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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 8/2015

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 20. 4. 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 20. 4. 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
08/1 Žádost I.P. o uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v čp. 98. Žadatel v bytě bydlí (poskytnuté 

přístřeší). Nájemní smlouva na dobu určitou od 20.4.2015 do 30.4.2016.
Schváleno 4 - 0 - 0

08/2 Projednání zvýšení nájemného z nebytových prostor, bytů a pozemků o míru inflace.  Průměrná 
meziroční inflační míra v roce 2014 je 0,4%. V roce 2015 se navýšení nájemného dle inflačních 
doložek nebude provádět.
Schváleno 4 - 0 - 0

08/3 Majetkové vypořádání pozemků pod trafostanicemi, které jsou ve vlastnictví ČEZ a.s. Pozemky 
jsou ve vlastnictví města. Jedná se o pozemek parc. č. 910/1 v k. ú. Pecerady o výměře 20 m2, 
parc. č. 4578/9 v k. ú. Týnec nad Sázavou o výměře 15 m2, parc. č. st. 1847 v k. ú. Týnec nad
Sázavou o výměře 33 m2 a parc. č. 1432 v k. ú. Týnec nad Sázavou o výměře 8 m2, parc. č.
3155/1 v kú. Podělusy o výměře 7 m2. Původně zde byl záměr na těchto pozemcích zřídit věcná 
břemena, ČEZ rozporoval cenu za zřízení věcného břemene. Cena za věcné břemeno by činila 
celkem 100.000 Kč. ČEZ nabízí, že by za tuto cenu všechny pozemky odkoupil. Rada navrhuje 
projednat prodej pozemků. Záměr prodeje bude zveřejněn na úřední desce.
Schváleno 4 - 0 - 0

08/4 Žádost M.Š. o převedení nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 4274/1 – díl 7 a zmenšení 
pronajímaného pozemku na 100 m2. Pozemek je využíván jako zahrádka. Rada s převodem 
nájmu souhlasí, pozemek bude pronajatý jako celek (nebude zmenšená výměra).
Schváleno 4 - 0 - 0

08/5 Uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě uzavřená 
mezi ČEZ Distribuce a.s. a Městem Týnec nad Sázavou. Jedná se o zřízení odběrného místa 

pro osvětlení ve Zbořeném Kostelci (pravý břeh).
Schváleno 4 - 0 - 0

08/6 Uzavření Smlouvy o právu provedení stavby – Rekonstrukce dešťové kanalizace v Chrástě, mezi 
stavebníkem Městem Týnec nad Sázavou a vlastníky pozemků parc. č. 4060/11, parc. č. 4058/9, 
parc. č. st. 1371 a parc. č. 4045/3, parc. č. 4039 vše v k. ú. Týnec nad Sázavou.
Schváleno 4 - 0 - 0

08/7 Žádost p. L.Š., v zastoupení stavebníka p. P.Š o vydání stanoviska k dokumentaci stavby 
ke stavebnímu řízení – novostavba RD – Týnec nad Sázavou na pozemku parc. č. st. 254 a 
3080/26 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Rada se stavbou souhlasí, bez připomínek.
Schváleno 4 - 0 - 0

08/8 Žádost F.S. o vydání stanoviska k dokumentaci stavby k územnímu souhlasu – stavební úpravy 
rekreačního objektu na pozemku parc. č. st. 1333 a parc. č. 3922/21 v k. ú. Týnec nad Sázavou.
Rada se stavbou souhlasí, bez připomínek.
Schváleno 4 - 0 - 0

08/9 Žádost p. M.J., v zastoupení stavebníka p. L.K. o stanovisko k navrhovanému tvaru válcové 
střechy na plánovaném rodinném domě umístěném na pozemku parc. č. 1177/1 v k. ú. Pecerady. 
Bylo vyžádáno stanovisko architekta města, který doporučuje střechu plochou. Rada se stavbou 
souhlasí, doporučujeme zvážit realizaci ploché střechy. 
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Schváleno 4 - 0 - 0

08/10 Žádost p. L.J. o vydání stanoviska k dokumentaci stavby k územnímu souhlasu – oplocení 
pozemku parc. č. 3918 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Oplocení bylo konzultováno s architektem 
města – bez připomínek. Rada se stavbou souhlasí, bez připomínek.
Schváleno 4 - 0 - 0

