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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 13/2015

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 15. 6. 2015

Přítomní členové rady:

Mgr. Martin Kadrnožka
František Kašpárek
Mgr. Petr Znamenáček (příchod 16.00)
Pavel Korec

Omluveni: 

Ing. Bedřich Pešan

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 15. 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
13/1 Nájemní smlouva na byt č. 3, Benešovská 13, Týnec nad Sázavou pro M.G. Smlouva bude 

prodloužena do 31. 12. 2015.
Schváleno 3 - 0 - 0

13/2 Nájemní smlouva na byt č. 31, Okružní 275, Týnec nad Sázavou – pro M.B. Nájemník neplní včas 
pohledávky vůči městu. Pokud nájemník bude schopen platit pravidelný měsíční předpis a dodrží 
podmínky splátkového kalendáře, pak rada souhlasí s prodloužením smlouvy. V opačném 
případě bude nájemní smlouva ukončena. Na urovnání dluhů je poskytnuta lhůta do 31.7.2015. 
Do té doby je také prodloužena nájemní smlouva.
Schváleno 3 - 0 - 0

13/3 Žádost V.K. o vydání stanoviska k dokumentaci stavby k územnímu souhlasu – oplocení pozemku 
parc. č. 1178/21 a 1178/22 v k. ú. Čakovice u Řehenic. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 3 - 0 - 0

13/4 Žádost S.H. o vydání stanoviska k dokumentaci stavby kanalizační přípojky na pozemku parc. č. 
st. 361 v k. ú. Pecerady. Jedná se o novou přípojku, bude zde poplatek za zhodnocení pozemku. 
Stavba se obecních pozemků nedotkne. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 3 - 0 - 0

13/5 Žádost manželů H. o vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 3119/31 v k. ú. 
Týnec nad Sázavou. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 3 - 0 - 0

13/6 Žádost manželů P. o vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 3119/34 v k. ú. 
Týnec nad Sázavou. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 3 - 0 - 0

13/7 Žádost I.S. o vyjádření souhlasu s vydáním Územního souhlasu ke stavbě rekreační chaty 
na pozemku parc. č. 4218/3 v k. ú. Týnec nad Sázavou (Chrást osada). Rada se stavbou souhlasí 
bez připomínek. Upozorňujeme, že v lokalitě probíhá příprava stavby sanace sesuvu svahu a 
dešťové kanalizace. Obě stavby by měly na sebe navazovat. Zároveň je třeba vzít v úvahu 
stabilitu zeminy u blízkého svahu.
Schváleno 3 - 0 - 0

13/8 Žádost M.T. o obnovení stanoviska k vypouštění odpadních přečištěných vod z domovní ČOV.
Rada souhlasí s dalším provozem ČOV dle původního stanoviska.
Schváleno 3 - 0 - 0

13/9 Žádost Elmoz Czech, s.r.o. Bystřice u Benešova, o stanovisko ke stavbě „Podělusy – kabelové 
vedení NN pro MVE“. Rada se stavbou souhlasí. Za umístění stavby bude vypočteno věcné 
břemeno dle standardního sazebníku (včetně uzavření smlouvy - samostatné projednání). 
Komunikace bude opravena do původního stavu, v případě zásahu do asfaltu bude asfalt 
opraven v celé šíři komunikace (bez spár) - standardní podmínky pro vstup do komunikace. Bude 
zachován (případně opraven) stávající způsob odvodu dešťových vod. 
Schváleno 3 - 0 - 0

Odchod p. Korec, příchod p. Znamenáček
13/10 Souhlas s prodejem Ford Tranzit za cenu 20 000,- Kč. Probíhá koupě nového vozidla.

Schváleno 3 - 0 - 0
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13/11 Souhlas s likvidací Škoda Forman. Vozidlo je na konci životnosti.
Schváleno 3 - 0 - 0

13/12 Smlouva o právu stavby „Odpočinková zóna - střed města“ s Cream uzavřený investiční fond, a.s. 
na pozemku 3077/13 v k.ú Týnec nad Sázavou.
Schváleno 3 - 0 - 0

13/13 Smlouva o pronájmu pozemku 3077/13 v k.ú Týnec nad Sázavou s Cream uzavřený investiční 
fond, a.s. o výměře 614 m2 za cenu 12 Kč/rok (město je nájemce).
Schváleno 3 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 13/1 až 13 zajistí Marie Ondřichová

13/14 Udělení odměny ze mzdových prostředků příspěvkové organizace:
- ředitelce Mateřské školy Týnec nad Sázavou
- ředitelce Školní jídelny Týnec nad Sázavou 
- ředitelce Základní školy Týnec nad Sázavou 
Schváleno 3 - 0 - 0

