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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 23/2015

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 2. 11. 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
PaedDr. Janeta Jandová, ředitelka mateřské školy

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta   místostarosta

V Týnci nad Sázavou dne 2. 11. 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
23/1 Majetkové vypořádání pozemku pod lávkou ve Zbořeném Kostelci s J. K. na základě Smlouvy 

o uzavření budoucí smlouvy kupní. Jedná se o 261 m2 z pozemku parc. č. 4396 v k. ú. Týnec nad 
Sázavou. Cena dle Smlouvy budoucí činí 500 Kč/m2. Komise pro rozvoj města majetkové 
vypořádání doporučuje. Rada majetkové vypořádání doporučuje.
Schváleno 5 - 0 - 0

23/2 Žádost manželů H. o prodej části pozemku parc. č. 3089/40 v k. ú. Týnec nad Sázavou, na kterém 
mají v úmyslu vybudovat schodiště k nástavbě domu č.p. 190 v Týnci nad Sázavou. Komise 
pro rozvoj města prodej pozemku nedoporučuje z důvodu umístění stávajících inženýrských sítí a 
zároveň záměr investora je v rozporu s regulačním plánem. Rada prodej nedoporučuje.
Schváleno 5 - 0 - 0

23/3 Žádost P. Z. o prodej části pozemku parc. č. 3089/40 v k. ú. Týnec nad Sázavou z důvodu 
zarovnání hranice pozemků. Komise pro rozvoj města prodej pozemku nedoporučuje z důvodu
umístění stávajících inženýrských sítí. Rada prodej nedoporučuje.
Schváleno 5 - 0 - 0

23/4 Žádost A. M. o prodej pozemků parc. č. 3006/72 o výměře 343 m2 a parc. č. 3006/120 o výměře 
158 m2 v k. ú. Týnec nad Sázavou (Farský kopec). Komise pro rozvoj města prodej pozemků 
doporučuje za cenu 300 Kč/m2 se zřízením bezúplatné služebnosti inženýrské sítě + náklady 
s převodem spojené (v pozemcích je uložen vodovod) a doporučuje radě schválit zveřejnění 
záměru prodeje. Rad prodej doporučuje. Záměr bude zveřejněn.
Schváleno 5 - 0 - 0

23/5 Žádost M. V. a P. V. o prodej části pozemku parc. č. 2077/4 v k. ú. Pecerady. Komise pro rozvoj 
města konstatuje, že část pozemku parc. č. 2077/4 v k. ú. Pecerady nelze prodat, jedná se o les, 
který má město v zástavě. Rada prodej nedoporučuje.
Schváleno 5 - 0 - 0

23/6 Žádost manželů B. o prodej části pozemku parc. č. 2077/4 v k. ú. Pecerady. Komise pro rozvoj 
města konstatuje, že část pozemku parc. č. 2077/4 v k. ú. Pecerady nelze prodat, jedná se o les, 
který má město v zástavě. Rada prodej nedoporučuje.
Schváleno 5 - 0 - 0

23/7 Návrh FK Fercom Týnec nad Sázavou na převod sportovních kabin u fotbalového hřiště za cenu 
500 000 Kč do vlastnictví města. Komise pro rozvoj města doporučuje koupi sportovních kabin 
za cenu 500 000 Kč. Rad koupi doporučuje.
Schváleno 5 - 0 - 0

23/8 Žádost J.M. o prodej části pozemku parc. č. 3116/1 o výměře 50 m2 v k. ú. Týnec nad Sázavou, 
na kterém má postavenou garáž. Komise pro rozvoj města konstatuje, že část pozemku nelze 
prodat, jedná se o les, který má město v zástavě. Zástava potrvá do roku 2018. Rada prodej 
nedoporučuje
Schváleno 5 - 0 - 0

23/9 Žádost K.D. o prodej části pozemku parc. č. 1284/2 v k. ú. Čakovice u Řehenic. Komise pro rozvoj 
města prodej pozemku doporučuje za cenu 150 Kč/m2 + náklady s převodem spojené. Rada 
prodej doporučuje. Záměr bude zveřejněn.
Schváleno 5 - 0 - 0
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23/10 Podání žádosti Středočeskému kraji o převod části pozemku parc. č. 1997/1 v k. ú. Čakovice 
u Řehenic, na kterém je vybudovaný chodník. Komise pro rozvoj města podání žádosti 
doporučuje. Rada souhlasí s podáním žádosti.
Schváleno 5 - 0 - 0

23/11 Převod části pozemku parc. č. 930/4 v k. ú. Čakovice u Řehenic, na kterém je vybudovaný 
chodník, od manželů Š do vlastnictví města Týnec nad Sázavou darovací smlouvou. Komise 
pro rozvoj města přijetí daru doporučuje. Rada přijetí daru doporučuje.
Schváleno 5 - 0 - 0

