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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 3/2015

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 9. 2. 2015

Přítomní členové rady:

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

Omluveni: 

---

Přizváni:

Ing. Miloš Albl, tajemník
Marie Ondřichová, odbor majetku
Ing. Jan Vaněček, Mgr. Veronika Dvořáková

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta   místostarosta

V Týnci nad Sázavou dne 9. 2. 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
03/1 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené mezi Městem Týnec nad Sázavou (pronajímatel)

a Jitkou Filipovou – CHARON, pohřební ústav (nájemce) uzavřené dne 20. 11. 2014 za účelem 
pronájmu smuteční obřadní síně v Týnci nad Sázavou. V odstavci Smluvní strany se mění název 
nájemce na Charon - Jitka Filipová s.r.o., v čl. IV. Cena nájmu odst. 1 nově zní: Nájemné za užívání 
prostor se sjednává vzájemnou dohodou obou smluvních stran jako cena smluvní dle zák. 
č. 526/1990 Sb., a to ve výši 193 200 Kč ročně + DPH dle platné legislativy v době vystavení 
daňového dokladu.  
Schváleno 4 - 0 - 0

03/2 Žádost STASTO Automation s.r.o., Týnec nad Sázavou, o stanovisko k dokumentaci stavby 
ke stavebnímu řízení – změna fasády, oken a povrchu prostoru před domem čp. 512, K Náklí, 
Týnec nad Sázavou. Rada se stavbou souhlasí, doporučujeme zvolit barvu fasády šedou, nikoliv 
černou. Vzhledem k záměru rekonstrukce střediska a úřadu žádáme o přizvání (konzultaci) 
Ing. Vaněčka ke konečnému výběru barvy.
Schváleno 4 - 0 - 0

03/3 Žádost ZLINPROJEKTU a.s., Zlín, o vyjádření ke změně trasy uložení ochranných trubek 
pro optický kabel. Původní trasu nebylo možné projednat. Náhradní trasa vede v obecních 
pozemcích parc. č. 3089/12, 3080/102 a 3089/44 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Rada se stavbou 
souhlasí, trubky a kabely budou uloženy a zabezpečeny chráničkou v dostatečné hloubce, aby 
při případné stavbě náměstí či rondelu nemuselo být vedení překládáno či chráněno (z důvodu 
pojezdnosti vozidly). 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 4 - 0 - 0

03/4 Žádost ZLINPROJEKTU a.s., Zlín, o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
uzavřené mezi TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. se sídlem Praha 10, U Záběhlického zámku 233/15 
(oprávněný) a Městem Týnec nad Sázavou (povinný). Služebnost se týká práva umístění, zřízení, 
provozování, údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení na  obecních pozemcích 
parc. č. 3080/102, 3089/12, 3089/44 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Předpokládaný rozsah věcného 
břemene je 101 bm. Cena věcného břemene bude 200 Kč/bm bez DPH. 
Schváleno 4 - 0 - 0

03/5 Žádost J.V. o stanovisko k dokumentaci stavby ke stavebnímu řízení – garáž u rodinného domu 
čp. 193 Pecerady na pozemku parc. č. 1961/1 v k. ú. Pecerady. Rada se stavbou souhlasí 
bez připomínek.
Schváleno 4 - 0 - 0

03/6 Žádost M.J. o souhlas s dočasným oplocení pozemku parc. č. 1159/3 v k. ú. Čakovice u Řehenic.
Rada s dočasným oplocením souhlasí. Část pozemku určená pro využití „komunikace“ dle 
územního plánu zůstane nezaplocena (aby byl zajištěn přístup k sousedním pozemkům - 1156/2). 
Schváleno 4 - 0 - 0

