní smlouva končí

30.11.2014. Rada souhlasí s prodloužením smlouvy do 30. 11. 2015.
Schváleno 5 - 0 - 0

19/2 Výsledky výběrového řízení na pronájem smuteční obřadní síně na novém hřbitově v Týnci nad 
Sázavou. Do výběrového řízení byly podány dvě nabídky. Kritériem pro výběr byla nabídnutá 
částka za pronájem. Nejvyšší nabídku podala p. Jitka Filipová – Charon ve výši 193.000 Kč bez 
DPH. Rada souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s platností od 1. 1. 2015 na dobu neurčitou. 
Inflační doložka bude uplatněna na nájemné od 1.1.2017.
Schváleno 5 - 0 - 0

19/3 Využití nebytových prostor v čp. 13, Benešovská ulice, Týnec nad Sázavou. Ukončení smlouvy je 
schváleno k 31. 12. 2014. Prostor je vlhký, opadává omítka a je zde nutné provést udržovací 
práce. Výběrové řízení se zatím nebude vypisovat. Bude prověřena reálnost přestavby na byt. 
Poté se znovu projedná, zda proběhne drobná rekonstrukce nebytu, nebo přestavba na byt.
Schváleno 5 - 0 - 0

19/4 Žádost ZLINPROJEKT Zlín a.s., o vyjádření k územnímu řízení ke stavbě – CG4C BENE BNYTY OK 
k.ú. Týnec nad Sázavou, pokládka ochranných trubek HOPE pro optický kabel.  Předmětná stavba 
řeší pokládku ochranných trubek HDPE – propojení dvou stávajících sdělovacích vedení. Stavba 
se dotkne obecních pozemků parc. č. 3080/102, 3089/12 (komunikace) a 3089/46 (zeleň) v k.ú. 
Týnec nad Sázavou. Rada se stavbou souhlasí, trubky a kabely budou uloženy a zabezpečeny 
v dostatečné hloubce, aby při případné stavbě náměstí nemuselo být vedení překládáno či 
chráněno. Chodníky a komunikace zasažené stavbou budou obnoveny v celé šíři (zámková 
dlažba). Obruby chodníku budou srovnány. Dále standardní podmínky pro vstup do komunikace.
Na uložení vedení bude uzavřena smlouva o věcném břemeni.
Schváleno 5 - 0 - 0

19/5 Projednání Smlouvy o odečítací a rozúčtovací službě uzavřené mezi Městem Týnec nad Sázavou 
(objednatel) a ENBROU, a.s. – odštěpný závod Praha. Předmětem smlouvy je zajištění odečtu a 
rozúčtování nákladů na teplo v obecních bytech a nebytových prostorách.
Schváleno 5 - 0 - 0

19/6 Žádost J.Š. o vybudování zpevněné místní komunikace na pozemku parc. č. 910/3 a 895/15 v k. ú. 
Pecerady a žádost o zřízení výjimky z § 20 odst., 501/2006 Sb. Město komunikaci budovat 
nebude. Při povolování stavby byla městem vyžadována stavba komunikace na náklady žadatele, 
rada na tom dále trvá. K udělení výjimky z § 20 odst., 501/2006 Sb. rada nemá kompetenci
(projednává stavební úřad). 
Schváleno 5 - 0 - 0

19/7 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené od 1. 5. 2013 mezi Městem Týnec nad Sázavou 
(pronajímatel) a AGRO Poříčí spol. s r.o. Poříčí nad Sázavou (nájemce). Předmětem dodatku je 
doplatek ceny za r. 2014 za využívané pozemky neuvedené v původní smlouvě.
Schváleno 5 - 0 - 0

19/8 Návrh Smlouvy číslo Z-S24-12-8120044772 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného 
k dodávce elektrické energie mezi ČEZ Distribuce, a.s. provozovatel a Městem Týnec nad Sázavou 
(žadatel). Předmětem smlouvy je přeložka kabelu v Krusičanech u hasičárny. Předpokládaná výše 
nákladů činí 85 695 Kč bez DPH.
Schváleno 5 - 0 - 0
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19/9 Žádost BD Bystřice, o schválení převodu členství z J.V. na  M.V.
Schváleno 5 - 0 - 0

