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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 1/2015

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 12. 1. 2015

Přítomní členové rady:

Mgr. Martin Kadrnožka
Bedřich Pešan
František Kašpárek
Mgr. Petr Znamenáček (příchod 16.00)
Pavel Korec

Omluveni: 

---

Přizváni:

Ing. Miloš Albl, tajemník
Marie Ondřichová, odbor majetku

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta   místostarosta

V Týnci nad Sázavou dne 12. 1. 2015



2

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
01/1 Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, Benešovská 13, Týnec nad Sázavou pro I.M. do 31. 1. 

2016.
Schváleno 4 - 0 - 0

01/2 Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 34, Okružní 275, Týnec nad Sázavou pro L.B. do 31. 7. 
2015.
Schváleno 4 - 0 - 0

01/3 Vypořádání smlouvy o sdružení ze dne 4. 12. 2003. Smlouva byla uzavřena mezi Bytovým 
družstvem Bystřice a Městem Týnec nad Sázavou za účelem výstavby bytových domů 
Na Kněžině. Vzhledem k tomu, že účel sdružení byl naplněn, sdružení zaniklo. Rada doporučuje
zastupitelstvu schválit ukončení sdružení.
Schváleno 4 - 0 - 0

01/4 Pronájem části č. 4 pozemku parc. č. 4250/1 v k. ú. Týnec nad Sázavou o výměře 90 m2 za 
nabídnutou cenu 30 Kč/m2/rok pro C.Š. Pozemek je užíván jako zahrádka. Smlouva bude 
uzavřena s platností od 1. 2. 2015 na dobu neurčitou.
Schváleno 4 - 0 - 0

01/5 Žádost manželů V. a p. H. o vydání stanoviska k dokumentaci stavby k územnímu souhlasu na 
kanalizační přípojku  na pozemku parc. st. č. 26 v k. ú. Pecerady. Rada se stavbou souhlasí bez 
připomínek. Na stavbu se nevztahuje místní poplatek za zhodnocení pozemku.
Schváleno 4 - 0 - 0

01/6 Žádost L.U. o vydání stanoviska k dokumentaci stavby na ohlášení – stavba rodinného domu 
s garáží o celkové výměře zastavěné plochy 107 m2 na pozemku parc. č. 4127 v k. ú. Týnec nad 
Sázavou (Chrást osada). Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 4 - 0 - 0

01/7 Žádost PONTEX spol. s r.o., sídlem Praha, o vyjádření k technickému řešení stavby – Týnec nad 
Sázavou – ul. Jílovská, km 19,922 – 19,000. Rada se stavbou souhlasí. Před provedením opravy se 
plánuje rekonstrukce vodovodu.
Schváleno 4 - 0 - 0

01/8 Žádost Ing. Arch. Poláka o vydání stanoviska k dokumentaci stavby ke stavebnímu řízení –
stavební úpravy objektu ČS a.s., dům čp. 69 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Rada se stavbou souhlasí 
bez připomínek. Rada doporučuje upravit orientaci vstupu do budovy - doplnit přístup na vstupní 
rampu i ze západní strany.
Schváleno 4 - 0 - 0

01/9 Žádost WIFCOM a.s., Miličín, o souhlas se změnou výšky stožáru na pozemku parc. č. st. 1865 
v k. ú. Týnec nad Sázavou (v areálu vodojemu Chrást) z 10 metrů na 11 metrů a s instalací 
upevňovacích lan. Rada souhlasí s úpravou stožáru bez připomínek.
Schváleno 4 - 0 - 0

01/10 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  obecním pozemku parc. č. 4281 v k. ú. Týnec 
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nad Sázavou. Cena věcného břemene je 10 000 Kč bez DPH. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene byla schválena radou města 10. 3. 2014.
Schváleno 4 - 0 - 0

01/11 Návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřené mezi O2 Czech Republic a.s., se sídlem 
Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2 (oprávněný) a Městem Týnec nad Sázavou (povinný). 
Věcné břemeno se týká práva umístění, zřízení a provozování nadzemního telekomunikačního 
zařízení na  obecních pozemcích parc. č. 1011/13 a 1011/14 v k. ú. Čakovice u Řehenic. Cena 
věcného břemene je 100 Kč bez DPH. Tato cena je stanovena na základě spolupráce s Ing. Vítem, 
který na své náklady vybudoval komunikaci na výše uvedených pozemcích. Stavba komunikace si 
vyžádala překládku sloupů s telekomunikačním zařízením.
Schváleno 4 - 0 - 0

01/12 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, úhrada bude jednorázová za všechny 
pozemky v celkové výši 30 000 Kč bez DPH.
Schváleno 4 - 0 - 0

