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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 20/2014

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 24.11.2014

Přítomní členové rady:

Mgr. Martin Kadrnožka
Ing. Bedřich Pešan
František Kašpárek
Mgr. Petr Znamenáček
Pavel Korec

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 místostarosta

V Týnci nad Sázavou dne 24.11.2014
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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
20/1 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1, Brodce 25, pro M.K. a M.K. Nájemní smlouva 

bude uzavřena od 1. 12. 2014 do 30. 11. 2015. Nájemné činí 63,00 Kč/m2/měsíc. 
Schváleno 5 - 0 - 0

20/2 Výsledky výběrového řízení na pronájem bytu č. 25, Okružní ulice čp. 275 v Týnci nad Sázavou. 
Do výběrového řízení se přihlásil 2 zájemci. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy pro nejvyšší 
nabídku za cenu 70 Kč/m2/měsíc. Nájemní smlouva bude uzavřena s platností od 1. 1. 2015 na 
dobu určitou do 31. 12. 2015.
Schváleno 5 - 0 - 0

20/3 Oprava písařské chyby. V usnesení rady RM2014/19/2 byly projednány výsledky výběrového 
řízení na pronájem smuteční obřadní síně na novém hřbitově v Týnci nad Sázavou. Chybně byla 
uvedena nejvyšší nabídka od p. Jitky Filipové – Charon, Třebechovice pod Orebem a to ve výši 
193.000,- Kč bez DPH, správně má být 193.200,- Kč bez DPH. 
Schváleno 5 - 0 - 0

20/4 Žádost ENERGON Dobříš, o vyjádření k projektu stavby a vydání stanoviska k územnímu řízení 
ke stavbě – EP-12-60002623 (PS 5886) Chrást nad Sázavou.  Předmětná stavba řeší přeložku 
kabelů na pozemku parc. č. 4094/1 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Rada se stavbou souhlasí bez 
připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

20/5 Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě uzavřené mezi Městem Týnec nad Sázavou (nájemce) a Městem 
Benešov (pronajímatel). Předmětem dodatku je prodloužení platnosti nájemní smlouvy 
do 31.12.2015 na umístění informační tabule v Konopišti.
Schváleno 5 - 0 - 0

20/6 Žádost BD Bystřice, o schválení převodu členství z P.P. na O.P.
Schváleno 5 - 0 - 0

20/7 Žádost manželů H. převést práva a povinnosti ze Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy 
bytové jednotky č. 14 v domě čp. 21 Brodce na E.B.  Rada doporučuje zastupitelstvu schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0

20/8 Podání žádosti Státnímu pozemkovému úřadu na převod části pozemků parc. č. 776/2 a 776/3 
v k. ú. Krusičany. Části uvedených pozemků je územním plánem určena k zástavbě komunikací.
Rada doporučuje zastupitelstvu podat žádost o převod pozemků.
Schváleno 5 - 0 - 0

20/9 Nabídka vlastníků pozemku parc. č. 3119/12 v k. ú. Týnec nad Sázavou, kde je budovaná 
cyklostezka, na převod části tohoto pozemku Městu Týnec nad Sázavou darovací smlouvou. Rada 
doporučuje zastupitelstvu dar přijmout.
Schváleno 5 - 0 - 0

20/10 Nabídka vlastníka pozemku parc. č. 3119/21 v k. ú. Týnec nad Sázavou, kde je budovaná 
cyklostezka, na převod části tohoto pozemku Městu Týnec nad Sázavou darovací smlouvou. Rada 
doporučuje zastupitelstvu dar přijmout.
Schváleno 5 - 0 - 0
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20/11 Projednání kupní smlouvy uzavřené mezi manželi P. (prodávající) a Městem Týnec nad Sázavou 
(kupující). Předmětem kupní smlouvy je koupě pozemku parc. č. 3119/4 o výměře 2298 m2 
v k. ú. Týnec nad Sázavou včetně komunikace a dešťové drenáže vybudované na tomto 
pozemku, část pozemku parc. č. 3119/24 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Kupní cena činí 1.000.001,-
Kč. Částka 1.000.000,- Kč byla zaplacena vzájemným započtením kupní ceny v souladu s čl. IV. 
kupní smlouvy ze dne 18. 4. 2012. Místostarosta oznámil v této věci střet zájmů, a proto v této 
věci nehlasoval. Rada doporučuje kupní smlouvu schválit. 
Schváleno 4 - 0 - 0 (1 nehlasoval - Pešan)

