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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 4/2015

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 2. 3. 2015

Přítomní členové rady:

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

Omluveni: 

Pavel Korec

Přizváni:

Ing. Miloš Albl, tajemník

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta   místostarosta

V Týnci nad Sázavou dne 2. 3. 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
04/1 Žádost Elmoz Czech, s.r.o, o vyjádření ke stavbě Pecerady – NN – pro st. 109/2. Jedná se o 

výstavbu nové el. přípojky, vybudování nové přípojkové skříně NN. Na pozemku parc. č. 2291/1 
v k. ú. Pecerady bude umístěn nový sloup NN. Stavba se nedotkne obecních pozemků. Rada se 
stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 3 - 0 - 0

04/2 Žádost L.O. o souhlas se zjednodušeným územním řízením pro umístění stavby vrtané studny 
na pozemku parc. č. 4437/7 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 3 - 0 - 0

04/3 Žádost L.O. o souhlas s vybudováním kanalizační přípojky k pozemku parc. č. 4437/7 v k. ú. Týnec 
nad Sázavou a připojení do stávajícího kanalizačního řadu a zároveň žádost o souhlas  s uložením 
kanalizační přípojky do obecního pozemku parc. č. 4436/1 v k. Týnec nad Sázavou. Rada se 
stavbou souhlasí. Připojením pozemku na kanalizaci dochází k zhodnocení pozemku podle místní 
vyhlášky.
Schváleno 3 - 0 - 0

04/4 Žádost J.J. o vydání stanoviska ke stavbě – změna užívání stavby – rekonstrukce garáže 
na pozemku parc. č. st. 1947 na obytný domek vč. přípojek vodovodu a kanalizace. Přípojky 
vodovodu a kanalizace budou uloženy v obecním pozemku parc. č. 3816/1 v k. ú. Týnec nad 
Sázavou. Rada se stavbou souhlasí. Při vstupu do komunikace bude povrch opraven v celé šíři 
komunikace s přesahem 1m od hrany výkopu.
Schváleno 3 - 0 - 0

04/5 Žádost M.J. o vydání stanoviska k dokumentaci stavby na ohlášení – přístřešek se skladem 
pro zahradní techniku na pozemku parc. č. 1220/2 v k. ú. Krusičany. Rada stavbou souhlasí 
bez připomínek.
Schváleno 3 - 0 - 0

04/6 Žádost J.F. o vydání stanoviska k dokumentaci stavby ke stavebnímu řízení – stavební úpravy 
garáže na pozemku parc. č. 2007/3 v k. ú. Čakovice u Řehenic. Stavba je na obecním pozemku, 
pozemek má žadatel pronajatý od města. Rada se stavbou souhlasí. Při stavbě nesmí být zúžen 
profil komunikace.
Schváleno 3 - 0 - 0

04/7 Žádost L.K. o vydání stanoviska města k dokumentaci stavby ke stavebnímu řízení – vrtaná 
studna na pozemku parc. č. 1175/3 v k. ú. Čakovice u Řehenic. Rada se stavbou souhlasí 
bez připomínek.
Schváleno 3 - 0 - 0

04/8 Žádost L.K. o vydání stanoviska města k dokumentaci stavby ke stavebnímu řízení – zasakování 
přečištěných odpadních vod na pozemku parc. č. 1175/3 v k. ú. Čakovice u Řehenic. Rada se 
stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 3 - 0 - 0

04/9 Žádost K.Š. o vydání stanoviska ke stavbě vrtané studny na pozemku parc. č. 985/1 v k. ú. 
Pecerady. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 3 - 0 - 0
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04/10 Žádost manž. B. o vydání stanoviska k přístavbě prodejny na pozemku parc. č.3089/14 v k. ú. 
Týnec nad Sázavou. Rada požaduje doplnit žádost o barevné řešení stavby a stanovisko 
městského architekta. Rada upozorňuje, že nebude vyznačeno další vyhrazené parkovací místo
za objektem. 
Schváleno 4 - 0 - 0

04/11 Schválení smlouvy o právu k provedení stavby uzavřené mezi Městem Týnec nad Sázavou -
stavebník a Obcí Krhanice - vlastník nemovitosti. Smlouva se týká práva provést stavbu 
„Rekonstrukce mostu přes Kamenický potok na komunikaci 33c, která je ve vlastnictví Města 
Týnec nad Sázavou“ na pozemku parc. č. 2062/1 a 2091/1 v k. ú. Krhanice ve vlastnictví Obce 
Krhanice.
Schváleno 4 - 0 - 0

