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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 6/2015

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 30. 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 30. 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
06/1 Žádost manželů B. o vydání stanoviska k přístavbě prodejny na pozemku parc. č.3089/14 v k. ú. 

Týnec nad Sázavou, barva fasády bude šedomodrá. Rada se stavbou souhlasí a upozorňuje, že 
nebude vyznačeno další vyhrazené parkovací místo za objektem.
Schváleno 4 - 0 - 0

06/2 Žádost E.P. o vydání stanoviska ke stavbě vrtané studny na pozemku parc. č. 3107/9 v k. ú. Týnec 
nad Sázavou (Na Hlinkách). Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 4 - 0 - 0

06/3 Žádost Z.A. o vydání stanoviska k dokumentaci stavby k územnímu souhlasu stavby na ohlášení -
novostavba rodinného domu na pozemku parc. č. 4513 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Rada se 
stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 4 - 0 - 0

06/4 Návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene  - služebnosti 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 – trafostanice na  pozemku 
parc. č. 1020/1 v k. ú. Čakovice u Řehenic. Cena věcného břemene je 40 000,- Kč bez DPH. 
Schváleno 4 - 0 - 0

06/5 Nabídka J.P. vlastníka pozemků parc. č. st. 173 a parc. č. 1110/2 v k. ú. Čakovice u Řehenic, kde je 
vybudovaný chodník, na převod částí těchto pozemků Městu Týnec nad Sázavou darovací 
smlouvou. Rada doporučuje dar přijmout.
Schváleno 4 - 0 - 0

06/6 Nabídka K.B. vlastníka pozemků parc. č. st. 68 a parc. č. 1109 v k. ú. Čakovice u Řehenic, kde je 
vybudovaný chodník, na převod částí těchto pozemků Městu Týnec nad Sázavou darovací 
smlouvou. Rada doporučuje dar přijmout.
Schváleno 4 - 0 - 0

06/7 Žádost J.K. o udělení souhlasu k vybudování naučné stezky z vlakové zastávky Krhanice přes 
Podlešanský mlýn až do Nové Vsi a umístění informační tabule na pozemku parc. č. 3871 v k. ú. 
Týnec nad Sázavou (Chrást sídliště). Rada s umístěním naučné stezky a informačního panelu 
souhlasí.
Schváleno 4 - 0 - 0

06/8 Žádost E.T. a M.A. o vydání stanoviska ke stavbě garáže a skladu a pergoly na pozemku parc. č. 
3162/15 v k. ú. Podělusy. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 4 - 0 - 0

06/9 Žádost manželů H. o projednání nové žádosti o prodej části pozemku parc. č. 3089/40 v k. ú.
Týnec nad Sázavou. Původní žádost o prodej části pozemku o výměře 18 m2 byla zamítnuta, 
žádají o prodej alespoň 15 m2. Rada prodej nedoporučuje.
Schváleno 4 - 0 - 0

06/10 Žádost P.H. o udělení výjimky z připojení na kanalizaci a souhlas s vybudováním jímky 
na pozemku parc. č. 3932/2 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Rada s udělením výjimky nesouhlasí.
Schváleno 4 - 0 - 0
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06/11 Žádost I.P. o souhlas s užíváním bytu č. 2 pro p. Š.G. Rada souhlasí, aby Š.G. byt užíval.
Schváleno 4 - 0 - 0

06/12 Žádost Povodí Vltavy, o vyjádření k záměru rekonstrukce jezu v Podělusích - název stavby 
„Sázava ř. km. 17,904, Podělusy - rekonstrukce jezu“. Rada s realizací záměru souhlasí. 
Při realizaci je třeba ochránit přístupové komunikace před znečištěním a poškozením. 
Komunikace poškozené zásobováním stavby budou uvedeny do původního stavu.
Schváleno 5 - 0 - 0

06/13 Žádost Elektroštika, s.r.o., o vyjádření ke stavbě Týnec nad Sázavou, Jílovská – kNN – p.č. 
3077/..(IV-12-6018312). Stavba se dotkne obecních pozemků parc. č. 3126/1 a 3126/3 v k. ú. 
Týnec nad Sázavou. Rada se stavbou nesouhlasí. Rada upozorňuje, že pozemek 3078 slouží jako 
vodní tok, do kterého jsou sváděny povrchové vody z okolních pozemků. Do tohoto pozemku 
není možné umístit rozvaděče ani vedení.
Schváleno 5 - 0 - 0

06/14 Návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín 4, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8 (oprávněný) a Městem Týnec nad 
Sázavou (povinný). Věcné břemeno se týká práva umístění, zřízení a provozování el. zařízení na  
obecních pozemcích parc. č. 3126/1 a 3126/3 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Věcné břemeno je 
úplatné cena činí 49.000 Kč bez DPH. DPH bude k ceně přičteno v zákonné výši při podpisu 
Smlouvy o zřízení věcného břemene. Vzhledem k nesouhlasu se stavbou rada nesouhlasí 
s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