20/12 Podání žádosti Středočeskému kraji na převod pozemků parc. č. 2087/7 o výměře 36 m2 v k. ú. 
Krhanice, parc. č. 2087/8 o výměře 3 m2 v k. ú. Krhanice, parc. č. 4314/5 o výměře 9 m2 v k. ú. 
Týnec nad Sázavou a parc. č. 4314/6 o výměře 6 m2 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Na výše 
uvedených pozemcích je vybudován chodník. Rada doporučuje zastupitelstvu požádat o převod 
pozemku do vlastnictví města.
Schváleno 5 - 0 - 0

20/13 Prodloužení podnájemní smlouvy s FK Fercom na podnájem pozemků 3068/1 a 3068/11 v k. ú. 
Týnec nad Sázavou pro tábořiště do 31.12.2015.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 20/1 až 13 zajistí Marie Ondřichová

20/14 V. rozpočtové opatření zastupitelstva města. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 20/14 zajistí Ing. Kateřina Hrušková

20/15 Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje projednává návrh 1. aktualizace 
Zásad územního rozvoje (ZÚR) Středočeského kraje, včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný 
rozvoj území (VVURÚ). Obě tyto dokumentace jsou zveřejněny na webových stránkách krajského 
úřadu: http://up.webmap.cz/stredocesky/zasady-uzemniho-rozvoje-z01. Dokumentace se týkají 
především navrhované dálnice D3 a napojení obcí a měst na ni. Krajský úřad nás žádá o písemné 
stanovisko. Navrhujeme stanovisko, kde budeme požadovat provedení opatření, která zmírní 
dopady stavby na obyvatele a krajinu. Protihlukové opatření (val zeminy, výsadbu zeleně,…) 
v oblasti Krusičan a protihlukové opatření a dopravní úpravy napojení na dálnici v úseku 
od Janečkovy vily ke křižovatce "pod hotelem" (světelná křižovatka, kruhový objezd,
protihlukové ploty…), řešení navazujících komunikací (ulice Benešovská a Ing. Fr. Janečka) -
bezpečnost chodců na přilehlých chodnících (cesta do školy) v úseku od železničního přejezdu ke 
staré škole. Stanovisko města projedná zastupitelstvo 8.12.2014. 
Zastupitelstvo nikdy nerozporovalo trasu vedení dálnice ani přivaděče. Stanoviskem města k ZÚR 
není reálné měnit trasu D3 - nemáme proto vhodné argumenty. Je možné požadovat opatření 
ke zmírnění dopadů stavby. Tyto požadavky bude následně možné také uplatňovat v územním a 
stavebním řízení. Stanovisko města bude vyhodnoceno Středočeským krajem, jeho zapracování 
však není jisté.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 20/15 zajistí Ing. Miloš Albl

20/16 Žádost o udělení odměny pro ředitelku ZŠ, MŠ a ŠJ. Odměna je udělována ze mzdových 
prostředků příspěvkových organizací (PO). Příspěvek na mzdy poskytuje je Krajský úřad. 
O odměnách pro zaměstnance rozhoduje ředitelka, o odměnách ředitelek rozhoduje rada města. 
Rada schvaluje udělení odměny pro:
a) ředitelku Základní školy Týnec ve výši jednoho platu (hrubého, plat za 12/2014)
b) ředitelku Mateřské školy Týnec ve výši jednoho platu (hrubého, plat za 12/2014)
c) ředitelku Školní jídelny Týnec ve výši jednoho platu (hrubého, plat za 12/2014)
Schváleno 5 - 0 - 0

20/17 Žádost Osadního výboru Chrást nad Sázavou o finanční příspěvek na pořádání adventních večerů 
u stromečku ve výši 3.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0
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20/18 Žádost DPS o finanční příspěvek na Setkání s harmonikářem ve výši 1.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 20/16 až 18 zajistí Ing. Bedřich Pešan

20/19 Jednací řad rady města
Schváleno 5 - 0 - 0

20/20 Návrh smlouvy se společností Neralift na rekonstrukci výtahu v čp. 275 v celkové výši 278.530 Kč. 
Po provedení rekonstrukce bude výtah plně modernizovaný a v souladu s platnými normami. 
Schváleno 5 - 0 - 0

