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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 12/2015

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1. 6. 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

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta   místostarosta

V Týnci nad Sázavou dne 1. 6. 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

12/1 Žádost E.B. o vydání stanoviska k dokumentaci stavby na ohlášení na pozemku parc. č. st. 991 
v k. ú. Týnec nad Sázavou – přístavba a stavební úpravy rekreační chaty. Rada se stavbou 
souhlasí bez připomínek.
Schváleno 4 - 0 - 0

12/2 Žádost J.V aj.V. o vydání stanoviska k dokumentaci stavby na ohlášení na pozemku parc. č. st. 
997/11 v k. ú. Pecerady – nástavba a stavební úpravy rodinného domu. Rada se stavbou souhlasí 
bez připomínek.
Schváleno 4 - 0 - 0

12/3 Žádost Štěchovice-elektro v.o.s., o vyjádření ke stavbě Čakovice – kNN – p.č. 1090/11, IV-12-
6018384. Přípojková skříň bude zděná. Stavba se dotkne obecního pozemku parc. č. 2010 v k. ú. 
Čakovice u Řehenic. Rada se stavbou souhlasí, standardní podmínky pro vstup do komunikace.
Schváleno 4 - 0 - 0

12/4 Návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu
o právu provést stavbu 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  obecním pozemku parc. č. 2010 v k. ú. Čakovice 
u Řehenic. Věcné břemeno je úplatné cena činí 10000,- Kč bez DPH. DPH bude k ceně přičteno 
v zákonné výši při podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene.
Schváleno 4 - 0 - 0

12/5 Smlouva  o právu provedení stavby uzavřená mezi Městem Týnec nad Sázavou, vlastník pozemku 
parc. č. 4188 v k. ú. Týnec nad Sázavou (Chrást nad Sázavou vlakové nástupiště) a Správou 
železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha. Jedná se o stavbu „Odstranění propadu 
na trati Praha Vrané – Dobříš a vrané – Čerčany“ SO 04-14-01 Chrást nad Sázavou – nástupiště.
Schváleno 4 - 0 - 0

12/6 Žádost manželů K. o vydání stanoviska města k dokumentaci stavby na ohlášení – stavba garáže 
a oplocení na pozemku parc. č. 4058/9 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Rada se stavbou souhlasí bez 
připomínek.
Schváleno 4 - 0 - 0

12/7 Žádost Š.G. o přidělení bytu č. 9 v čp. 25 Brodce, který by si na své náklady zrekonstruoval. 
Nájemní smlouva na 6 měsíců. Standardní nájemné.
Schváleno 4 - 0 - 0

12/8 Postup při prodeji čp. 21. Bude zpracován tržní odhad (zpracovatel Karel Pendl), byty budou
nabídnuty nájemníkům k prodeji za cenu dle tohoto odhadu. Předpokládá se projednání v druhé 
polovině roku 2015. Nájemce bytu č. 3 žádá o prodej v dřívějším termínu - posudek na byt je 
připraven, prodej bytu č. 3 je možné projednat 22.6.na zastupitelstvu.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 12/1 až 8 zajistí Marie Ondřichová

12/9 Seznam náhradníků pro přidělení bytu v DPS čp. 520 a 525 (v případě uvolnění bytu): D.H., J.M., 
V.S., manželé Š. Souhlas s umístěním žadatelů vydal MěÚ Benešov, návrh projednala sociální 
komise.
Schváleno 4 - 0 - 0
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12/10 Stanovení výše a způsobu výplaty příspěvku na péči pro Š.B. (opatrovník V.G.). Bude vyplaceno
5.000 Kč v hotovosti každého 16. dne v měsíci. Zbytek město Týnec nad Sázavou použije 
na platbu obědů pro V.G. a úhradu dluhu vůči městu.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 12/9 a 10 zajistí Marta Vrkoslavová

12/11 III. rozpočtové opatření rady města pro rok 2015 
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 12/11  zajistí Ing. Kateřina Hrušková

12/12 Dohoda mezi dvěma vlastníky kanalizace. Část stoky kanalizace vede areálem Metazu a je v jeho 
vlastnictví. Dohoda upravuje podmínky provozování. Obdobná smlouva byla uzavřena v roce 
2002. Nová dohoda ji nahrazuje.
Schváleno 5 - 0 - 0