13/15 Výtěžek z plesu města ve výši 10.000 Kč bude věnován základní škole na úpravu vzhledu města 
(např. autobusová zastávka v Týnci nad Sázavou). 
Schváleno 3 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 13/14 a 15 zajistí Ing. Bedřich Pešan

13/16 Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytnutí podpory se SFŽP ČR na projekt CZ.1.02/6.5.00/10.06887 
Obnova veřejné zeleně v Týnci nad Sázavou. Dodatek mění indikátory projektu.
Schváleno 3 - 0 - 0

Příchod p. Korec
13/17 Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. 130580 s Národním muzeem na prodloužení termínu 

trvání smlouvy do 31.5.2016. Předmětem výpůjčky je 87 předmětů z oddělení starších českých 
dějin HM.
Schváleno 4 - 0 - 0

13/18 Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací se společností Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. Předmětem smlouvy je přeložka telefonního vedení 
v Čakovicích (chodník Čakovice). Cena 85.945 Kč bez DPH.
Schváleno 4 - 0 - 0

13/19 Veřejná zakázka „Digitalizace dokumentů – HW a SW“. Rada bere na vědomí Zprávu hodnotící 
komise a rozhoduje o přidělení zakázky nejvýhodnější nabídce - firmě 6 PLUS, spol. s r.o., 
IČ 18595715. Nabídková cena bez DPH je 1.118.814 Kč. Rada pověřuje starostu podpisem kupní 
smlouvy.
Schváleno 4 - 0 - 0

13/20 Veřejná zakázka „Digitalizace dokumentů - automatická digitalizační linka“. Rada bere na vědomí 
Zprávu hodnotící komise a rozhoduje o přidělení zakázky nejvýhodnější nabídce - firmě VDC 
kancelářská technika s.r.o., IČ 25607201. Nabídková cena bez DPH je 133.430 Kč. Rada pověřuje 
starostu podpisem kupní smlouvy.
Schváleno 4 - 0 - 0

13/21 Souhlas s bezúplatným převodem vozidla VW Transporter AKT 57-08 z majetku Vězeňské služby 
České republiky. Vozidlo bude zařazeno do integrovaného záchranného systému k SDH Pecerady.
Schváleno 4 - 0 - 0

13/22 Návrh členů a náhradníků komise (pro otevírání obálek i pro hodnocení nabídek) pro veřejnou 
zakázku na správu veřejného osvětlení: Kadrnožka (Albl), Korec (Kašpárek), Pešan (Ctibor), 
Štěpán (Andrlík), Povolná (Vondrák) - v závorce jsou náhradníci. 
Schváleno 4 - 0 - 0



4

13/23 Technické služby Týnec s.r.o. Rada bere na vědomí zprávu o činnosti za rok 2014. Rada schvaluje 
účetní závěrku, zisk před zdaněním je 35 tis. Kč, daň činí 41 tis. Kč, po zdanění je hospodářským 
výsledkem ztráta -6 tis. Kč. Ztráta byla započtena do vlastního jmění. Důvodem záporného 
výsledku je jednorázový odpis nabouraného auta. 
Schváleno 4 - 0 - 0

13/24 Udělení odměny pro M.T. Dle provozního výsledku hospodaření, zavedení vnitřních pravidel, 
postupů a standardů schvaluje rada odměnu. Odměna bude vyplacena z prostředků společnosti. 
Udělení odměny projednala a doporučila dozorčí rada.
Schváleno 4 - 0 - 0

13/25 Vodovody a kanalizace Týnec s.r.o. Rada schvaluje účetní závěrku, zisk před zdaněním je 
1.441 tis. Kč, daň činí 276 tis. Kč. Zisk po zdanění činí 1.165 tis. Kč. Zisk bude použit na nákup 
nových vozidel (dodávka, fekál). Zisk je tvořen především další ekonomickou činností (práce 
pro cizí). 
Schváleno 4 - 0 - 0

13/26 Udělení odměny Z.P. Dle provozního výsledku hospodaření, zavedení vnitřních pravidel, postupů 
a standardů schvaluje rada odměnu. Odměna bude vyplacena z prostředků společnosti. Udělení 
odměny projednala a doporučila dozorčí rada.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 13/16 až 26 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

13/27 Žádost P.S. o souhlas s umístěním reklamy do 2m2 na zábradlí na lávce na Brodcích. Rada 
s umístěním reklamy souhlasí, cena reklamy dle standardního ceníku.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 13/27 zajistí Marie Ondřichová

C) Různé: 
- Informace o výběrovém řízení na most pod Zbořeným Kostelcem

- Informace o zahájení rekonstrukce volejbalového kurtu

Konec jednání v 17:30

Termíny jednání v roce 2015:
rada: 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.




