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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 9/2015

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 4. 5. 2015

Přítomní členové rady:

Mgr. Martin Kadrnožka
Ing. Bedřich Pešan
František Kašpárek
Mgr. Petr Znamenáček
Pavel Korec

Omluveni: 

---

Přizváni:

Ing. Miloš Albl, tajemník
Marie Ondřichová, odbor majetku
Ing. Kateřina Hrušková, ekonomický odbor
PaedDr. Janeta Jandová, ředitelka mateřské školy
Jana Malinová, ředitelka školní jídelny
Mgr. Hana Váňová, ředitelka základní školy

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta   místostarosta

V Týnci nad Sázavou dne 4. 5. 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
09/1 Žádost J.K. o pronájem části pozemku parc. č. 3089/33 v k. ú. Týnec nad Sázavou o výměře 16 m2 

za účelem zřízení letní zahrádky pro provozovnu Gianni pizza. Pronájem se sjednává na dobu 
určitou od 5. 5. 2015 do 31. 10. 2015 za jednorázovou úhradu 3.888 Kč.
Schváleno 4 - 0 - 0

09/2 Žádost P.V. o vyjádření souhlasu se stavbou oplocení pozemku parc. č. 2010 v k. ú. Pecerady.
Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 4 - 0 - 0

09/3 Žádost QUO s.r.o. o vyjádření k umístění přechodného dopravního značení na místní komunikaci 
Na Hlinkách a Družstevní ulici z důvodu přeložky vodovodu. Rada se značením souhlasí, bez 
připomínek.
Schváleno 4 - 0 - 0

09/4 Žádost Z.A. o vydání stanoviska ke stavebnímu povolení na stavbu kanalizační přípojky 
pro novostavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 4513 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Rada 
se stavbou souhlasí, bez připomínek. Bude vyměřen místní poplatek za zhodnocení pozemku.
Schváleno 4 - 0 - 0

09/5 Uzavření nájemní smlouvy s Š.G. na byt č. 1 v čp. 25 (po I.P.). Doba určitá do 30.11.2015.
Nájemné standardní. I.P. se stěhuje, Š.G. zůstává v bytě.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 09/1 až 5 zajistí Marie Ondřichová

09/6 II. rozpočtové opatření rady města pro rok 2015.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 09/6 zajistí Ing. Kateřina Hrušková

09/7 Žádost místních spolků (zahrádkáři, chovatelé, tělesně postižení...) o souhlas s umístěním sídla 
spolku na adresu K Náklí 404 (městský úřad).  Rada s umístěním sídla spolků souhlasí. Souhlas se 
uděluje na dobu neurčitou.   
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 09/7 zajistí Ing. Miloš Albl

09/8 Smlouva na organizaci trhů s Radkem Alešem na akce: 1.8.2015 Týnecký střep a 28.11.2015 
Rozsvěcení vánočního stromu.
Schváleno 4 - 0 - 0

09/9 Příkazní smlouva s Magdalenou Timplovou na správu muzea a pořádání kulturních akcí za cenu 
19.000 Kč měsíčně. Kulturní komise uzavření smlouvy doporučuje.
Schváleno 4 - 0 - 0

09/10 Základní škola Týnec nad Sázavou
a) Informace o provozu a ekonomice Základní školy Týnec nad Sázavou. Byly podány informace 

o čerpání rozpočtu za 1. čtvrtletí 2015, záměry na rok 2015. Rada bere informace na vědomí.
b) Informace o řešení přestavby kotelny - bylo dokončeno výběrové řízení na dodavatele 

stavby. V zastupitelstvu bude třeba řešit posílení rozpočtu o 350.000 Kč. Bude zpracováno
rozpočtové opatření. Rada doporučuje navýšení příspěvku schválit.

Schváleno 5 - 0 - 0
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09/11 Mateřská škola Týnec nad Sázavou
a) Informace o provozu a ekonomice Mateřské školy Týnec nad Sázavou. Byly podány 

informace o čerpání rozpočtu za 1. čtvrtletí 2015, záměry na rok 2015. Informace o zápisu. 
93 přihlášených dětí, volných míst je cca 80. Rada bere informace na vědomí.

b) Přijetí daru - dalekohled Olympus (1590 Kč). Rada souhlasí s přijetím daru.
Schváleno 5 - 0 - 0

09/12 Školní jídelna Týnec nad Sázavou
a) Informace o provozu a ekonomice školní jídelny Týnec nad Sázavou. Byly podány informace 

o čerpání rozpočtu za 1. čtvrtletí 2015, záměry na rok 2015. Rada bere informace na vědomí.
b) Stanovení ceny oběda pro prázdninový provoz družiny: 59 Kč/oběd.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 09/8 až 12 zajistí Ing. Bedřich Pešan