20/21 Smlouva o převodu nepotřebného majetku s Českou republikou – Ministerstvo práce a sociálních 
věcí. Město získá bezúplatně 3 ks PC původně používaných na pracovišti „hmotné nouze“ 
v Týnci.
Schváleno 5 - 0 - 0

20/22 Požadavek p. Kellnera na úpravu času zahájení zastupitelstva. Rada navrhuje zahájení v 16.00, 
materiály budou zveřejňovány na webu. Bude předloženo zastupitelům k diskuzi 8.12.2014. 
Schváleno 5 - 0 - 0

20/23 Program zastupitelstva 8.12.2014
a. Stanovisko k projednávaným ZÚR Středočeského kraje
b. Majetkové převody
c. Poskytnutí dotace pro RUAH - sociální poradenství, paliativní péče, 65.000
d. Zřízení finančního a kontrolního výboru
e. V. rozpočtové opatření zastupitelstva pro rok 2014
f. Rozpočet na rok 2015
g. Přenos kompetencí ke schvalování rozpočtových opatření ze zastupitelstva na radu
Schváleno 5 - 0 - 0

20/24 Návrh rozpočtu 2015 (schvaluje zastupitelstvo). Rada doporučuje zastupitelstvu schválit.
- Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný
- Do příjmů nejsou zapojeny přebytky minulých období, nepředpokládá se čerpání nových 

úvěrů
- V mimořádných dotacích zůstal pouze smluvní příspěvek Bukovan a Chářovic na školku a 

projekt obnovy zeleně Sadovka
- Výdaje za obnovu zeleně jsou zahrnuty v Opravách a udržování
- V budoucnu se očekává prodej 2 stavebních parcel v hodnotě cca 3,5 mil Kč (pozemky 

"Višňová")
- Provozní přebytek tvoří dostatečné zdroje pro splátky úvěrů
- Zároveň zbývá cca 6,7 mil Kč pro rok 2015, které je možné využít na opravy či investice
- Na účtech města se předpokládá zůstatek z nevyčerpaných položek předchozích rozpočtů a 

ve výši cca 5 mil Kč. Tento zůstatek může být využit jako spoluúčast k dotacím a na prioritní 
projekty po schválení zastupitelstvem v 2/2015

- V rozpočtu nejsou zahrnuty příjmy z prodeje bytů v čp. 21
Schváleno 5 - 0 - 0

20/25 Kompetence rady k provádění rozpočtových opatření (schvaluje zastupitelstvo). Rada 
doporučuje zastupitelstvu schválit.
1. V souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů kompetenci rady města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření 
v následujících případech:
a) rozpočtová opatření, která nebudou zásadně měnit strukturu a závazné ukazatele 

rozpočtu
b) rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů
c) rozpočtové zapojení neplánovaných nedaňových příjmů (např. pokut, poplatky…)
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d) provedení rozpočtové změny pro období od posledního jednání zastupitelstva v roce 
2014 do 31.12.2014

e) přesuny v běžných výdajích mezi paragrafy do výše 100.000 Kč včetně (jednotlivý 
přesun), maximálně však v celkové roční výši do 600.000 Kč včetně

f) do 300.000 Kč ročně v případech, kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění 
chodu obce, v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále 
když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně 
překročit případná rizika z neoprávněné úhrady

g) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, 
kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože 
výdaj musí být realizován

2. Usnesení rady města o rozpočtových opatření musí obsahovat číslování a zdůvodnění. 

Rozpočtová opatření schválená radou budou zasílána zastupitelům e-mailem. 

Schváleno 5 - 0 - 0

20/26 Nominace členů Finančního výboru: Ing. Milena Povolná, Mgr. Hana Váňová, Jitka Vnoučková, 
Klára Fišerová, Ing. Simona Němcová, Zdeňka Stašková
Rada doporučuje zastupitelstvu 5 členů: Ing. Milena Povolná (předseda), Mgr. Hana Váňová, Jitka 
Vnoučková, Klára Fišerová, Ing. Simona Němcová
Nominace členů Kontrolního výboru: Vlastimil Vanžura, Jan Vaněček, Ing. Ladislav Štěpán, 
Zdeňka Stašková, Ing. Michal Andrlík, Vendula Kožíšková, Zdeněk Vondrák
Rada doporučuje zastupitelstvu 5 členů: Vlastimil Vanžura, Jan Vaněček (předseda), Ing. Ladislav 
Štěpán, Zdeňka Stašková, Ing. Michal Andrlík
Schváleno 5 - 0 - 0

