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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 21/2014

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 15.12.2014

Přítomní členové rady:
Mgr. Martin Kadrnožka
Ing. Bedřich Pešan
Mgr. Petr Znamenáček (příchod 16.00)
Pavel Korec
František Kašpárek

Omluveni: 
---

Přizváni:
Ing. Miloš Albl, tajemník
Marie Ondřichová, odbor majetku
Ing. Jan Vaněček, městský architekt
PaedDr. Janeta Jandová, ředitelka mateřské školy
Jana Malinová, ředitelka školní jídelny
Mgr. Hana Váňová, ředitelka základní školy

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta místostarosta

V Týnci nad Sázavou dne 15.12.2014
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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
21/1 Návrh smlouvy mezi Vodovody a kanalizace Týnec s.r.o. (dodavatel) a Městem Týnec nad 

Sázavou (odběratel) o dodávce vody a odvádění odpadních vod z objektů ve vlastnictví města a 
to čp. 186 Pecerady (hasičárna) a čp. 43 Podělusy (obecní domek + hasičárna), čp. 510 Týnec nad 
Sázavou (zdravotní středisko) a čp. 8 Týnec nad Sázavou.
Schváleno 4 - 0 - 0

21/2 Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1, Nádvoří Hodějovského 67, Týnec nad Sázavou pro F.M. 
a A.S. do 31. 12. 2015.
Schváleno 4 - 0 - 0

21/3 Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3, Benešovská 13, Týnec nad Sázavou pro M.G. a M.G. 
do 31. 12. 2015.
Schváleno 4 - 0 - 0

21/4 Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 9, Okružní 275, Týnec nad Sázavou pro R.M. Smlouva 
bude uzavřena na dobu neurčitou.
Schváleno 4 - 0 - 0

21/5 Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 31, Okružní 275, Týnec nad Sázavou pro M.B. 
do 30.6.2015
Schváleno 4 - 0 - 0

21/6 Žádost Vilmy Djurasovičové, nájemce nebytového prostoru v čp. 8 ul. Družstevní v Týnci nad 
Sázavou, o prominutí jednoho měsíčního nájmu (10.380 Kč) v obchodě Květinka z důvodu 
havárie na vodovodním potrubí.
Schváleno 4 - 0 - 0

21/7 Žádost O.Č. o posečkání úhrady nájemného za měsíce září-listopad 2014 ve výši 26.391 Kč. Rada 
souhlasí s posečkáním tří měsíčních plateb - odklad splatnosti byl stanoven nejdéle do 31.3.2015. 
Platba za prosinec 2014 a následující bude uhrazena ve standardních termínech. 
Schváleno 4 - 0 - 0

21/8 Žádost BD Bystřice, o schválení převodu členství z V.J. na J.L. (Na Kněžině 44) a z P.P. na V.Z. 
(Na Kněžině 42).
Schváleno 4 - 0 - 0

21/9 Žádost Libora Červeného, starosty Honebního společenstva Malešín, o zmocnění k zastupování 
Města Týnec nad Sázavou na valné hromadě Honebního společenstva Malešín.
Schváleno 4 - 0 - 0

21/10 Projednání záměru vypůjčit obecní pozemky v k. ú. Čakovice u Řehenic Honebnímu společenstvu 
Malešín. Rada souhlasí se zveřejněním záměru, na dalším jednání rady bude projednána 
samotná výpůjčka.
Schváleno 4 - 0 - 0

21/11 Žádost manželů Č. o vydání stanoviska k dokumentaci novostavby na ohlášení na pozemku parc. 
č. 3119/29 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Přístřešek na auta je umístěn na hranici pozemku. Rada se 
stavbou souhlasí.
Schváleno 4 - 0 - 0
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21/12 Žádost M.Z. o vydání stanoviska ke stavbě dřevěné kolny, zahradního domku a plechové kolny 
na pozemku parc. č. 3863 a 3461/1 v k. ú. Podělusy. Rada se stavbou souhlasí.
Schváleno 4 - 0 - 0

21/13 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 na  obecních pozemcích parc. č. 808/10 a 
3795/1 v k. ú. Krusičany. Cena věcného břemene je 10 000 Kč bez DPH. Smlouva o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene byla schválena radou města 29. 7. 2013.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 21/1 až 13 zajistí Marie Ondřichová

