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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 18/2015

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 31. 8. 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
PaedDr. Janeta Jandová 

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta   místostarosta

V Týnci nad Sázavou dne 31. 8. 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
18/1 Návrh 4. rozpočtového opatření zastupitelstva

Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 18/1  zajistí Ing. Kateřina Hrušková

18/2 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt. č. 31, Okružní 275 pro M.B. Nájemník má 
pohledávky po splatnosti. Smlouva se prodlužovat nebude, byt bude předán v nejbližším 
možném termínu. M.B. může být nabídnuto dočasné přístřeší v čp. 25.
Schváleno 4 - 0 - 0

18/3 Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 34,  Okružní 275 pro L.B. Smlouva bude prodloužena 
na dobu určitou do 31.1.2016.
Schváleno 4 - 0 - 0

18/4 Žádost J.K. ml. o přidělení bytu č. 10 v čp. 25.
Neschváleno 0 - 4 (proti) - 0

18/5 Žádost M.P. o pronájem hasičárny v Chrástě osadě. Na nemovitosti provede nutné udržovací 
práce. Cena udržovacích prací je odhadnuta na cca 115.000 Kč. Rada souhlasí se zveřejněním 
záměru pronájmu. Přepokládá se odstranění havarijních poruch v konstrukcích započtením proti 
nájemnému (standardní výše).
Schváleno 5 - 0 - 0

18/6 Žádost STRABAG Rail a.s. Ústí nad Labem o pronájem části pozemku parc. č. 3126/1 v k. ú. Týnec 
nad Sázavou za účelem zřízení mezideponie materiálu při stavbě Revitalizace trati Praha Čerčany. 
Termín pronájmu od 1. 9. 2015 do 31. 10. 2015. Jednorázová úhrada za pronájem pozemku 
o výměře cca 1500 m2 je 60.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

18/7 Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku parc. č. 3077/13 v k. ú. Týnec nad Sázavou uzavřené 
mezi CREAM uzavřený investiční fond, a.s. Praha a Městem Týnec nad Sázavou. Dodatek mění
způsobu platby nájemného.
Schváleno 5 - 0 - 0

18/8 Žádost manželů Z. o stanovisko k dokumentaci stavby ke stavebnímu řízení k rekonstrukci 
rodinného domu na pozemku parc. č. st. 191 v k. ú. Krusičany. Na obecním pozemku parc. č. 
589/22 v k. ú. Krusičany je umístěna žumpa, část tohoto pozemku mají připlocenou. Také část 
přístavku zasahuje do obecního pozemku parc. č. 589/26 v k. ú. Krusičany. Žadateli bude 
navrhnuto, aby užívané obecní pozemky odkoupili. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Bude uzavřena smlouva o právu stavby. Žadatel bude vyzván k vypořádání majetkových práv.
Schváleno 5 - 0 - 0

18/9 Žádost REMONT ŠERÁK spol. s r.o. Sedlčany, o vyjádření ke stavbě Chrást nad Sázavou – oprava 
TS BN 4136, č. stavby OE-12-6002514. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

18/10 Žádost L.P. o stanovisko k dokumentaci stavby ke stavebnímu řízení ke stavebním úpravám 
rodinného domu na pozemku 25/1 a 25/2 v k. ú. Krusičany. Rada se stavbou souhlasí bez 
připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0
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18/11 Žádost manželů V. o stanovisko ke změně stavby před dokončením – dostavba úpravy domu č.p. 
194 ul. Pěší v Týnci nad Sázavou. Rada se změnou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

18/12 Žádost M.N. o stanovisko k dokumentaci stavby k územnímu souhlasu Novostavba rodinného 
domu na pozemku parc. č. 118/1 a oplocení tohoto pozemku. Rada se stavbou souhlasí bez 
připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

18/13 Žádost V.V. o změnu rozhodnutí rady města ze dne 16. 3. 2015 (RM2015/05/13) k výměně plotu 
podél ulice Jílovská na pozemku parc. č. 3080/21 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Proběhla konzultace
stavebníka s architektem města. Rada souhlasí se stavbou plotu dle původního záměru. Plot 
bude od hlavní silnice doplněn o zeleň. Rada se stavbou souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

18/14 Návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské 
sítě mezi Ing. Davidem Hrabánkem, V Úžlabině 378/24, 100 00 Praha 10, IČ 16157893 
(oprávněný) a Městem Týnec nad Sázavou (povinný). Věcné břemeno se týká práva umístění, 
zřízení a provozování el. zařízení na  obecních pozemcích parc. č. 3845/15, 3714/5, 3714/1 a 
3714/6 v k. ú. Podělusy. Věcné břemeno je úplatné cena činí 52.000,- Kč bez DPH. DPH bude 
k ceně přičteno v zákonné výši při podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene. 
Schváleno 5 - 0 - 0

