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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 10/2015

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 18. 5. 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

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta   místostarosta

V Týnci nad Sázavou dne 18. 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
10/1 Žádost V.M. o vyjádření souhlasu se stavbou dřevěné zahradní chatky o rozměrech 396x312 cm 

na pozemku parc. č. 874/1 v k. ú. Pecerady v ochranném pásmu lesa a to 10 m od hranice lesního 
pozemku parc. č. 867/24 v k. ú. Pecerady. Rada se stavbou souhlasí, vlastník lesa (město) 
nezodpovídá za škody na nemovitosti způsobené případným pádem stromů či větví.
Schváleno 4 - 0 - 0

10/2 Žádost H.D. o vydání dodatečného stanoviska k novostavbě garáže na pozemku parc. č. st. 1748 
a parc. č. 3039/54 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Rada se stavbou souhlasí, při stavbě bude opraven 
přiléhající chodník (na náklady stavebníka) v šíři nájezdu tak, aby byl pojízdný. Povrch chodníku 
bude ze zámkové dlažby nebo asfaltu. 
Schváleno 4 - 0 - 0

10/3 Žádost manželů K. o vydání dodatečného stanoviska k přístavbě skladu na pozemku parc. č. 
3039/41 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Rada se stavbou souhlasí, bez připomínek.
Schváleno 4 - 0 - 0

10/4 Žádost ELPRO Delicia, o vyjádření k projektovému záměru na akci: IP-12-6008696 Týnec nad 
Sázavou, Na Hlinkách, kNN, parc. č. 3115/140. Stavba se dotkne obecních pozemků parc. č. 
3107/20, 3115/140 a 3825/2 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Rada se stavbou nesouhlasí. Je třeba 
spojit jednotlivé žádosti do jednoho projektu. Projekt bude řešit elektrifikaci celé lokality 
(kapacita, velikost rozvaděčů, vedení kabelů…), nejen jednotlivé garáže samostatně. Viz usnesení 
rady RM2015/08/14. Město má záměr v této lokalitě rozšiřovat komunikaci. Umístění rozvaděčů 
a trasy vedení kabelů je třeba koordinovat se záměrem města.
Schváleno 4 - 0 - 0

10/5 Žádost O2 Czech Republic, a.s., Praha, o souhlas s umístěním optického kabelu v bytovém domě 
č. p. 275 v Týnci nad Sázavou. Rada s umístěním kabelu souhlasí. Trasa bude vedena tak, aby 
v budoucnu nebylo omezeno další umisťování kabelů nebo jejich rekonstrukce ve stoupačce.
Budou dodrženy požární úseky.
Schváleno 4 - 0 - 0

10/6 Žádost manželů K. o udělení výjimky na prodej mléka přes mobilní mlékomat před OD Hruška.
Rada s udělením výjimky nesouhlasí. Prodej je možný na tržnici před MěÚ. Prodeji je možné 
udělat propagaci v TL, na FB a webu za standardních podmínek.
Schváleno 4 - 0 - 0

10/7 Žádost manželů B. o prodej části pozemku parc. č. 3845/14 v k. ú. Podělusy o výměře 3 m2. 
Při stavebních úpravách skladu zahradního nářadí na pozemku parc. č. st. 483 zasáhla stavba 
do obecního pozemku. Komise pro rozvoj města prodej pozemku doporučuje za cenu 150 Kč/m2 
+ náklady s prodejem spojené. Rada prodej doporučuje. Bude zveřejněn záměr prodat část 
nemovitosti.
Schváleno 4 - 0 - 0

10/8 Žádost manželů F. o prodej části pozemku parc. č. 2007/3 v k. ú. Čakovice u Řehenic, na kterém 
mají vybudovanou studnu, garáž a které mají pronajaté. Osadní výbor Čakovice souhlasí 
s odprodejem pronajaté části pozemku. V nejužším místě, kde je dnes betonový tarásek bude 
komunikace rozšířena o cca 0,5 m z důvodu zimní údržby komunikace. Komise pro rozvoj města 
prodej pozemku doporučuje za cenu 150 Kč/m2 + náklady s převodem spojené. Rada prodej 
doporučuje. Bude zveřejněn záměr prodat část nemovitosti.
Schváleno 4 - 0 - 0
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10/9 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti uzavřená mezi A.M. (budoucí obtížený) a 
Městem Týnec nad Sázavou (budoucí oprávněný). Předmětem budoucí smlouvy je bezúplatné 
zřízení služebnosti na pozemku parc. č. 4218/2 o výměře 1244 m2 v k. ú. Týnec nad Sázavou, 
spočívající v oprávnění zřídit a následně udržovat část stavby „Chrást nad Sázavou, sesuv“. 
Komise pro rozvoj města souhlasí s uzavřením smlouvy. Rada zřízení služebnosti doporučuje.
Schváleno 4 - 0 - 0

10/10 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti uzavřená mezi I.S. (budoucí obtížený) a 
Městem Týnec nad Sázavou (budoucí oprávněný). Předmětem budoucí smlouvy je bezúplatné 
zřízení služebnosti na pozemku parc. č. 4218/3 o výměře 1527 m2 v k. ú. Týnec nad Sázavou, 
spočívající v oprávnění zřídit a následně udržovat část stavby „Chrást nad Sázavou, sesuv“. 
Komise pro rozvoj města souhlasí s uzavřením smlouvy. Rada zřízení služebnosti doporučuje.
Schváleno 4 - 0 - 0