19/10 Žádost T.S. o vyjádření ke stavbě vodovodní a kanalizační přípojky pro objekt na pozemku parc. č. 
st. 107 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Stavba se dotkne obecních pozemků parc. č. 3811/22, 3024/1 
a 3811/7 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Rada se stavbou souhlasí. V lokalitě probíhá stavba 
cyklostezky, stavba přípojky musí být dokončena před stavbou finálních povrchů cyklostezky. Je 
třeba pečlivě hutnit podloží, aby do budoucna nedocházelo k propadům nové komunikace - bude 
řešit zvláštní užívání komunikace. Komunikace bude uvedena do původního stavu, standardní 
podmínky pro vstup do komunikace.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 19/1 až 10 zajistí Marie Ondřichová

19/11 IX. rozpočtové opatření rady města
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 19/11 zajistí Ing. Kateřina Hrušková

19/12 Veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace k sanaci sesuvu půdy v Chrástě nad 
Sázavou“. Rada bere na vědomí Zprávu hodnotící komise a rozhoduje o přidělení zakázky 
nejvýhodnější nabídce - firmě Geosyntetika s.r.o., IČ 25100009. Nabídková cena včetně DPH je 
300.443 Kč. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

19/13 Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu „Týnec nad Sázavou stezka pro cyklisty“ s firmou 
Diostav s.r.o. V důsledku objektivně nepředvídaných okolností vyvstala potřeba dodatečných 
stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve 
Smlouvě o dílo, a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních 
stavebních prací podle Smlouvy o dílo. Cena díla se navyšuje o 407 544,72 Kč s DPH. Popis a 
zdůvodnění prací je uvedeno ve změnových listech 1-7, které jsou přílohou Dodatku č. 1. Zároveň 
budou v konečné faktuře odečteny méněpráce ve výši 48 326,80 Kč (snížení počtu sloupků na 
značky a zkrácení zábradlí). Vícepráce jsou vynuceny okolnostmi, které v projektu nemohly být 
předvídány, zpravidla se řeší okolí stavby. Významnou změnou je úprava stezky, aby ji mohli 
využívat i chodci v celé délce (ZL6). 
Schváleno 5 - 0 - 0

19/14 Užívání závěsného znaku. Dle §108., odst. 1. a 2. zákona č. 128/2000 o obcích v platném znění 
mohou při občanských obřadech (svatby, zlaté svatby, vítání občánků apod.) kromě starosty 
užívat závěsný znak ještě Ing. Bedřich Pešan, Adriana Bursová, Mgr. Hana Váňová a Lenka 
Žužiová.
Schváleno 5 - 0 - 0

19/15 Návrh nové Rámcové partnerské smlouvy o členství v místní akční skupině. Smlouva nahrazuje 
předchozí partnerskou smlouvu. Rada souhlasí s pokračováním partnerství. Předmětem smlouvy 
je uplatnění principu partnerství a spolupráce a dlouhodobě přispívat k rozvoji místa své 
působnosti nebo celého regionu. Město Týnec nad Sázavou bude zastupovat místostarosta Ing. 
Bedřich Pešan. Roční příspěvek na činnost místní akční skupiny činí 4.800 Kč bez DPH. Rada 
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

19/16 Přijetí daru - nákladní automobil Praga V3S RZ 9S51634 - od České republiky - Hasičského 
záchranného sboru Středočeského kraje. Vozidlo bude zařazeno do integrovaného záchranného 
systému u jednotky SDH Pecerady.
Schváleno 5 - 0 - 0
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19/17 Program zastupitelstva 18.11.2014
A. Volba volební komise
B. Volba 3. člena rady
C. Měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstva
D. Delegování zástupců města na valné hromady
E. Určení zastupitele pro územní plán
F. Pojmenování ulice „Višňová“ 
G. Víceúčelové sportoviště na Farském kopci - dotace a financování
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 19/12 až 17 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé: 
- Zastupitelům bude zaslána výzva pro nominace členů do Kontrolního a Finančního výboru. Konečné 

jmenování provede zastupitelstvo 8.12.2014

- Informace o dokončení rekonstrukce vodojemu Taranka. Dílo bylo dokončeno a uvedeno do provozu. 

Konečná cena je dle smlouvy o dílo.

- Požadavek na řešení svahu „u komína“ pod silnicí do Kostelce. Krajnice se utrhla, zatím drží. Je obava 

z dalšího sesouvání svahu. Problém řeší Jawa a SÚS. 

Konec jednání v 18.15

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