04/12 Žádost K.K. o vydání stanoviska k dokumentaci stavby ke stavebnímu řízení na stavbu 2 garáží a 
3 otevřených garážových stání na pozemku parc. č. 110/15 v k.ú. Pecerady. Rada se stavbou 
souhlasí bez připomínek.
Schváleno 4 - 0 - 0

04/13 Vzhledem k přípravě prodeje bytů v domě čp. 21 Brodce do osobního vlastnictví rada 
pozastavuje výměnu zařízení bytu (např. kuchyňská linka, sporák apod.) Výměna je možná pouze 
v případě havárie.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 4/1 až 13 zajistí Marie Ondřichová

04/14 Seznam náhradníků (manželů) do bytu v DPS - manželé V. a E. H. a manželé J. a A. H.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 4/14  zajistí Ing. Miloš Albl

04/15 Žádost o poskytnutí dotace pro Domov pro seniory, Heřmanův Městec na financování provozu 
(za obyvatele s trvalým pobytem v Týnci). Dotace poskytnuta nebude.
Schváleno 4 - 0 - 0

04/16 Žádost o poskytnutí dotace pro Klub železničních cestovatelů na provoz Posázavského 
motoráčku 2015. Dotace poskytnuta nebude.
Schváleno 4 - 0 - 0

04/17 Projednání žádosti o změnu úpravy schodiště „u Žabů“, ulice Benešovská, vedle č.p. 13. Projekt 
není zařazen k realizaci v roce 2015. Rada bere požadavky na vědomí. 
Schváleno 4 - 0 - 0

04/18 Základní škola Týnec nad Sázavou 
a) Ekonomika čerpání za rok 2014, Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2014 - rada bere 

na vědomí
b) Rada souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku za rok 2014 takto:

- příděl do fondu odměn ve výši 50.000 Kč
- příděl do rezervního fondu ve výši 248.715,85 Kč

c) Rada schvaluje rozpočet na rok 2015. Rozpočet bude upraven, aby nemusel být čerpán 
rezervní fond. Vzhledem ke schválenému navýšení provozního příspěvku bude následně 
předložena změna rozpočtu PO. 

Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 4/15 až 18 zajistí Bedřich Pešan

04/19 Rada vyhodnotila spolupráci s Adrianou Bursovou. Je navrženo vypovězení příkazní smlouvy. 
Smlouva bude ukončena výpovědí podanou do 31.3.2015.
Schváleno 3 - 0 - 1 (zdržel se Kadrnožka)

04/20 Rozpočet prací prováděných Technickými službami Týnec s.r.o. pro rok 2015. Celkové náklad činí 
11.501.449 Kč včetně DPH.
Schváleno 4 - 0 - 0
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04/21 Návrh Příkazní smlouvy s CHARON – Jitka Filipová s.r.o. na provádění sociálních pohřbů. 
Schváleno 4 - 0 - 0

04/22 Žádost Svazu měst a obcí o vyjádření, zda má město zájem pokračovat v projektu Podpora 
meziobecní spolupráce v případě jeho prodloužení ze strany MPSV ČR. Město Týnec nad Sázavou 
nemá zájem pokračovat v případě prodloužení projektu. Předpokládá se prodloužení o cca 4 
měsíce pro 2 zaměstnance. Vzhledem k předpokládané náplni práce a délce prodloužení není 
v našem regionu důvod v projektu pokračovat.
Schváleno 4 - 0 - 0

04/23 Výběrové řízení na ředitele Technických služeb Týnec s.r.o. Přihlášky se předkládají do 31.3.2015. 
Pohovory 9.4. Rozhodnutí v radě 20.4. Termín nástupu do funkce se stanoví dle možností 
vybraného uchazeče. Rada jmenuje výběrovou komisi: Mgr. Martin Kadrnožka, Ing. Bedřich 
Pešan, Ing. Miloš Albl, Ing. Ladislav Štěpán, Ing. Milena Povolná, Ing. Bedřich Nohejl.
Schváleno 4 - 0 - 0

04/24 Smlouva o účasti na financování pečovatelské služby poskytované Pečovatelskou službou okresu 
Benešov v roce 2015. Příspěvek na rok 2015 je 930.000 Kč.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 4/19 až 24 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé: 
- Informace o proběhlých kontrolách dotacích. Vše bez závad.

- Informace o proběhlých kontrolních dnech (Posázaví).

- Informace o stavbě lávky v Kostelci

Konec jednání v 19:45

Termíny jednání v roce 2015:
rada: 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: 13.4., 15.6., 14.9., 7.12.




