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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 5/2015

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 16. 3. 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. Kateřina Hrušková, ekonomický odbor

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta   místostarosta

V Týnci nad Sázavou dne 16. 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
05/1 Žádost M.V. o vydání stanoviska k dokumentaci stavby ke stavebnímu řízení k novostavbě 

rodinného domu na pozemku parc. č. 1090/11 v k. ú. Čakovice u Řehenic. Rada se stavbou 
souhlasí bez připomínek.
Schváleno 4 - 0 - 0

05/2 Žádost manželů K. o vydání stanoviska k dokumentaci stavby ke stavebnímu řízení k novostavbě 
rodinného domu na pozemku parc. č. 2948/5 v k. ú. Týnec nad Sázavou vč. kanalizační přípojky, 
která se dotkne obecního 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 4 - 0 - 0

05/3 Žádost M.J. o přehodnocení vyjádření k oplocení pozemku parc. č. 1159/3 v k. ú. Čakovice u 
Řehenic. Rada mění své usnesení č. RM2015/03/6 takto: Rada souhlasí s dočasným oplocením 
pozemku. Oplocení bude provedeno v souladu s územním plánem. 
Schváleno 4 - 0 - 0

05/4 Žádost P.H. o přehodnocení vyjádření ke stavbě – Krusičany, náhrada vedení na pozemku parc. č. 
3849/1 v k. ú. Krusičany. Rada mění své usnesení č. RM2015/02/20 takto: Rada se stavbou 
souhlasí bez připomínek. Vedení bude provedeno jako nadzemní. 
Schváleno 4 - 0 - 0

05/5 Podání žádosti Středočeskému kraji na bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 1997/1 v k.ú. 
Čakovice u Řehenic o celkové výměře 55 m2, na kterých je vybudovaný chodník. 
Schváleno 4 - 0 - 0

05/6 Žádost M.Š. o prodej části pozemku parc. č. 3865/77 v k. ú. Týnec nad Sázavou, Chrást sídliště. 
Pozemek má v úmyslu užívat pro odpočinek. Vzhledem k tomu, že přes pozemek vede hlavní 
kanalizační stoka, rada prodej pozemku nedoporučuje.
Schváleno 4 - 0 - 0

05/7 Žádost P.K. o prodej pozemku parc. č. 4292/1 v k. ú. Týnec nad Sázavou (Chrást osada) o výměře 
68 m2. Rada prodej nedoporučuje. Pozemek je součástí komunikace.
Schváleno 4 - 0 - 0

05/8 Žádost manželů H. o prodej části pozemku parc. č. 3089/40 v k. ú. Týnec nad Sázavou o výměře 
18 m2 z důvodu uvažované nástavby č.p. 190 na pozemku parc. č. st. 1875 v k. ú. Týnec nad 
Sázavou. Rada prodej části pozemku nedoporučuje.
Schváleno 4 - 0 - 0

05/9 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti uzavřená mezi manželi N. (budoucí obtížený) a 
Městem Týnec nad Sázavou (budoucí oprávněný). Předmětem budoucí smlouvy je bezúplatné 
zřízení služebnosti na pozemku parc. č. 3017/2 v k. ú. Týnec nad Sázavou, spočívající v oprávnění 
zřídit a následně udržovat část stavby „Dešťová kanalizace Týnec nad Sázavou“ pod hradem. 
Schváleno 4 - 0 - 0

05/10 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti uzavřená mezi J.M. (budoucí obtížený) a 
Městem Týnec nad Sázavou (budoucí oprávněný). Předmětem budoucí smlouvy je bezúplatné 
zřízení služebnosti na pozemku parc. č. 3020/19 a st. č. 101 v k. ú. Týnec nad Sázavou, spočívající 
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v oprávnění zřídit a následně udržovat část stavby „Dešťová kanalizace Týnec nad Sázavou“
pod hradem.
Schváleno 4 - 0 - 0

05/11 Koupě pozemku parc. č. 2017 o výměře 307 m2 v k. ú. Krhanice od Obce Krhanice za cenu 
55 Kč/m2. Na pozemek zasahuje rekonstrukce mostu pod Zbořeným Kostelcem. Rada koupi 
pozemku parc. č. 2017 v k. ú. Krhanice doporučuje.
Schváleno 4 - 0 - 0

