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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 2/2015

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 26. 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
Václav Pošmurný, Bohuslava Zemanová, Posázaví o.p.s.

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta   místostarosta

V Týnci nad Sázavou dne 26. 1. 2015
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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
02/1 Žádost Jan Kukačka s.r.o. o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene a o právu stavby 

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 p.č. 2109/7, 2264/18, 2077/7 a 2077/6 v k. ú. Pecerady. Jedná 
se o stavbu IP-12-60008246 – Pecerady-kNN-pro p.č.2105/4, kdy vznikne nové přípojné místo 
v nové pojistkové skříni k nemovitosti č. ev. 118 Pecerady. Pojistková skříň bude zděná. 
Předpokládaný rozsah věcného břemene je 88 m. Cena věcného břemene bude 200 Kč/bm 
bez DPH. 
Schváleno 4 - 0 - 0

02/2 Žádost Elmoz Czech, s.r.o. o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene a o právu stavby 
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 p.č. 2379/2 v k. ú. Bukovany. Jedná se o stavbu Bukovany – kNN 
– p.č. 2379_6, kdy vznikne nové přípojné místo v nové pojistkové skříni k vodojemu „Taranka“ 
na hranici obecního pozemku p.č. 2379/2 v k. ú. Bukovany. Cena věcného břemene bude 
10000 Kč bez DPH. 
Schváleno 4 - 0 - 0

02/3 Žádost R.L. o vydání stanoviska k dokumentaci stavby vrtané studny na pozemku p.č. 3092/38 
v k. ú. Týnec nad Sázavou k územnímu řízení. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 4 - 0 - 0

02/4 Žádost METROPROJEKT Praha a.s., o stanovisko k dokumentaci pro územní souhlas stavby 
„Odstranění propadu rychlosti na trati Praha – Vrané – Čerčany – část Osvětlení zastávky 
Chrást n/S.“ Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 4 - 0 - 0

02/5 Žádost p. Milana Matušoviče, vlastníka MVE v areálu „Jawy“, o vyjádření ke změně stavby před 
jejím dokončením: jedná se o změnu technologie navýšení pevného jezu. Technologie byla 
změněna z původního řešení ocelovou klapkou na dvě gumové hadice, přes které je připevněn 
krycí gumový pás. Dále na žádost kanoistického svazu jde o vybudování sjezdu (skluzavky) 
pro vodáky v místě vorové propusti. Skluzavka by byla zakotvena přímo ve vorovém hrazení 
v šířce cca 2m a mírnějším sklonu než je jezové těleso. Rada se stavbou souhlasí. Technologie 
na jezu nesmí způsobit změnu výšky hladiny Sázavy v oblasti komunikace pod hradem Zbořený 
Kostelec (p.č. 4628 v k.ú. Týnec nad Sázavou) tak, aby došlo k jejímu zatopení. To platí 
především při vodočtu v Nespekách 180 cm a více a dále v zimním období při tvorbě ledu. 
Dále p. Matušovič žádá o předběžný souhlas k vyhrazení vtoku MVE z důvodu napadané suti 
do řeky při demolici okolních nemovitostí. Rada souhlasí.
Schváleno 4 - 0 - 0

02/6 Pronájem nemovitosti č. p. 5 ve Zbořeném Kostelci (hasičárna) na pozemku p.č. st. 720 v k. ú. 
Týnec nad Sázavou za cenu 6 000 Kč/rok s platností od 1. 2. 2015 na dobu neurčitou pro SDH 
Zbořený Kostelec.
Schváleno 4 - 0 - 0

02/7 Výpůjčka nemovitosti na pozemku p.č. st. 409 v k. ú. Čakovice u Řehenic (hasičárna) SDH 
Krhanice s platností od 1. 2. 2015 na dobu neurčitou.
Schváleno 4 - 0 - 0
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02/8 Výpůjčka nemovitosti na pozemku p.č. st. 169 v k. ú. Krusičany (hasičárna) SDH Krusičany 
s platností od 1. 2. 2015 na dobu neurčitou.
Schváleno 4 - 0 - 0

02/9 Výpůjčka nemovitosti č. p. 186 v Peceradech na pozemku p.č. st. 24/1 v k. ú. Pecerady 
(hasičárna) SDH Pecerady s platností od 1. 2. 2015 na dobu neurčitou.
Schváleno 4 - 0 - 0