08/11 Oznámení Radiových systémů a komunikací, spol. s r.o., o plánovaném sdílení základnových 
stanic – antény na domě čp. 275 v Týnci nad Sázavou a návrh nové nájemní smlouvy. 
Provozovatelem je T-Mobile Czech Republic a.s. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy, nájemné 
bude 60.000 Kč/rok.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/12 Projednání nájemní smlouvy uzavřené mezi Lesy ČR, s.p. (pronajímatel) a Městem Týnec 
nad Sázavou (nájemce) na pronájem části pozemků parc. č. 1273/1 o výměře 58 m2 v k. ú. 
Čakovice u Řehenic a parc. č. 1404/5 o výměře 23 m2 v k. ú. Krhanice za cenu 567 Kč/rok 
bez DPH. Pozemky jsou pronajímány za účelem umístění stavby mostu přes Kamenický potok 
na komunikaci 33c.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/13 Žádost p. T.S. o vydání závazného stanoviska k přípojce vody a kanalizace na pozemek parc. č. 
107 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Rada se stavbou souhlasí, bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/14 Žádost Mašek Elektro s.r.o., Krusičany, o vyjádření ke stavbě zařízení pro veřejný rozvod elektřiny 
– Týnec n. Sáz. Na Hlinkách kNN-p.č. 3118/28, číslo stavby: IV-12-6018408. Pilíře s kabelovou 
skříní budou zděné. Rada žádá doplnění informací: popis velikosti pilířů, počet odběrných míst 
(elektroměrů), jak se bude postupovat v případě dalších požadavků na nová odběrná místa. 
Doporučujeme umístění pilíře na hranici pozemku 923/38 a 3115/22. S umístěním pilíře na 
hranici pozemku 968 nesouhlasíme, v budoucnu se v této lokalitě přepokládá stavba 
komunikace, pilíř by mohl být v kolizi se stavbou. Vedení musí být uloženo v chráničce a 
v dostatečné hloubce (minimálně 1,5m pod dnem strouhy), aby v případě stavby komunikace 
nebylo nutné vedení překládat.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/15 Žádost p. M.J. o vyjádření ke stavbě plechové garáže a pastevního přístřešku na pozemku parc. č. 
1159/3 v k. ú. Čakovice u Řehenic. Rada se stavbou souhlasí, bez připomínek. Upozorňujeme 
na nesoulad s územním plánem, který bude řešit Stavební úřad.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/16 Uzavření Smlouvy o právu provedení stavby – Kanalizace Chrást nad Sázavou č. kat. 4296/2-443, 
4219, 4137/3 a 4283/1 – k. ú. Týnec nad Sázavou, mezi stavebníkem Městem Týnec nad Sázavou 
a vlastníkem pozemků parc. č. st. 443 a parc. č. 4219 v k. ú. Týnec nad Sázavou.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/17 Uzavření Smlouvy o právu provedení stavby – sesuv Chrást nad Sázavou, mezi stavebníkem 
Městem Týnec nad Sázavou a vlastníky pozemků parc. č. st. 443 a parc. č. 4219, parc. č. 4218/2, 
parc. č. 4218/3 vše v k. ú. Týnec nad Sázavou.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 08/1 až 17 zajistí Marie Ondřichová

08/18 Účetní závěrky příspěvkových organizací. Mateřská škola Týnec nad Sázavou, Základní škola 
Týnec nad Sázavou a Školní jídelna Týnec nad Sázavou za rok 2014. Rada souhlasí s výsledkem 
hospodaření..
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 08/18  zajistí Ing. Kateřina Hrušková
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08/19 Žádost Školní jídelny Týnec nad Sázavou o souhlas s odpisováním sklopné pánve a schválení 
odpisového plánu dle Karty majetku.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/20 Schválení sponzorských darů od rodičů žáků druhých tříd základní školy ve výši 420 Kč/žák
na úhradu nákladů spojených s plaveckým kurzem. Hodnota darů celkem: 26.040 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/21 Žádost o stanovení úplaty za školní družinu v základní škole během hlavních prázdnin a to ve výši 
150 Kč/žák/den.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/22 Žádost o finanční příspěvek pro osadní výbor Čakovice na 9. ročník Dne dětí ve výši 15.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/23 Žádost o finanční příspěvek pro osadní výbor Podělusy na Dětský den, Masopust a Drakiádu ve 
výši 10.000 Kč
Schváleno 5 - 0 - 0

08/24 Žádost o finanční příspěvek pro osadní výbor Chrást osada na Čarodějnický slet, Hurá 
na prázdniny, Advent ve výši 15.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/25 Žádost o finanční příspěvek pro SONS na činnost sdružení (nevidomých a slabozrakých) ve výši 
1.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 08/19 až 25 zajistí Ing. Bedřich Pešan

08/26 Výběrové řízení na obsazení funkce ředitel Technických služeb Týnec s.r.o. Rada projednal zápis 
výběrové komise a jmenuje ředitelem Technických služeb Týnec s.r.o. Ing. Jaromíra Diblíka. Rada 
souhlasí s uzavřením pracovní smlouvy a stanovila mzdový výměr pro ředitele. Termín nástupu 
do funkce: 1.7.2015
Schváleno 5 - 0 - 0

08/27 Žádost Vodovodů a kanalizací Týnec s.r.o. o schválení nákupu a financování fekálního vozidla.
Předpokládána cena vozu: 1,6 mil Kč bez DPH. Způsob financování: 0,6 mil Kč z vlastních zdrojů 
společnosti, 1,0 mil Kč bankovní úvěr se splatností 5 let, roční splátka 0,2 mil Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/28 Veřejná zakázka „Víceúčelové hřiště 22x44 m na Farském kopci“. Rada bere na vědomí Zprávu 
hodnotící komise a rozhoduje o přidělení zakázky nejvýhodnější nabídce - firmě JM Demicarr 
s.r.o., IČ 63489163. Nabídková cena bez DPH je 1.280.992 Kč. Rada pověřuje starostu podpisem 
smlouvy o dílo.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/29 Digitalizace dokumentů Městského úřadu Týnec nad Sázavou, CZ.1.06/2.1.00/22.09631 - přijetí 
dotace ve výši 2.119.188 Kč. Poskytovatel dotace MMR.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 08/26 až 29 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé: 
- Informace o činnostech prováděných ve spolupráci s Posázavím o.p.s dle Smlouvy o poskytnutí dotace

- Diskuze nad možností zásobování vodou problematických lokalit (Pecerady, Čakovice, Krusičany, 

Podělusy, Chrást)
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- Požadavek MUDr. Čečilové na provádění auditu Krajským úřadem. Problematika auditu je pro město 

řešena komplexně. Pro město je výhodnější externí řešení. Od 2016 je povinnost pro všechny obce mít 

externího auditora. Požadavek na krajský audit je tak bezpředmětný.

- Výběrová řízení - jmenování členů komise, seznam oslovených firem:

o Most Čakovice

o Digitalizace dokumentů - PC

o Digitalizace dokumentů - skener

Konec jednání v 18.20

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