21/14 Zápis ze zasedání hlavní inventarizační komise ze dne 4.12.2014 a návrh na vyřazení 
nepotřebného a opotřebovaného majetku.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/15 Pokyn rady č. 2014/3 - Plakátování
Schváleno 5 - 0 - 0

21/16 Ústřední krizový štáb přijal usnesení ze dne 28.11.2014 k vyhlášení I. stuspně bezpečnostní 
ochrany vymezených objektů státní správy na území České republiky. Rada bere na vědomí.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/17 Návrh na zmocnění Ing. Miloše Albla, tajemníka městského úřadu, k podepisování splátkových 
kalendářů (dluh na nájemném, službách a poplatcích, pokuty za přestupky a správní delikty) 
do celkové výše pohledávky 20.000 Kč u jednoho plátce.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/18 Stanovisko Města Týnec nad Sázavou k projednávanému návrhu 1. aktualizace Zásad územního 
rozvoje (ZÚR) Středočeského kraje včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území 
(VVURÚ):
Město Týnec nad Sázavou s návrhem 1. aktualizace Zásad územního rozvoje (ZÚR) 
Středočeského kraje, včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území (VVURÚ) tzn. s trasou 
dálnice D3 a dopravním připojením města Týnec nad Sázavou na ni souhlasí se zásadní 
podmínkou:
- v oblasti Krusičan požadujeme protihlukové opatření (tunel, val zeminy, výsadbu zeleně,…); 

garanci ochrany vodních zdrojů - zabránění znečištění vodních zdrojů odvodem dešťových 
vod z tělesa dálnice, popř. zajištění financování (spolufinancování) řešení zásobování lokality 
pitnou vodou z veřejného vodovodu; zajištění přístupu k pozemkům oddělených dálnicí. 

- V oblasti napojení přivaděče v Týnci nad Sázavou požadujeme protihlukové a dopravní 
úpravy v úseku od „Janečkovy vily“ ke křižovatce „pod hotelem“ (kruhový objezd,…), 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 bylo projednáno na zastupitelstvu 8.12.2014, doplněno o připomínky Jana Krejčího, 
následně bude odesláno na Krajský úřad Středočeského kraje.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/19 Návrh na změnu v pokynech obřadního fondu. Rada pověřuje tajemníka návrhem nových 
pravidel a jejich předložením k projednání zastupitelstvu. Obsah změn:
- pro zastupitele: obřad 1.000 Kč, za každý další v jednom dnu 500 Kč navýšení
- pro zaměstnance: obřad 750 Kč za jeden obřadní den
Schváleno 4 - 0 - 1 (zdržel - Korec)