02/10 Výpůjčka části nemovitosti č. p. 43 na pozemku p.č. st. 211 v k. ú. Podělusy (hasičárna) 
SDH Podělusy s platností od 1. 2. 2015 na dobu neurčitou.
Schváleno 4 - 0 - 0

02/11 Výpůjčka nemovitosti na pozemku p.č. st. 119 v k. ú. Týnec nad Sázavou (hasičárna) SDH Týnec 
nad Sázavou s platností od 1. 2. 2015 na dobu neurčitou.
Schváleno 4 - 0 - 0

02/12 Projednání Vnitřní směrnice o postupu při prodeji obecních nemovitostí a zatížení obecních 
nemovitostí služebnostmi. Vzhledem k tomu, že se jedná o nakládání s nemovitostmi, bude 
dokument projednán v zastupitelstvu. Rada doporučuje zastupitelstvu směrnici schválit.
Schváleno 4 - 0 - 0

02/13 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti uzavřená mezi Lesy České republiky, s.p. 
se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106 (budoucí obtížený) a Městem Týnec nad Sázavou 
(budoucí oprávněný). Předmětem budoucí smlouvy je zřízení služebnosti na pozemku p.č. 
2062/4 v výměře cca 50 m2 v k. ú. Čakovice u Řehenic, spočívající v oprávnění zřídit a následně 
udržovat část stavby „Rekonstrukce mostu v Čakovicích na komunikaci č. 123u“. Služebnost je 
úplatná, cena bude určena odhadem. Rada doporučuje zastupitelstvu smlouvu schválit.
Schváleno 4 - 0 - 0

02/14 Žádost M.Š. o prodej pozemků p.č. st. 340 o výměře 56 m2 a p.č. 856/7 o výměře 661 m2 v k. 
ú. Pecerady. Pozemek č. 340 se nachází pod chatou č. ev. 024 a pozemek č. 856/7 tvoří 
zahradu okolo. Chata ev. č. 024 je v podílovém vlastnictví dvou vlastníků. Spoluvlastníci chaty 
se nedohodli na společné koupi pozemků, proto byla v minulosti jejich žádost opakovaně 
zamítnuta. Rada zastupitelstvu prodej nedoporučuje.
Schváleno 4 - 0 - 0

02/15 Žádost M.S. a M.S. o prodej pozemku p.č. 2086/9 o výměře 609 m2 a části pozemku p.č. 
2102/8 o výměře cca 313 m2 vše v k. ú. Pecerady. Prodej byl v minulosti již jednou zamítnut. 
Část pozemku p.č. 2102/8 o výměře 313 m2 mají žadatelé pronajatou. Rada zastupitelstvu 
prodej nedoporučuje.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/16 Žádost D.Š. o prodej části pozemku p.č. 4302 v k. ú. Týnec nad Sázavou (Chrást osada), který 
sousedí s jeho pozemkem. Rada zastupitelstvu prodej nedoporučuje.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/17 Žádost D.H. a I.H. o prodej pozemků p.č. 3830/2 o výměře 620 m2 v k. ú. Podělusy a p.č. 

3830/3 o výměře 35 m2 v k. ú. Podělusy. Pozemky sousedí s pozemky žadatele, kde má 
umístěnou MVE. Rada zastupitelstvu prodej doporučuje. Záměr o prodeji bude zveřejněn. Cena 
pozemku 150 Kč/m2.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/18 Projednání Směnné smlouvy uzavřené mezi Městem Týnec nad Sázavou a Lesy České 
republiky, s.p. se sídlem Hradec Králové  na směnu obecních pozemků p.č. 2090 o výměře 4 
m2, p.č. 1284/2 o výměře 85 m2 a p.č. 1283/1 o výměře 103 m2 vše v k. ú. Čakovice u Řehenic, 
celkem 192 m2 za pozemky  p.č. 2062/1 o výměře 62 m2, p.č. 2062/3 o výměře 245 m2 a 
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2062/4 o výměře 2 m2 vše v k. ú. Čakovice u Řehenic, celkem 309 m2 ve vlastnictví Lesů ČR. 
Smlouvu o budoucí smlouvě směnné schválilo zastupitelstvo města 7. 4. 2014. Rada 
zastupitelstvu doporučuje schválení smluv. Záměr o směně bude zveřejněn.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/19 Žádost Bytového družstva Bystřice, o souhlas s uzavřením smlouvy o budoucí nájemní smlouvě 
podle čl. 30-31 stanov družstva a následné uzavření nájemní smlouvy s M.Ch. na byt A224 
v čp. 42 Na Kněžině.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/20 Žádost P.H. o vydání stanoviska města k územnímu řízení pro stavbu: Krusičany náhrada vedení 
na pozemku p.č. 3849/1 v k. ú. Krusičany. Jedná se o překládku nadzemního 
telekomunikačního vedení. Rada se stavbou souhlasí. Rada požaduje (v souladu s vyhláškou 
501/2006 o obecných požadavcích na využívání území, §24) uložení vedení do země.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/21 Žádost I.P. o uzavření nájemní smlouvy na byt v domě čp. 25 Brodce. Vzhledem k starým 
dluhům žadatele, které nejsou řešeny, nebude smlouva uzavřena.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 02/1 až 21 zajistí Marie Ondřichová