23/12 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 01/2015 uzavřená mezi manželi Ž. (obtížený) a 
Městem Týnec nad Sázavou (oprávněný). Předmětem smlouvy je bezúplatné zřízení služebnosti 
inženýrské sítě na pozemku parc. č. 2188/35 v k. ú. Bukovany. Komise pro rozvoj města 
doporučuje bezúplatné zřízení služebnosti inženýrské sítě. Rada doporučuje uzavření smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

23/13 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 02/2015 uzavřená mezi J.P. a M.P. (obtížený) a 
Městem Týnec nad Sázavou (oprávněný). Předmětem smlouvy je bezúplatné zřízení služebnosti 
inženýrské sítě na pozemku parc. č. 2188/43 v k. ú. Bukovany. Komise pro rozvoj města 
doporučuje bezúplatné zřízení služebnosti inženýrské sítě. Rada doporučuje uzavření smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

23/14 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 03/2015 uzavřená mezi K.K. a L.K. (obtížený) a 
Městem Týnec nad Sázavou (oprávněný). Předmětem smlouvy je bezúplatné zřízení služebnosti 
inženýrské sítě na pozemku parc. č. 2188/42 v k. ú. Bukovany. Komise pro rozvoj města 
doporučuje bezúplatné zřízení služebnosti inženýrské sítě. Rada doporučuje uzavření smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

23/15 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 04/2015 uzavřená mezi K.K. (obtížený) a Městem 
Týnec nad Sázavou (oprávněný). Předmětem smlouvy je bezúplatné zřízení služebnosti 
inženýrské sítě na pozemku parc. č. 2188/34 v k. ú. Bukovany. Komise pro rozvoj města 
doporučuje bezúplatné zřízení služebnosti inženýrské sítě. Rada doporučuje uzavření smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

23/16 Prodej obecních stavebních pozemků parc. č. 3119/8 o výměře 1277 m2 a parc. č. 3119/38 
o výměře 848 m2 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Komise pro rozvoj města doporučuje prodej 
pozemků obálkovou metodou, nejnižší podání 1800 Kč/m2. Rada doporučuje dát pozemky 
do nabídky k prodeji. Inzerce (TL, web města, cedule na místě). V případě, že se objeví zájemce, 
vyhlásí se výzva.
Schváleno 5 - 0 - 0

23/17 Žádost manželů M. o prodej části pozemku parc. č. 3006/76 o výměře 19 m2 a pozemku parc. č. 
3006/50 o výměře 237 m2 za cenu 300 Kč/m2 a žádost o změnu územního plánu tohoto pozemku 
na zahradu. Komise pro rozvoj města prodej části pozemku parc. č. 3006/76 doporučuje ihned 
za cenu 300 Kč/m2 + náklady s převodem spojené. Na pozemek parc. č. 3006/50 uzavřít smlouvu 
o budoucí smlouvě kupní za cenu 300 Kč/m2 se zřízením bezúplatné služebnosti inženýrské sítě 
(vodovod) s platností, než bude schválena případná změna územního plánu. Rada prodej 
doporučuje. Záměr bude zveřejněn.
Schváleno 5 - 0 - 0

23/18 Žádost o odpis pohledávek společnosti NOVAPOL, spol. s r.o., IČ:00541796 za neuhrazené 
nájemné včetně příslušenství za roky 2010-2011 ve výši 17.031,53 Kč na základě usnesení 
Krajského soudu v Praze, č.j. KSPH 38 INS 7301/2010-B-80, kterým  bylo rozhodnuto o zrušení 
konkurzu pro nedostatek majetku (právní moc dne 01.10.2015).
Schváleno 5 - 0 - 0
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23/19 Přidělení bytu 275/31 na základě žádosti MŠ o byt pro zaměstnance N.D. Nájemní smlouva na 1 
rok, nájemné 63 Kč/m2. Standardní nájemní smlouva.
Schváleno 5 - 0 - 0

23/20 Návrh na podání výpovědi smlouvy uzavřené s Jitkou Filipovou na nájem smuteční obřadní síně 
na hřbitově. Důvodem je nepřehledný systém slev a darů vypravovateli pohřbu. Obřadní síň by 
město provozovalo vlastními silami (TS nebo zaměstnanec úřadu). Případně bude vyhlášeno 
výběrko s pevně stanovenou maximální cenou za pronájem (cena za obřad včetně veškerého 
příslušenství). Rada souhlasí s podáním výpovědi.
Schváleno 5 - 0 - 0

23/21 Žádost DANDYLAND s.r.o., Praha, o vydání stanoviska k dokumentaci stavby ke stavebnímu řízení 
pro přístavbu prodejny č. p. 558, ul. Luční, Týnec nad Sázavou. Rada se stavbou souhlasí bez 
připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

23/22 Žádost S.D. o souhlas s podnájmem části nebytových prostor, které má od města pronajaté v DPS 
čp. 520 v Týnci nad Sázavou.
Schváleno 5 - 0 - 0

23/23 Žádost O.P. o uzavření smlouvy o právu provedení stavby a to sjezdu na obecních pozemcích 
parc. č. 3773, 37/18 a 129/3 v k. ú. Krusičany. Rada dala 5. 5. 2014 souhlas se stavbou. Smlouva 
je nezbytná pro stavební řízení. Rada s uzavřením smlouvy souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