12/13 Žádost Vodovody a kanalizace Týnec s.r.o. o rozhodnutí způsobu řešení úvěru na nákup fekálního 
vozidla ve výši 1.000.000 Kč, doba splácení 5 let, roční splátka 250.000 Kč. Rada souhlasí 
s přijetím komerčního úvěru pro společnost (další varianta - poskytnutí půjčky od města). 
Součástí úvěrové smlouvy s bankou bude ručitelský závazek města za tento úvěr. To projedná
zastupitelstvo 22.6.2015. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit ručení.
Schváleno 5 - 0 - 0

12/14 Návrh smlouvy se společností MT Legal s.r.o., advokátní kancelář na provedení výběrového řízení 
na správu veřejného osvětlení. Výběrové řízení bude nadlimitní veřejná zakázka na služby 
zadávaná v otevřeném řízení. Cena 165.000 Kč bez DPH. Zadávací dokumentace bude 
projednána v radě před vyhlášením veřejné zakázky. Zadána bude soutěž na správu, dodávku 
elektřiny a obnovu veřejného osvětlení.
Schváleno 5 - 0 - 0

12/15 Nabídka společnosti EKO-KOM, a.s. na převzetí sběrné sítě nádob na tříděný odpad (papír, 
plasty, sklo). Společnost odkoupí nádoby města (příjem pro město), vymění staré za nové, doplní 
sběrná místa dle našeho požadavku, rozšíří nová sběrná místa (pokud je budeme požadovat). 
Vše bezplatně. Cílem je podporu třídění odpadů a zvyšování výtěžnosti komodit. Svoz nádob i 
nadále zajišťuje město (smluvně s TS Týnec). 
Schváleno 5 - 0 - 0

12/16 Program zastupitelstva 22.6.2015:
A. Majetkové převody ON

B. Přenos kompetencí ke schvalování věcných břemen ze zastupitelstva na radu AL

C. III. rozpočtové opatření zastupitelstva pro rok 2015 HRU

D. Závěrečný účet dobrovolných svazků obcí HRU

E. Ustanovení Osadního výboru Brodce KADR

F. Poskytnutí ručení společnosti VaK Týnec KADR

G. Investiční priority města KADR
Schváleno 5 - 0 - 0

12/17 Výběr dodavatele elektřiny a plynu. Nejvýhodnější nabídku předložila pro elektřinu i plyn 
ČEZ prodej s.r.o. (stávající dodavatel). Cena je fixována na období od 1.7.2015 do 30.6.2016. 
Cena za komodity platí také pro ZŠ MŠ a ŠJ a spolky VK Týnec a TJ Jawa Pecerady. Rada souhlasí 
s uzavřením smluv na dodávku elektřiny a plynu se společností ČEZ prodej s.r.o.
Schváleno 5 - 0 - 0

12/18 Veřejná zakázka „Čakovice - chodník podél silnice II/107 a přechod pro chodce“. Rada bere 
na vědomí Zprávu hodnotící komise a rozhoduje o přidělení zakázky nejvýhodnější nabídce -
firmě Diostav s.r.o., IČ 01414551. Nabídková cena bez DPH je 2.221.972,11 Kč. Rada pověřuje 
starostu podpisem smlouvy o dílo.
Schváleno 4 - 1 (proti Korec) - 0
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12/19 Dodatek č. 17 k pojistné smlouvě s Kooperativou pojišťovnou, a.s. Dodatek mění podmínky 
odpovědnostních pojištění.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 12/12 až 19 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé: 
- Podklady pro schválení změny č. 1 územního plánu budou k dispozici cca začátkem července. Je třeba 

stanovit termín zastupitelstva - návrh 27.7. Projedná se 22.6. na zastupitelstvu.
- Informace o problematice velikosti pozemků při parcelaci - požadavek na omezení minimální velikosti 

pozemku pro stavbu rodinného domu i v ploše BV. Bude řešeno při další změně územního plánu.

Konec jednání v 18:25

Termíny jednání v roce 2015:
rada: 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.