02/22 Pokyn rady města č.1/2015 Fond rozvoje bydlení
Schváleno 5 - 0 - 0

02/23 Dodatek č. 2 k SERVISNÍ SMLOUVĚ č. 490120347 programového vybavení CODEXIS. Dodatek 
rozšiřuje právní systém o modul komentářů. Cena je 30.000 Kč bez DPH, aktualizace 
předplacena na 3 roky
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 2/22 a 23 zajistí Ing. Miloš Albl

02/24 Návrh členů osadního výboru Čakovice: Randýsek Jan, Kadeřábek Petr, Wurm Alexandr, 
Mergeš Petr, Šamlot Jiří, Chrudimský Martin, Klenovec Michal. Rada doporučuje zastupitelstvu 
schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/25 Žádost VK Týnec nad Sázavou o změnu účelu čerpání poskytnuté dotace na rok 2014 o novou 
položku dresy.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/26 Žádost SDH Pecerady o změnu účelu čerpání poskytnuté dotace na rok 2014 v položkách 
občerstvení.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 2/24 až 26 zajistí Ing. Bedřich Pešan

02/27 Návrh smlouvy o dílo s NERA-lift s.r.o. na rekonstrukci nákladního výtahu. Celková cena 
324.645 Kč včetně DPH.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/28 Rada zřizuje sociální komisi a jmenuje její členy: 
Alice Čečilová - předseda, Dagmar Bumbálková, Ludmila Šiňorová, Světlana Drábová, Eva 
Marvanová, Jana Zelenková, Marie Koláčková, Marie Matějovská, Marta Vacková, Iva 
Sedláčková.
Schváleno 3 - 0 - 2 (zdržel se Kadrnožka, Kašpárek)

02/29 Dodatek k Obstaravatelské smlouvě pro rok 2015 s Technickými službami Benešov, s.r.o. (svoz 
bioodpadu, skla a nedostupných lokalit). Cena je ve výši 220.000 Kč včetně DPH. Svoz skla a 
bioodpadu bude fakturován dle skutečného počtu svozů.
Schváleno 5 - 0 - 0
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02/30 Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě s Ing. Michaelem Turkem, na základě které byl pověřen 
řízením společnosti Technické služby Týnec s.r.o. Smlouva se prodlužuje do doby jmenování 
nového ředitele společnosti Technické služby Týnec s.r.o., nejdéle však do 30.6.2015.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 2/27 až 30 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé: 
- Václav Pošmurný a Bohuslava Zemanová - otázky a odpovědi týkající se spolupráce s Posázavím 

o.p.s., členství v MAS Posázaví, dotačních titulů

- Informace o rozpočtových přebytcích, příprava investičního plánu

- Příprava pokynu rady, který řeší poskytnutí daru (porodné a pohřebné) - stanovení podmínek. 

- Informace o výsledku jednání s ROPIDem o požadavku na úpravu příměstského autobusu (změna 

kloubového za normální, změna sedaček, zvýšení četnosti). Uspokojení požadavků by znamenalo

nárůst ceny cca 300.000 Kč za jeden pár spoje. Tyto náklady jsou pro rozpočet města neefektivní. 

Za zajištění dopravní obslužnosti zodpovídá Středočeský kraj.

- Diskuze o vyhlášení výběrového řízení na ředitele TS. Termíny stanovené v prosinci nebyly dodrženy. 

Výběrové řízení bude vyhlášeno v průběhu prvního čtvrtletí

- Informace o přípravě studie dopravních opatření na Benešovské a Ing. Fr. Janečka

Konec jednání v 20.30

Termíny jednání v roce 2015:
rada: 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.