05/12 Bezúplatný převod pozemku parc. č. 4544 o výměře 1726 m2 v k. ú. Týnec nad Sázavou 
z vlastnictví JAWAUNION s.r.o., se sídlem Brodce do vlastnictví Města Týnec nad Sázavou. Rada 
převod vlastnictví pozemku doporučuje.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/13 Žádost V.V. o vydání stanoviska k výstavbě plotu na pozemku parc. č. 3080/21 v k. ú. Týnec nad 
Sázavou. Rada souhlasí s navrženým provedením plotu mezi sousedy. Rada nesouhlasí 
s provedením plotu podél hlavní ulice (Jílovská). V této části je třeba zvolit jiné provedení, 
ideálně cihelná/betonová/bloková podezdívka, ocelové/cihelné/blokové sloupky, výplně ocelové 
(mřížka) nebo dřevěné. Pro případ, že by žadatel chtěl zamezit pohledu do zahrady, je vhodnější 
uvažovat o zeleni jako bariéře (živý plot - před nebo za plotem).
Schváleno 5 - 0 - 0

05/14 Žádost AZ Elektrostav, a.s., o vyjádření k trase pro projekt stavby – OE-12-6002154 SLABEN 
VN4171 – odbočka Chářovice. V rámci stavby bude provedena oprava stávajícího vedení VN 
22 kV. Stavba se nedotýká obecních pozemků. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/15 Žádost Metroprojekt Praha o vyjádření k dokumentaci havarijního a povodňového plánu stavby 
„Odstranění propadu rychlosti na trati Praha – Vrané nad Vltavou – Dobříš a Vrané – Čerčany“.
Rada s dokumentem souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/16 Návrh smlouvy o ukončení nájmu a vyklizení bytu  A 134 Na Kněžině 40 s M.Ch. a BD Bystřice.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/17 Žádost LUCIDA s.r.o. Praha, o vyjádření k dokumentaci pro územní rozhodnutí pro stavbu Týnec 
nad Sázavou - Chodník k nádraží v ulici Pražská. Rada se stavbou souhlasí. Dle možností bude 
prověřeno rozšíření chodníku.
Schváleno 4 - 0 - 1 (zdržel se - Korec)

05/18 Podání žádosti Středočeskému kraji na bezúplatný převod části pozemků parc. č. 3862/1 v k. ú. 

Týnec nad Sázavou, na které bude vybudovaný chodník. 
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 5/1 až 18 zajistí Marie Ondřichová

05/19 I. rozpočtové opatření rady města pro rok 2015
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 5/19 zajistí Ing. Kateřina Hrušková

05/20 Stanovení výběrové komise pro FRB: p. Vrbata, Kráčmerová, Albl. Náhradníci: p. Ondřichová, 
Ottová, Vilímek
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 5/20 zajistí Ing. Miloš Albl

05/21 Návrh Partnerské smlouvy s Mateřskou školou Týnec nad Sázavou a Posázavím o.p.s. 
pro realizaci projektu Přírodní zahrady pro mateřskou školu. Partnerství je nezbytné k žádosti 
o dotaci.
Schváleno 5 - 0 - 0
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05/22 Dopis MUDr. Jiřího Říhy (Sdružení občanů proti devastaci životního prostředí města Týnec nad 
Sázavou), kde vyjadřuje nesouhlas s přivaděčem z Týnce na D3. Rada bere na vědomí.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/23 Žádost o dotaci na pořádání kurzu „Manželské večery“. Kurzy pořádá Jednota bratrská. Náklady 
na dvojici cca 2000 Kč, platba účastníka kurzu (dvojice) 500 Kč. Jednota bratrská bude žádat 
o podporu Nadaci Olgy Havlové, kde se zohledňuje i spolupráce s obcí. Návrh: Poskytnutí dotace 
v celkové výši 3000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/24 Smlouva o dílo s HOCHTIEF CZ a. s. na akci „SO182 – Oprava ulice Pod Hradištěm“ v celkové ceně 
574.605 Kč bez DPH. Jde o přípravu spodní stavby pod cyklostezkou v úseku od mlýna 
ke křižovatce. Pokládku asfaltu na cyklostezce realizuje a financuje Středočeský kraj. Projekt 
neřešil provedení spodních vrstev komunikace od křižovatky pod hotelem ke mlýnu. Aby 
nedocházelo k propadům komunikace, je třeba úprava spodní stavby. Hochtief je generální 
dodavatel stavby pro Středočeský kraj na základě proběhlé veřejné zakázky. 
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 5/20 až 23 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé:
- Informace o schůzce se Středočeským krajem, téma: železniční jízdní řády, grafikon, výluky. 

Přesný harmonogram výluk bude na konci dubna. Bude se rekonstruovat železniční svršek a 
zabezpečení z Týnce na Krhanice (podzim 2015) a přestavba stanice Týnec (pravděpodobně 
2016).

- Posázaví - probíhá diskuze o obsahu fischí v novém dotačním programu, zástupci města se 
jednání účastní.

- Informace o účasti na valné hromadě Osvětlení Týnec

Konec jednání v 18.30

Termíny jednání v roce 2015:
rada: 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.