18/15 Žádost E.F. o vydání stanoviska k dokumentaci stavby k územnímu rozhodnutí - stavby domovní 
ČOV na pozemku parc. č. 1174/5 v k. ú. Čakovice u domu č. p. 45. Rada se stavbou souhlasí bez 
připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

18/16 Žádost P.Č. o vyjádření ke stavbě před dokončením – přístavby a stavební úpravy rekreačního 
objektu č. ev. 076 v k. ú. Pecerady. Rada se změnou stavby souhlasí bez připomínek
Schváleno 5 - 0 - 0

18/17 Smlouva o právu k provedení stavby uzavřená mezi Městem Týnec nad Sázavou - stavebník a 
STASTO Automatio s.r.o. Týnec nad Sázavou - vlastník pozemku. Jedná se o zateplení městské 
polikliniky.
Schváleno 5 - 0 - 0

18/18 Žádost o souhlas s oplocením pozemku 1178/13 v k.ú. Čakovice. Rada se stavbou souhlasí bez 
připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 18/2 až 18 zajistí Marie Ondřichová

18/19 Projednání inspekční zprávy v mateřské škole. Ředitelka radu seznámila s návrhem opatření.
Rada bere na vědomí Zprávu a Protokol.
Schváleno 5 - 0 - 0

18/20 Návrhy na ocenění významného občana. Rada doporučuje zastupitelstvu udělit ocenění Jiřímu 
Mlejnskému.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 18/19 až 20 zajistí Ing. Bedřich Pešan

18/21 Přijetí dotace na realizaci projektu „MŠ v přírodním stylu Týnec nad Sázavou“ v celkové výši 
1.298.067 Kč, poskytnutá dotace v celkové výši 1.168,260,30 Kč, vlastní zdroje 129.806,70 Kč. 
Příjemce dotace - Město Týnec nad Sázavou - obdržel rozhodnutí Ministerstva životního 
prostředí o poskytnutí dotace ze dne 24. 8. 2015 (identifikační číslo EIS 15241927) na realizaci 
akce „MŠ v přírodním stylu Týnec nad Sázavou“ včetně dvou příloh (t.j. Podmínky poskytnutí 
dotace a Technická a finanční příloha), které jsou jeho nedílnou součástí, seznámil se s ním, 
vyslovuje s ním souhlas a zavazuje se k jeho plnění a ke splnění v něm stanovených podmínek. 



4

Potvrzuje rovněž, že podmínky, které dle tohoto rozhodnutí měly být splněny před poskytnutím 
dotace, byly řádně splněny. V této souvislosti příjemce dotace rovněž prohlašuje, že veškeré 
podklady a informace, které Státnímu fondu životního prostředí ČR a Ministerstvu životního 
prostředí poskytl před vydáním rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace, byly pravdivé, nezkreslené 
a úplné.
Schváleno 5 - 0 - 0

18/22 Žádost o dotaci - Rytmus Benešov, o.p.s. - podpora financování poskytovaných služeb - návrh 
10.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

18/23 Program zastupitelstva 14.9.2015
a. Majetkové převody
b. Významný občan
c. Osadní výbor Chrást nad Sázavou - sídliště
d. Rozpočtové opatření
e. Dlouhodobé pohledávky

Schváleno 5 - 0 - 0

18/24 Žádost o prodloužení termínu smlouvy č. 2015/5/20 o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 
20.000 Kč pro PhDr. Tomáše Zouzala k realizaci projektu sepsání a vydání knihy Zabráno pro SS  
s termínem vydání knihy do 31.12.2016 s vyúčtováním do 31.1.2017. Poskytovatel se zavazuje 
finanční příspěvek poukázat na účet příjemce do 30 dnů po předložení náhledu knihy 
před tiskem.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 18/21 až 24 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé: 
- Informace o nabídce FK Ferkom na prodej kabin.
- Bezbariérový vstup na MěÚ - úprava projektu (venkovní šikmá rampa, vnitřní výtah, rekonstrukce WC) 

a čerpání dotace (MMR) - informace o přípravě a realizaci projektu.
- Ředitelství silnic a dálnic ČR vyzvalo 3.8.2015 zpracovatele projektové dokumentace D3 k zahájení 

prací na zaměření území a vyšetření inženýrských sítí. Tyto práce budou probíhat cca do října 2015.
- Informace o výluce na trati 210 a uzavírce přejezdů.

Konec jednání v 19:50

Termíny jednání v roce 2015:
rada: 21.9., 5.10., 19.10., 2.11., 23.11., 14.12.
zastupitelstvo: 14.9., 7.12.