23/24 Žádost O.H. o vydání stanoviska k rekonstrukci a přístavbě rekreační chaty na pozemku parc. č. 
st. 421 v k. ú. Čakovice u Řehenic. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 23/1 až 24 zajistí Marie Ondřichová

23/25 VI. rozpočtové opatření rady města pro rok 2015 
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 23/25  zajistí Ing. Kateřina Hrušková

23/26 Návrh na schválení odměn pro členy komisí a výborů. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 23/26  zajistí Ing. Miloš Albl

23/27 Mateřská škola Týnec nad Sázavou
a) Ekonomika, provoz, opravy, investice, požadavky na rozpočet (umývárny, koberce). 

Informace o projektu Zahrada v přírodním stylu - akce dokončena. Rada bere informace 

na vědomí.

b) Částka ve výši 78.000 Kč z provozního příspěvku mateřské škole bude zaúčtována jako 

investiční příspěvek z důvodu pořízení keramické pece pro mateřskou školu (provozní 

příspěvek ve výši 102.300 Kč na pravidelnou sportovní a zájmovou činnost pro děti a mládež 

byl schválen usnesením ZM2015/5/16).

c) Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2014. 65.807,32 Kč do rezervního 

fondu.

Schváleno 5 - 0 - 0

23/28 Žádost Základní školy Týnec nad Sázavou o schválení sponzorského daru od zákonných zástupců 
žáků 2. B ve výši 2. 200 Kč na zakoupení fotoaparátu.
Schváleno 5 - 0 - 0

23/29 Řešení kapacity učeben v základní škole pro školní rok 2016/2017. Rada doporučuje řešit v rámci 
školního areálu. Náhradu ve školce rada nedoporučuje. V přípravě je přístavba školy, uvedení 
do provozu se předpokládá v 9/2017.
Schváleno 4 - 0 - 1 (zdržel se - Kadrnožka)
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23/30 Platový výměr:
a) ředitelky Základní školy Týnec nad Sázavou
b) ředitelky Mateřské školy Týnec nad Sázavou
c) ředitelky Školní jídelny Týnec nad Sázavou
Schváleno 5 - 0 - 0

23/31 Redakční rada Týneckých listů: šéfredaktorka - Lenka Morávková, členové - Emilie Bartůšková, 
Magdalena Timplová, Ivana Nováková.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 23/27 až 31 zajistí Ing. Bedřich Pešan

23/32 Dodatek ke Smlouvě č. 868/2015/1 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury na rok 2015. Dodatek mění výši dotace na stavu chodníku v Čakovicích 
dle změn projektu (uzavřené dodatky smluv s dodavatelem).
Schváleno 5 - 0 - 0

23/33 Návrh plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací pro období 2015-2024. Jde o dokument 
povinný dle zákona. Stávající plán byl schválen na období 2009-2018. Je třeba ho aktualizovat. 
Z aktualizovaného plánu vyplývá optimální výše (roční) finančních prostředků na obnovu majetku 
celkem 12,6 mil Kč. Stávající alokace v rozpočtu 2015 je cca 6 mil Kč, z toho nájemné je 4 mil Kč. 
Dokument schvaluje zastupitelstvo. Je to především informace pro vlastníka infrastruktury 
(město) o budoucích nákladech na její obnovu.
Schváleno 5 - 0 - 0

23/34 Žádost o podporu aktivit v oblasti rozvoje regionu Posázaví formou neinvestiční dotace neziskové 
organizaci Posázaví o.p.s. Se společností probíhají pravidelné kontrolní dny, kde se řeší 
probíhající projekty, požadavky města, vyhlášené a připravované dotační tituly, informace o dění 
v regionu. Pro rok 2016 je žádáno o 100 Kč/obyvatele. Navrženo je poskytnout dotaci ve výši 
50 Kč/obyvatele (máme vlastního dotačního referenta). K 1.1.2015 měl Týnec 5625 obyvatel. 
Dotace by činila 281 250 Kč a je zahrnuta do návrhu rozpočtu 2016. Dotaci schvaluje 
zastupitelstvo. Rada doporučuje poskytnutí dotace schválit.
Schváleno 4 - 0 - 1 (zdržel se - Korec)

23/35 Návrh Mgr. Znamenáčka na zahájení jednání rady v 16.00.
Schváleno 5 - 0 - 0

23/36 Podklady (zadávací dokumentace) pro výběrové řízení na veřejné osvětlení. Po schválení 
podkladů bude ihned vyhlášena výzva k podání nabídek (termín pro podání nabídek je 6.1.2016. 
Předpokládaný termín zahájení plnění smlouvy s vybraným dodavatelem je cca 4/2016.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 23/32 až 36 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé: 
- Informace o náplni práce referenta pro komunikaci

- Informace o přejezdu Týnec - SŽDC souhlasí s opravou komunikace na obou stranách přejezdu. Je 

třeba dohodnout spolupráci s Metazem.

Konec jednání v 19.30

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