09/13 Návrh na prodloužení Smlouvy o vzájemné spolupráci se Svazem měst a obcí. Jde o úhradu mzdy 
pro dva zaměstnance od 6/2015 do 10/2015. Předmětem práce bude opět řešení možností 
meziobecní spolupráce a tvorba „akčního plánu“ z vytvořeného strategického dokumentu.
Výsledky stávajícího projektu (smlouvy) jsou na webu: 
http://leader.posazavi.com/cz/article.asp?article_id=5686
Rada souhlasí s prodloužením smlouvy a pověřuje starostu podpisem dodatku.
Schváleno 5 - 0 - 0

09/14 Výběrová řízení (na akce jsou poskytnuty dotace):
- konsolidace HW a SW
- skenovací linka
- chodník Čakovice

Rada pověřuje starostu jmenováním členů komise a výběru oslovených firem. Své návrhy zašlou 
radní obratem elektronicky.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 9/13 až 14 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé: 
- Návrh Antonína Krcha na úpravu textů na mateřské škole:

„Povedlo se krásně a účelně zateplit Mateřskou školu Týnec n. S., kterou graficky zdobí postavičky 

zvířátek a hesel. Až na jednu, možná maličkost - grafické ztvárnění sovy, u které grafik dal text: Já jsem 

chytrá sova ty vejre!  Tedy za a/ jedná se o překlep a má být …ty výre, nebo je to celé špatné a je to za 

b/Výr velký (Bubo bubo), chráněný druh. Pokud se ale použije výraz - ty vejre, co vejráš atp., tak to jsou 

nabídky pro hanlivé a urážlivé výrazy a domnívám se, že takové texty nepatří ani na diagnostický 

ústav, natož na mateřskou školu. Tento problém jsem písemně vyjádřit v Týneckých listech, ale prý 

došlo mnoho příspěvků a kapacitně nelze všem vyhovět. Budiž. Prosím tedy o zařazení mého návrhu na 

odstranění problematického textu do jednání Rady města. Vždyť stačí malé levná oprava barvou.

Děkuji. S pozdravem Antonín Krch“

Vzhledem k tomu, že jde o autorský návrh dle schváleného projektu (který byl konzultován se 

zaměstnanci úřadu i mateřské školy), budou texty zachovány. Každý pavilon má svůj symbol. Chytrá 

sova je umístěna na ředitelně. Doplňujeme stanovisko autorského týmu:

„Koncept fasády si trochu utahuje z obvyklé praxe, že vše kolem školek obvykle vyřeší nějaká ta 

"zvířátka a barvičky". To podle nás nefunguje. Aby byl návrh konzistentní, musí za ním být něco víc.

Vyšli jsme z toho, že každý pavilon symbolizuje jedno české zvíře - děti vědí, kam chodí - že jsou 

zajdové, kapříci apod. Zvířátka jsme se rozhodli nedělat realisticky, ale pouze v siluetách. Siluety jsme 

opatřili texty v bublinách. 

Myslíme si, že děti nejsou naivní a už v raném věku mají sklon k hovorové mluvě, k nadsázce, ke 

slovním hříčkám. Proto jsou texty napsány tak, že si hrají se slovy, používají hovorové výrazy, nesnaží 

se o spisovný jazyk, citují zavedené fráze a vtipy. Jako například "kapříci připluli?", "a máte 

mrkvovou?", "jsem na netu, jsem e-liška".
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Váš podnět upravit text "já jsem chytrá sova, ty vejre" na "já jsem chytrá sova, ty výre" nedává v této 

rovině moc smysl. Ztratí se laskavý i jízlivý humor, který to v sobě má. 

Pokud k fasádě přistupovat konzervativně, přirozeně budete k návrhu kritický a Vaši kritiku chápu. 

Konzervatismus do architektury nesporně patří. Jsou však místa, kde si to může člověk dovolit. Dle nás 

jsou právě mateřské školky stavby, které si trochu nadhledu a humoru zaslouží.“

- Diskuze o řešení výtahu na MěÚ. Byla poskytnuta dotace ve výši cca 0,9mil, celkové náklady jsou 2,1 

mil. Výtah by byl umístěn v prostoru vstupu. Alternativou je vybudování šikmé nájezdové rampy. 

Možné je doplnění vnitřního výtahu v prostoru vnitřního schodiště. Tato alternativa není projednaná 

se stavebním úřadem a nebylo by pravděpodobně možné na ni použít přidělenou dotaci. Rada se 

přiklání k alternativní variantě. S poskytovatelem dotace budou projednány možnosti změny projektu. 

Pokud změna nebude možná, pak rada doporučuje dotaci odmítnout. 

- Informace a diskuze o možném řešení vlastnictví soukromých pozemků v centru města (veřejná 

prostranství)

- Diskuze o organizaci řezbářského sympozia v roce 2015

Konec jednání v 19.50

Termíny jednání v roce 2015:
rada: 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.