21/20 Návrh na úpravu pokynu rady č. 2/2013 (FRB). Bude přidán bod na řešení vlastnických vztahů, 
bod na bezbariérové úpravy bytu a upravena výše půjček u bodů 3/3 a 3/4. Rada pověřuje 
tajemníka návrhem nového pokynu.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 21/14 až 20 zajistí Ing. Miloš Albl
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21/21 a) Informace o provozu a ekonomice Základní školy Týnec nad Sázavou. Byly podány informace 
o čerpání rozpočtu za 3. čtvrtletí 2014, záměry na rok 2015. Rada bere informace na vědomí.
b) Ředitelka školy upozornila na problematiku kotelny staré školy. V roce 2015 bude nezbytná 
generální oprava kotelny. Je třeba dohodnout způsob zadání opravy (výběrové řízení) a 
naplánovat financování (rozpočet školy nebo města). V lednu bude svolána pracovní schůzka 
na MěÚ. Rada bere informace na vědomí.
c) Žádost o souhlas s přijetím daru - finanční příspěvek od rodičů na výuku plavání žáků 
3. ročníků. Rada souhlasí
d) Žádost o souhlas s přijetím daru - finanční záloha od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. na obědové 
služby dětí. Rada souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/22 a) Informace o provozu a ekonomice Školní jídelny Týnec nad Sázavou. Byly podány informace 
o čerpání rozpočtu za 3. čtvrtletí 2014, záměry na rok 2015. Rada bere informace na vědomí.
b) Návrh rozpočtu Školní jídelny Týnec nad Sázavou pro rok 2015. Rada souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/23 a) Informace o provozu a ekonomice Mateřské školy Týnec nad Sázavou. Byly podány informace 
o čerpání rozpočtu za 3. čtvrtletí 2014, záměry na rok 2015. Rada bere informace na vědomí.
b) Návrh rozpočtu Mateřské školy Týnec nad Sázavou pro rok 2015. Rada souhlasí.
c) Změna rozpočtu Mateřské školy Týnec nad Sázavou na rok 2014 - doplnění zabezpečení 
vchodů do pavilónů (v roce 2014). Rada souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/24 Vyhlášení programu dotací pro rok 2015.
- Program č. 1 - pravidelná sportovní a zájmová činnost pro děti a mládež
- Program č. 2 - Akce pro děti a veřejnost nebo akce výrazně propagující město.  
Termín odevzdání žádostí do programu č. 1 a 2 do 27.2.2015
- Program č. 3 - údržba a modernizace sportovišť. 
Termín odevzdání žádostí do programu č. 3 do 23. 1. 2015.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/25 Žádost Antonína Krcha: stop imaginární Bráně do Posázaví. Prosím o zařazení tohoto bodu do 
jednání rady. Jedná se o výhrady občanů ke stávajícímu logu, se kterými jsem seznámil 
zastupitelstvo. Pokusme se navázat na tradici Týnce, která by se měla graficky objevit v logu. 
Pokud existuje názor, že můj hlas je jediný, tak prosím o uskutečnění ankety v Týneckých listech 
a demokratické výsledky nám všem ukáží stav, který budeme respektovat. 
Žádost bude projednána v zastupitelstvu spolu s vizuálním stylem.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 21/19 až 25 zajistí Ing. Bedřich Pešan

21/26 Příkazní smlouva na organizaci kulturních akcí ve městě i v muzeu uzavřená s Adrianou Bursovou. 
Odměna dle smlouvy činí 25.000 Kč měsíčně, smlouva bude uzavřena od 1.1.2015. Stávající 
mandátní smlouva s Magdalenou Timplovou bude vypovězena.
Schváleno 4 - 1 (proti Korec) - 0

21/27 Návrh dodatku s Vodafone Czech Republic a.s. Předmětem dodatku je rozšíření datových služeb.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/28 Návrh dodatku s Osvětlení Týnec, k.s. Předmětem dodatku je prodloužení smlouvy 
do 31.12.2015 a stanovení platebních podmínek. Cena pro rok 2015 je 1.726.141 Kč bez DPH. 
Z toho je vyčleněno 420.000 na obnovu veřejného osvětlení.
Schváleno 5 - 0 - 0
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21/29 Návrh na složení komisí rady
a) Rada zřizuje komisi pro sport a jmenuje její členy: Skalický - předseda, Vladimír Chmelař, 

Roman Plachta, Martina Hadačová, Věra Junová, František Ptáčník, Jindřich Petrášek
Schváleno 5 - 0 - 0
b) Rada zřizuje komisi pro kulturu a jmenuje její členy: Zuzana Němcová - předseda, Dáša 

Hadačová, Jaroslava Raková, Dana Kellnerová, Magda Timplová, Jaroslava Pochová, Tereza 
Pavlíková, Roman Hudrlík

Schváleno 5 - 0 - 0
c) Rada zřizuje komisi pro rozvoj města a jmenuje její členy: Zbyněk Bartl - předseda, Zdeněk

Mrha, Luděk Šefrna, Petr Korbel, Jana Zmeškalová, Zbyněk Peša, Marek Povolný, Miloš Albl
Schváleno 4 - 0 - 1 (zdržel - Korec) Plnění usnesení č. 21/26 až 29 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé: 
- Ing. Jan Vaněček - atelier VAS - představení osoby architekta a jeho práce pro město
- Informace o systému vystavování objednávek na úřadě
- Diskuze o podpoře spolků pro rok 2015, diskuze o řešení problematiky FK Fercom

Konec jednání v 23.50

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.