01/13 Žádost manželů Č. o vydání stanoviska k dokumentaci stavby oplocení pozemku parc. č. 2948/26 
v k. ú. Týnec nad Sázavou k územnímu souhlasu. Plot bude proveden z poplastovaného pletiva, 
maximální výška 150 cm. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 4 - 0 - 0

01/14 Žádost P.N. o udělení  souhlasu k pronájmu bytu č. 16, Brodce 21. Doba pronájmu: 1.1.2015 -
31.12.2016
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 01/1 až 14 zajistí Marie Ondřichová

01/15 Prodloužení nájemní smlouvy pro p. D.Š. na byt v DPS č. 103 do 31.1.2016. V současné době není 
požadavek na umístění manželské dvojice.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 1/15 zajistí Ing. Miloš Albl

01/16 Žádost o změnu rozpočtu u dotace poskytnuté TJ Týnec nad Sázavou. Přesun prostředků mezi 
položkami vzdělávání, odměna trenérům, občerstvení.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/17 Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 2014/1/2 s Junákem o změně termínu vyúčtování poskytnutého 
finančního příspěvku do 30.6.2015 a přesun prostředků mezi položkami obnova vybavení a 
pravidelná činnost spolku.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/18 Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 2014/5/18 o změně termínu vyúčtování poskytnutého finančního 
příspěvku Vlastivědnému klubu města Týnec nad Sázavou do 30.6.2015.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/19 Žádost o podporu Festivalu mezi řekami 2015. Návrh: 10.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/20 Žádost Benešovského klubu onkologicky nemocných o finanční příspěvek. Návrh: 1.000 Kč
Schváleno 5 - 0 - 0

01/21 Žádost o dotaci v roce 2015 pro Sdružení zdravotně postižených. Návrh: 15.000 Kč
Schváleno 5 - 0 - 0
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01/22 Žádost o proplacení zálohy na dotaci na údržbu stadionu FK Fercom ve výši 50.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/23 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro DPS (p. Kafková) na akce „Setkání s harmonikářem 
2015“. Návrh: 10.000 Kč
Schváleno 5 - 0 - 0

01/24 Dotace pro MC Motýlek - Smlouva o financování péče o děti s vývojovou poruchou. Péči zajistí 
speciální pedagog ve spolupráci s MC Motýlek, dotace 6.000 Kč, vyúčtování do 30.6.2015.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/25 Smlouva o výpůjčce s Posázaví o.p.s. na dva modely hradů, dva panely Oživlý středověk, deset 
panelů Živé obrazy.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 1/16 až 25 zajistí Ing. Bedřich Pešan

01/26 Doplnění Komise pro kulturu - novým členem je Marcela Krejčíková
Schváleno 5 - 0 - 0

01/27 Změna ve sportovní komisi - místo Jindřicha Petráška je členem Michal Petrášek
Schváleno 5 - 0 - 0

01/28 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. Vzhledem 
k ukončení funkce zastupitele Lenka Žužiová již závěsný znak užívat nebude.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/29 Další postup v projektu „Hřiště na Faráku“. Projekt bude realizován v původní variantě: rozměr 
22x44, povrch tartan. Bude uzavřena smlouva o dotaci. Do projektu bude doplněno osvětlení.
Povinnost ukončit realizaci do 30.5.2015
Schváleno 5 - 0 - 0

01/30 Smlouva se společností Mediatel, spol. s r.o. o zveřejnění firmy za cenu 2419 Kč včetně DPH 
ve Zlatých stránkách a na webové prezentaci.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/31 Návrh dodatku č. 5 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému 
Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 se společností ARRIVA PRAHA, s.r.o. Dodatek 
stanovuje ceny dopravního výkonu na lince 339 pro rok 2015. Platba města Týnce nad Sázavou 
ve výši 378 057,20 Kč je součástí platby sdružení Benebus.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/32 Smlouva o vzájemném plnění s Nadací Partnerství. Předmětem smlouvy je ošetření památného 
dubu v Kozlovicích v rámci projektu Zdravé stromy pro zítřek. Nadace zajistí ošetření arboristou, 
město uhradí materiální náklady.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 1/26 až 32 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé: 
- Diskuze o práci komisí, diskuze nad složením sociální komise. Zřízení sociální komise bude projednáno 

na dalším jednání rady

- Informace o setkání s projektantem D3 (11.2.2015 od 16.00)

- Diskuze o financování spolkové činnosti



5

- Diskuze o financování MAS Posázaví - žádost o dotaci. Informace o přínosech, požadavcích, aktivitách, 

spolupráci. Mgr. Znamenáček zašle mailem komentář k předloženým podkladům.

- Diskuze nad podobou Týneckých listů

- Diskuze o kvalitě vozů na lince 339. Mgr. Znamenáček požaduje nasadit meziměstský autobus místo 

stávajícího vozu městského typu. Bude řešeno s ROPIDem.

Konec jednání v 19.00

Termíny jednání v roce 2015:
rada: 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.




