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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 22/2015

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 19. 10. 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
Mgr. Hana Váňová, ředitelka základní školy
Jana Malinová, ředitelka školní jídelny

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta   místostarosta

V Týnci nad Sázavou dne 19. 10. 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
22/1 Přechod nájmu bytu č. 19, Okružní 275, Týnec nad Sázavou na J.S. Doplnění usnesení 

RM2015/21/10. Rada schvaluje uzavření smlouvy na dobu neurčitou. 
Schváleno 4 - 0 - 0

22/2 Žádost o odpis pohledávek za neuhrazené poplatky za odpady včetně příslušenství ve výši 
3.873 Kč za roky 2010-2015 za M.K. z důvodu úmrtí. Dědické řízení bylo zastaveno 
pro nedostatek majetku a usnesení o zastavení řízení nabylo právní moci dne 27. 08. 2015.
Schváleno 4 - 0 - 0

22/3 Žádost TK Týnec nad Sázavou o prodloužení nájemní smlouvy na pronájem tenisových kurtů 
na pozemku parc. č. 3027/4 v k. ú. Týnec nad Sázavou a sportovních kabin na pozemku parc. č. 
st. 1517 v k. ú. Týnec nad Sázavou a těchto pozemků do 31. 12. 2030. 
Schváleno 4 - 0 - 0

22/4 Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o partnerství a vzájemné spolupráci mezi Středočeským krajem a 
Městem Týnec nad Sázavou týkající se nově vybudovaných úseků cyklostezky a lávky přes řeku 
Sázavu. Rada pověřuje starostu podpisem dodatku.
Schváleno 4 - 0 - 0

22/5 Návrh dodatku č. 2 smlouvy o nájmu části pozemku č.parc. 1404/5, k.ú. Krhanice, ve znění 
dodatku č. 1, uzavřené mezi nájemcem Městem Týnec nad Sázavou a pronajímatelem Lesy ČR. 

Dodatek se týká prodloužení nájmu do 31. 12. 2020 z důvodu udržitelnosti projektu stavby 
cyklostezky a lávky ve Zbořeném Kostelci a úprava nájmu ze 4.807 Kč/rok na 5.303 Kč/rok. Rada 
pověřuje starostu podpisem dodatku.
Schváleno 4 - 0 - 0

22/6 Návrh dodatku č. 1 smlouvy o nájmu části pozemků č. parc. 4355 v k.ú. Týnec nad Sázavou 
uzavřené mezi nájemcem Městem Týnec nad Sázavou a pronajímatelem K.R. Dodatek se týká 
prodloužení nájmu do 31. 12. 2020 z důvodu udržitelnosti projektu stavby cyklostezky a lávky 

ve Zbořeném Kostelci. Rada pověřuje starostu podpisem dodatku.
Schváleno 4 - 0 - 0

22/7 Návrh smlouvy na provedení výměny měřidel v DPS č. p. 520 a 525 v Týnci nad Sázavou mezi 
objednatelem Městem Týnec nad Sázavou a zhotovitelem RENOVA s. r. o. Vodárenská 380, 517 
01 Solnice. Jedná se o výměnu 164 ks měřidel za celkovou cenu s DPH 71.498 Kč. Rada pověřuje 
starostu podpisem smlouvy.
Schváleno 4 - 0 - 0

22/8 Žádost J.D. o stanovisko k dokumentaci stavby k územnímu souhlasu pro stavbu oplocení 
pozemku parc. č. 4502/5 v k. ú. Týnec nad Sázavou (Zbořený Kostelec). Oplocení bude z pletiva.
Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 4 - 0 - 0

22/9 Žádost manželů K. o stanovisko ke změně stavby garáže na pozemku parc. č. 4126/5 k. ú. Týnec 
nad Sázavou (Chrást osada). Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 4 - 0 - 0

22/10 Udělení souhlasu vlastníka nemovitosti k umístění sídla Českého rybářského svazu z.s. 
do budovy Městského úřadu Týnec nad Sázavou (K Náklí 404).
Schváleno 4 - 0 - 0
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22/11 Udělení souhlasu vlastníka nemovitosti k umístění sídla Sboru dobrovolných hasičů Krusičany
do budovy obecního domku v Krusičanech (Krusičany 6).
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 22/1 až 11 zajistí Marie Ondřichová

22/12 Vyhlášení výběrového řízení pro rok 2015 na poskytnutí půjčky z "Fondu rozvoje bydlení" 
v souladu s Pokynem rady města Týnec nad Sázavou č. 1/2015. Půjčky jsou určeny na financování 
koupě bytů v čp 21, Brodce.
Schváleno 4 - 0 - 0

22/13 Složení komise pro hodnocení žádostí o půjčky z Fondu rozvoje bydlení: Ing. Miluše Kráčmerová, 
Jiří Vrbata, Ing. Miloš Albl.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 22/12 až 13 zajistí Ing. Miloš Albl

22/14 Plán zimní údržby a pracovní řád posypu komunikací ve správním území města Týnce nad 
Sázavou pro sezónu 2015/2016.
Schváleno 4 - 0 - 0

22/15 Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na nákup nové zásahové výzbroje a 
výstroje pro SDH Pecerady, ev. č. projektu HAS/SDH/025451/2015. Dotace 189.800 Kč, vlastní 
zdroje 10.012 Kč. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.
Schváleno 4 - 0 - 0

22/16 Vyhodnocení plánu financování a obnovy vodovodů a kanalizací za rok 2013 a 2014.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 22/14 až 16 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

22/17 Školní jídelna Týnec nad Sázavou. Ekonomika, provoz, opravy, investice, požadavky na rozpočet.
Požadavky na rozpočet - oprava podlah a obkladů včetně instalací. Informace o proběhlých 
kontrolách ČŠI a KHS - vše bez závad. Rada bere informace na vědomí.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/18 Žádost školní jídelny o čerpání 150.000 Kč z fondu reprodukce na myčku nádobí.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/19 Žádost školní jídelny o souhlas s převodem částky 12.000 Kč mezi závaznými ukazateli 
schváleného rozpočtu na rok 2015 z důvodu započetí odpisování nové sklopné pánve.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/20 Základní škola Týnec nad Sázavou. Informace o ekonomice, provozu, opravách, investicích.
Požadavky na rozpočet - oprava vodovodu na spodním pavilonu. Pro školní rok 2016/2017 
se předpokládají 3 první třídy. Je třeba hledat řešení pro další učebnu. Diskuze o školním 
psychologovi. Správa školního areálu je nastavena správně. Rada bere informace na vědomí.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 22/17 až 20 zajistí Ing. Bedřich Pešan

C) Různé: 
- Informace o zahájení přípravy rozpočtu města na rok 2016

- Informace o jednání se SŽDC - přejezd Týnec - způsob provedení opravy, požadavky města

- Informace o zahájení stavby bezbariérového vstupu na úřad

- Informace o setkání starostů s hejtmanem (21.10.)

- Pozvánka - udělení ocenění významným občanům (23.10. od 17.00)

Konec jednání v 17:45

Termíny jednání v roce 2015:
rada: 2.11., 23.11., 14.12.
zastupitelstvo: 7.12.