20/27 Návrh na zřízení komisí rady: Komise pro kulturu (dotace spolkům, kulturní aktivity, spolková 
činnost, kronika), Komise pro sport (dotace spolkům, sportovní aktivity, spolková činnost), 
Komise pro rozvoj města (převody majetku, územní plán, rozvojové projekty a strategie), Sociální 
komise (pečovatelská služba, byty v DPS, vítání občánků, spolupráce se školou). Spolky a 
zastupitelé budou vyzváni k nominaci členů. Následně rada rozhodne o složení jednotlivých 
komisí. 
Schváleno 5 - 0 - 0

20/28 Postup pro správu veřejného osvětlení (VO) v následujících letech. Je navrženo prodloužit 
stávající smlouvu dodatkem o jeden rok se stávajícími podmínkami (stávající smlouva končí 
31.12.2014). Mezi tím se zpracuje zadávací dokumentace pro vyhlášení výběrového řízení na 
nového správce VO. Smlouva na správu by byla na dobu neurčitou, soutěžilo by se na nejnižší 
cenu. Cena za stavební část by byla splátkována po dobu 3-5 let. Využil by se stávající model 
správy VO. Výběrové řízení bude obsahovat:
- stavební část - obnovu a rozšíření VO v místech, kde VO chybí nebo je na hranici životnosti
- provozní část - samotnou správu VO 
- elektřinu

Schváleno 5 - 0 - 0

20/29 Termíny jednání rady a zastupitelstva v roce 2015. 
Rada: 12.1.,26.1., 9.2., 2.3., 16.3., 30.3., 20.4., 4.5., 18.5., 1.6., 22.6., 13.7., 3.8., 31.8., 21.9., 
5.10., 19.10., 2.11., 23.11., 14.12.
Zastupitelstvo: 23.2., 13.4., 15.6., 14.9., 7.12.
Schváleno 5 - 0 - 0

20/30 Ustanovení osadních výborů. Výzva k nominacím bude zveřejněna v Týneckých listech, nominace 
do 23.1.2015, následně bude projednáno jmenování na zastupitelstvu 23.2.2015
Schváleno 5 - 0 - 0
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20/31 Návrh smlouvy č. 14221266 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na 
projekt "Revitalizace městského sadu "Sadovka" I. etapa". Předmětem smlouvy je poskytnutí 
podpory ve výši 63 430,90 Kč (5% celkových způsobilých výdajů, které činí 1 268 618,00 Kč). 
Dotace z Evropských fondů je poskytnuta Rozhodnutím. Rada souhlasí s přijetím podpory a 
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

20/32 Návrh na vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice ředitele Technických služeb Týnec s.r.o. 
Stávající ředitel (Ing. Michael Turek) je pověřen řízením. Výběrové řízení bude vyhlášeno 
v prosinci, pohovory proběhnou v týdnu 12-20.1., rada 26.1.2015 rozhodne o výběru ředitele.
Schváleno 5 - 0 - 0

20/33 Návrh na úpravu Rozpočtu ke Smlouvě o poskytování služeb s Technickými službami Týnec s.r.o. 
Rozpočet pro rok 2014 je navýšen o 1.000.000 Kč bez DPH v položkách 1.3 (odpad z ulice), 1.4 
(sběrný dvůr), 3 (úklid města), 4 (hřbitovy). Opatření projednala dozorčí rada a souhlasí 
s návrhem. Navýšení je požadováno z důvodu významně většího rozsahu práce, než bylo 
kalkulováno při sestavování původního rozpočtu a vysokých nákladů na údržbu staré techniky.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 20/19 až 33 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé: 
- Informace o přípravě „programového prohlášení“, předpoklad projednání na ZM 2/2015
- Informace o připravovaných kulturních akcích

 Vánoční strom, výzdoba VO, trhy na Pěší (29.11.)
 Advent na hradě (adventní neděle)
 Mikuláš na hradě (5.12.)
 Koncert v kostele sv. Šimona a Judy (13.12.)
 Ples města (6.2.2015)

Konec jednání v 21:10

Termíny jednání v roce 2015:
rada: 12.1.,26.1., 9.2., 2.3., 16.3., 30.3., 20.4., 4.5., 18.5., 1.6., 22.6., 13.7., 3.8., 31.8., 21.9., 5.10., 19.10., 
2.11., 23.11., 14.12.
zastupitelstvo: 23.2., 13.4., 15.6., 14.9., 7.12.