03/7 Žádost BD Bystřice o stanovisko k možnému výnosu z převodu členského podílu. Rada souhlasí 
s vkladem výnosu do oprav domů na Kněžině.
Schváleno 4 - 0 - 0
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03/8 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřené mezi Městem Týnec nad Sázavou 
(oprávněný) a manž. P. (povinný). Věcné břemeno spočívá v právu vlastníka pozemku p.č. 
3119/38 v k. ú. Týnec nad Sázavou umístit elektroměrné a plynoměrné zařízení včetně veškerého 
jeho příslušenství ve společném elektroměrovém a plynoměrovém pilíři (dále jen pilíř) stojícím 
na pozemku p.č. 3119/37 v k.ú. Týnec nad Sázavou, který bude sloužit společně pro pozemek 
služebný, tj. pozemek p.č. 3119/37 v k.ú. Týnec nad Sázavou i pro pozemek panující, tj.  pozemek 
p.č. 3119/38 v k.ú. Týnec nad Sázavou a věcné břemeno zřízení a vedení elektrického a 
plynového vedení od pilíře z pozemku p.č. 3119/37 v k.ú. Týnec nad Sázavou přes pozemek p.č. 
3119/4 v k. ú. Týnec nad Sázavou na pozemek p.č. 3119/38 v k.ú. Týnec nad Sázavou, včetně 
práva tato zařízení provozovat a udržovat a v právu vlastníka pozemku p.č. 3119/8 v k. ú. Týnec 
nad Sázavou umístit elektroměrné a plynoměrné zařízení včetně veškerého jeho příslušenství ve 
společném elektroměrovém a plynoměrovém pilíři (dále jen pilíř) stojícím na pozemku p.č. 
3119/40 v k.ú. Týnec nad Sázavou, který bude sloužit společně pro pozemek služebný, tj. 
pozemek p.č. 3119/40 v k.ú. Týnec nad Sázavou i pro pozemek panující, tj. pozemek p.č. 3119/8 
v k.ú. Týnec nad Sázavou a věcné břemeno zřízení a vedení elektrického a plynového vedení od 
pilíře z pozemku p.č. 3119/40 v k.ú. Týnec nad Sázavou přes pozemek p.č. 3119/4 v k. ú. Týnec 
nad Sázavou na pozemek p.č. 3119/8 v k.ú. Týnec nad Sázavou, včetně práva tato zařízení 
provozovat a udržovat. Věcné břemeno je zřizováno bezúplatně a na dobu neurčitou. Rada 
doporučuje zastupitelstvu schválit. 
Schváleno 3 - 0 - 0 (jeden nehlasoval - Pešan)

03/9 Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností mezi dvěma vlastníky provozně související 
kanalizace mezi Metaz Týnec a.s. a Městem Týnec nad Sázavou. Dohoda bude projednána 
s Metazem.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 03/1 až 9 zajistí Marie Ondřichová

03/10 Pokyn rady města č. 2/2015 - Podmínky pro poskytnutí finančního daru při narození dítěte 
včetně formuláře.
Schváleno 5 - 0 - 0

03/11 Pokyn rady města č. 3/2015 - Podmínky pro poskytnutí finančního daru při úmrtí včetně 
formuláře.
Schváleno 5 - 0 - 0

03/12 Organizační schéma úřadu - směrnice č. 2/2015. Aktualizace údajů a zřízení pozice „referent 
pro komunikaci“.
Schváleno 5 - 0 - 0

03/13 Dodatek ke smlouvě o správě domu s pečovatelskou službou uzavřený s Milanem Sedlákem. 
Dodatek mění cenu za správu. Celková cena k fakturaci je 17.000 Kč měsíčně.
Schváleno 5 - 0 - 0

03/14 Připojení se k akci „Vlajka pro Tibet“.
Schváleno 4 - 1 (proti Kašpárek) - 0

03/15 Návrh smlouvy na změnu poplatků za vedení účtů s Českou spořitelnou. Částka za vedení účtů 
bude činit paušální částku 33.000 Kč/rok.
Schváleno 5 - 0 - 0

03/16 Stanovisko k požadavku O2 - zrušení telefonního automatu u Lidlu nebo úhrada podílu 
provozních nákladů. Město se na provozu automatu nebude podílet. Automat bude odstraněn 
včetně základu. Pozemek bude uveden do stavu, jako jsou okolní pozemky (tj. odstranění 
základu, doplnění obruby, doplnění zeleně).
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 03/10 až 16 zajistí Ing. Miloš Albl
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03/17 Návrh na složení Osadních výborů (OV) - veřejnost i stávající členové byli osloveni s požadavkem 
na předložení návrhů. Chrást sídliště a Zbořený Kostelec - nebyly podány návrhy. 
Chrást vesnice - Ing. Bedřich Pešan (předseda), Mgr. Světlana Drábová, Jan Vaněček, Martin 
Janoch, Michal Horňák, Ing. Michal Andrlík, Stanislav Jirák, Mgr. Ivan Zadražil
Pecerady - František Ptáčník (předseda), Jaroslav Žaba, Mgr. Galina Žďárská, Iva Vrbová, Irena 
Jalovecká, Zdeněk Radačovský, Mgr. Jitka Šotková
Podělusy - Eva Toušová (předseda), Martin Bartůšek, Dagmar Váňová, Zdeněk Mrha, Petr Papež, 
Jan Šitner
Čakovice - Jan Randýsek (předseda), Martin Chrudimský, Petr Kadeřábek, Petr Mergeš, Alexandr 
Wurm, Jiří Šamlot, Michal Klenovec
Rada doporučuje zastupitelstvu jmenovat osadní výbory dle návrhu.
Schváleno 5 - 0 - 0