06/15 Žádost Bytového družstva Bystřice o souhlas s převodem členství z A.K. na A.T. (byt C15 v čp. 36).
Schváleno 5 - 0 - 0

06/16 Žádost manželů K. o vydání souhlasu s vydáním územního souhlasu k oplocení pozemku parc. č. 
4058/1 v k. ú. Týnec nad Sázavou (Chrást osada). Rada se stavbou souhlasí, plot bude navazovat 
na linii sousedních plotů podél komunikace.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 06/1 až 16 zajistí Marie Ondřichová

06/17 Návrh II. rozpočtového opatření zastupitelstva. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0

06/18 Souhlas s celoročním hospodařením města bez výhrad (závěrečný účet 2014). Rada doporučuje 
zastupitelstvu schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0

06/19 Účetní závěrka Města Týnec nad Sázavou k 31.12.2014 - výkazy, inventarizace, zpráva 
o přezkumu, finanční vypořádání dotací. Rada nevznáší požadavky na doplňující informace a 
předložení účetních záznamů ke schvalování účetní závěrky a opravy nedostatků. Rada 
doporučuje zastupitelstvu dokumenty schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 06/17 až 19 zajistí Ing. Kateřina Hrušková

06/20 Seznam náhradníků (manželů) do bytu v DPS - manželé Č. 
Schváleno 5 - 0 - 0

06/21 Dohoda s Miroslavem Nekvasilem na odebírání kovového odpadu od občanů města Týnec nad 
Sázavou a přilehlých obcí. Dohoda řeší povinnosti města dané legislativou a navazuje na obecně 
závaznou vyhlášku.
Schváleno 5 - 0 - 0
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06/22 Zápis z vyhodnocení výběrového řízení na půjčky z Fondu rozvoj bydlení. Rada doporučuje 
zastupitelstvu schválit poskytnutí půjčky.
Schváleno 5 - 0 - 0

06/23 Návrh na změnu odměn neuvolněných členů zastupitelstva. Byl novelizován předpis, podle 
kterého se stanovují odměny zastupitelů. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 6/20 až 23 zajistí Ing. Miloš Albl

06/24 Žádost Mysliveckého sdružení Háj Pecerady o příspěvek na myslivecké hospodaření. Návrh 
15.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

06/25 Návrh rozpočtu Základní školy Týnec nad Sázavou na rok 2015. Rozpočet obsahuje zapojení
navýšení provozního příspěvku schváleného v rozpočtovém opatření zastupitelstva.
Schváleno 5 - 0 - 0

06/26 Návrh na poskytnutí dotací spolkům v dotačním programu 1 a 2. Návrh na rozdělení dotací 
připravila sportovní a kulturní komise dle platných pravidel. Rada doporučuje zastupitelstvu 
poskytnutí dotací schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0

06/27 Žádost FK FERCOM o odložení splatnosti rekreačního a ubytovacího poplatku za rok 2014 ve výši 
76.968 Kč do 30. 6. 2015. Rada s odložením splatnosti souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 6/24 až 27 zajistí Ing. Bedřich Pešan

06/28 Žádost Římskokatolické církve (farnost Týnec nad Sázavou) o finanční příspěvek ve výši 50.000 Kč 
na rok 2015 na první etapu obnovy poničené ohradní zdi fary vedoucí okolo stezky. 
Schváleno 5 - 0 - 0

06/29 Návrh smlouvy na výměnu oken v tělocvičně ve Zbořeném Kostelci (237.271 Kč) a vstupních 
dveří v DPS I. (110.166 Kč) se společností Window Holding a.s. (Vekra okna).
Schváleno 5 - 0 - 0

06/30 Program zastupitelstva 13.4.2015
A. Majetkové převody
B. II. rozpočtové opatření zastupitelstva pro rok 2015
C. Závěrečný účet města za rok 2014 a zpráva o přezkumu hospodaření
D. Rozdělení dotací spolkům, program 1,2
E. Poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení
F. Měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstva
G. Finanční výbor - složení
H. Kontrolní výbor - plán práce
Schváleno 5 - 0 - 0

06/31 Smlouva o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací se společností T-
Mobile Czech Republic a.s. na poskytnutí symetrického připojení 6 Mbit/s budovy MěÚ 
k internetu za cenu 3900 Kč bez DPH měsíčně.
Schváleno 5 - 0 - 0

06/32 Dodatek č. 5 ke smlouvě o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací se 
společností T-Mobile Czech Republic a.s.. Dodatek mění (snižuje) ceny za služby na pevných 
linkách.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 6/28 až 32 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka
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C) Různé: 
- Informace o proběhlém výběrovém řízení na referenta pro komunikaci

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

účastní

- Technické služby převzaly nová vozidla na svoz odpadu

- Seznámení s generelem školního areálu, záměr bude předložen zastupitelstvu, aby stanovilo prioritu

záměru

Konec jednání v 19.15

Termíny jednání v roce 2015:
rada: 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.