10/11 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti uzavřená mezi O.B. (budoucí obtížený) a 
Městem Týnec nad Sázavou (budoucí oprávněný). Předmětem budoucí smlouvy je bezúplatné 
zřízení služebnosti na pozemku parc. č. st. 443 o výměře 562 m2 a parc. č. 4219 o výměře 1229 
m2 v k. ú. Týnec nad Sázavou, spočívající v oprávnění zřídit a následně udržovat části stavby
„Chrást nad Sázavou, sesuv“ a „Kanalizace Chrást“. Komise pro rozvoj města souhlasí 
s uzavřením smlouvy. Rada zřízení služebnosti doporučuje.
Schváleno 4 - 0 - 0

10/12 Žádost manželů V. o prodej části pozemku parc. č. 4266/4 o výměře 57 m2 v k. ú. Týnec nad 
Sázavou, který mají připlocený ke svému pozemku. Komise pro rozvoj města prodej pozemku 
doporučuje s věcným břemenem přístupu a příjezdu pro pozemek 4264/2 a stp. 1361 za cenu 
150 Kč/m2 + náklady s převodem spojené. Rada prodej se zřízením věcného břemene 
doporučuje. Bude zveřejněn záměr prodat nemovitost.
Schváleno 4 - 0 - 0

10/13 Přijetí daru od Středočeského kraje a to pozemek parc. č. 3080/177 – ostatní plocha o výměře 
101 m2, parc. č. 4162/4 – ostatní plocha o výměře 228 m2 a díl „o“ o výměře 985 m2 vzniklé 
geometrickým plánem č. 1662-570/2015 z pozemků parc. č. 3080/5 a parc. č. 4162 vše v k. ú. 
Týnec nad Sázavou. Rada doporučuje dar přijmout.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/14 Přijetí daru od A.R. - část pozemku parc. č. 1147/4 v k. ú. Čakovice u Řehenic o výměře 149 m2, 
který slouží jako komunikace. Rada doporučuje dar přijmout.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/15 Souhlas se zveřejněním záměru města prodat jednotlivé byty v čp. 21 Brodce.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/16 Zrušení nájemní smlouvy s Š.G. na byt č. 2 v čp. 25 Brodce a uzavření nájemní smlouvy na 
předmětný byt s I.P., která byt dosud užívala se svou matkou. Doba určitá do 30.11.2015.
Nájemné standardní.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/17 Žádost BD Bystřice o souhlas s uzavřením Smlouvy o budoucí nájemní smlouvě na byt č. A134 
v domě č. p. 40 Na Kněžině, Týnec nad Sázavou uzavřené mezi pronajímateli BD Bystřice a Město 
Týnec nad Sázavou a I.D. 
Schváleno 5 - 0 - 0
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10/18 Žádost BD Bystřice o souhlas s uzavřením Nájemní smlouvy na byt č. A134 v domě č. p. 40 
Na Kněžině, Týnec nad Sázavou uzavřené mezi pronajímateli BD Bystřice a Město Týnec nad 
Sázavou a nájemcem I.D. 
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 10/1 až 18 zajistí Marie Ondřichová

10/19 Smlouva o vykonání hudební produkce na plese města 2016 se skupinou Horváth Band za cenu 
27.600 Kč
Schváleno 5 - 0 - 0

10/20 Žádost SDH Týnec nad Sázavou o finanční příspěvek ve výši 5.000 Kč na Okrskovou soutěž hasičů. 
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 10/19 až 20 zajistí Bedřich Pešan

10/21 Veřejná zakázka „Rekonstrukce mostu v Čakovicích na komunikaci č.123u“. Rada bere na vědomí 
Zprávu hodnotící komise a rozhoduje o přidělení zakázky nejvýhodnější nabídce - firmě 
BES s. r. o., IČ 43792553. Nabídková cena bez DPH je 559.602,61 Kč. Rada pověřuje starostu 
podpisem smlouvy o dílo.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/22 Smlouva o zastavení pohledávek z pojistných smluv mezi Českou spořitelnou, a.s. a Bytovým 
družstvem Bystřice. Město, jako spoluvlastník nemovitostí, vyjadřuje souhlas s uzavřením 
smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/23 Změna termínu rady a zastupitelstva. Zastupitelstvo bude 22.6.2015 (původní termín 15.6.). 
Rada bude 15.6.2015 (původní termín 22.6.).
Schváleno 5 - 0 - 0

10/24 Seznam prioritních akcí pro volební období 2014-2018. Seznam akcí (investiční výhled) bude 
předložen zastupitelů k doplnění, následně zastupitelé stanoví priority (pořadí významnosti -
vyberou TOP10). Dle tohoto seznamu by byla zahájena příprava akcí a zároveň by byl upraven 
i rozpočet města (stávající i budoucí). V seznamu se předpokládají akce většího rozsahu, které se 
neprovádí v rámci běžného provozu (opravy komunikací a chodníků, údržba vodovodu a 
kanalizace,…). Postup:
- Výzva zastupitelům k doplnění akcí do seznamu (1-2 týdny)

- Stanovisko osadních výborů a komisí rady

- Pracovní porada zastupitelů (vysvětlení případných nejasností k záměrům, popis akcí,

finanční náklady, možnosti dotací), způsob hodnocení - výběr 10 priorit, ostatní pouze 

v zásobníku

- Výběr priorit - každý zastupitel samostatně (1-2 týdny), zpracování souhrnu

- Schválení finálního seznamu v zastupitelstvu

Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 10/21 až 24 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé: 
- Informace o konfliktech Š.B. Sledovat, v případě pokračování řešit na poradě vedení

- Informace o kontrolním dnu Posázaví - dotace a projekty

- Informace o postupu prací - skládka Vánovec - je zpracován posudek, probíhá výběrové řízení 

na dodavatele stavby

Konec jednání v 17.50

Termíny jednání v roce 2015:
rada: 1.6., 15.6., 13.7., 3.8., 31.8., 21.9., 5.10., 19.10., 2.11., 23.11., 14.12.
zastupitelstvo: 22.6., 14.9., 7.12.