03/18 Školní jídelna Týnec nad Sázavou 
a) Ekonomika čerpání za rok 2014 - rada bere na vědomí
b) Rada souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku za rok 2014 takto:

- příděl do fondu odměn ve výši 23.000 Kč
- příděl do rezervního fondu ve výši 212.477 Kč

c) rada schvaluje rozpočet na rok 2015
d) Rada souhlasí s převodem z fondu rezervního do fondu reprodukce ve výši 170.000 Kč a

s nákupem pánve za cenu 210.000 Kč (z fondu reprodukce).
Schváleno 5 - 0 - 0

03/19 Žádost Mateřské školy Týnec nad Sázavou o povolení čerpání 60.000 Kč z investičního fondu -
pořízení kuchyňského kráječe.
Schváleno 5 - 0 - 0

03/20 Návrh na převod drobného dlouhodobého majetek příspěvkových organizací (ZŠ, ŠJ, MŠ) 
nakoupeného z provozního příspěvku zřizovatele do vlastnictví PO. Rada doporučuje 
zastupitelstvu převod schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0

03/21 Projednání požadavku na změnu loga města (diskuzní příspěvek na jednání zastupitelstva). Logo 
města bylo projednáno a schváleno na zastupitelstvu usnesením č. 2013/20/10. Rada souhlasí 
s předchozím usnesením zastupitelstva, další projednávání symbolů města (znak, prapor, logo a 
vizuální styl) nebude navrhovat.
Schváleno 4 - 0 - 1 (zdržel se Korec)

03/22 Poskytnutí dotací spolkům na údržbu a modernizaci sportovišť. Návrh připravila komise pro sport
na základě došlých žádostí (program 3). Rada doporučuje zastupitelstvu schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0

03/23 Žádost o finanční příspěvek na projekt Čistá řeka Sázava 2015. Návrh - 6.000 Kč
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 03/17 až 23 zajistí Ing. Bedřich Pešan

03/24 Ing. Jan Vaněček - prezentace na téma zapojování veřejnosti do plánování rozvoje města. Rada 
bere informace na vědomí.
Schváleno 5 - 0 - 0

03/25 Přijetí dotace z Fondu Solidarity Evropské unie poskytnuté Středočeským krajem ve výši 
979.590,50 Kč. Dotace bude použita na krytí povodňových škod (povodně v roce 2013). Rada 
souhlasí s přijetím dotace a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0
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03/26 Strategie Posázaví - dokument, který vznikal dlouhodobým komunitním plánováním mezi členy 
místní akční skupiny (zástupci obcí, podnikatelů, spolků). Dle tohoto dokumentu se bude místní 
akční skupina řídit v probíhajícím programovém období (2014-2020) při čerpání dotací. 
Dokument bude schvalovat zastupitelstvo. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0

03/27 Smlouva o poskytnutí dotace pro Posázaví o.p.s. ve výši 275.750 Kč na zajištění provozu obecně 
prospěšné společnosti a jí poskytovaných obecně prospěšných činností ve prospěch města Týnec 
nad Sázavou a nestátních neziskových organizací ve správním území města Týnec nad Sázavou. 
Smlouva bude předložena zastupitelstvu k rozhodnutí.
Schváleno 5 - 0 - 0

03/28 Návrh I. rozpočtového opatření zastupitelstva. Úprava rozpočtu zapojuje přebytky minulých let 
na realizaci důležitých akcí v roce 2015 do rozpočtu. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0

03/29 Program zastupitelstva 23.2.2015:
a. Majetkové převody
b. I. rozpočtové opatření zastupitelstva pro rok 2015
c. Ustanovení Osadních výborů
d. Bezúplatný převod majetku příspěvkovým organizacím
e. Poskytnutí dotace spolkům na provoz, údržbu a modernizaci sportovišť
f. Poskytnutí dotace pro Posázaví o.p.s.
g. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny Posázaví
h. Zásady pro tvorbu a čerpání Obřadního fondu
i. Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 03/24 až 29 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé: 
- Informace o fungování městských s.r.o., dotací, příkazních smluv, komisí a výborů - radě budou 

rozesílány zápisy z kontrolních dnů a jednání
- Informace o možnosti investovat disponibilní finance do investičních fondů. Bude předloženo 

zastupitelstvu (taj)

- Informace o příprava nové vnitřní směrnice na veřejné zakázky

- Informace o proběhlém plesu města

- Kapacita školy - předpokládají se 4 první třídy, využijí se stávající prostory ve škole

- Informace o přípravě výběrového řízení na ředitele TS - v únorových Týneckých listech bude zveřejněn 

inzerát, rada projedná termíny a složení komise

Konec jednání v 20.20

Termíny jednání v roce 2015:
rada: 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.




