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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 24/2015

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 23. 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

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta   místostarosta

V Týnci nad Sázavou dne 23. 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
24/1 Prodloužení nájemní smlouvy pro P.K. na byt. č. 1, Benešovská 13 do 30. 11. 2016.

Schváleno 5 - 0 - 0

24/2 Prodloužení nájemní smlouvy pro I.P. na byt č. 2, Brodce 25 do 31.1.2016.
Schváleno 5 - 0 - 0

24/3 Prodloužení nájemní smlouvy pro M.K. na byt č. 13 Brodce 25 do 31.1.2016.
Schváleno 5 - 0 - 0

24/4 Odpis pohledávek za neuhrazené poplatky za odpady včetně příslušenství za roky 2013-2015 
ve výši 1.376 Kč za P.H.V., která byla na základě soudního usnesení předána do péče dětského 
domova. Rada s odpisem pohledávek souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

24/5 Žádost P.O. o vydání stanoviska k oplocení pozemku parc. č. 1178/18 v k. ú. Čakovice u Řehenic.
Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

24/6 Žádost E.H. o souhlas vlastníka sousedního pozemku k územnímu souhlasu na stavbu oplocení 
jižních hranic pozemků parc. č. 1147/2 a 1147/5 v k. ú. Čakovice u Řehenic. Rada se stavbou 
nesouhlasí. 
Schváleno 5 - 0 - 0

24/7 Žádost O.K. o souhlas města s prodloužením vozovky v ulici Sadová včetně obratiště na pozemcích 
parc. č. 3824/1 a 3077/22 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Rada se stavbou souhlasí. Povrch komunikace 
bude asfaltový (provedený na náklady žadatele). Obratiště na pozemku 3077/22 bude 
geometricky odděleno a převedeno na způsob využití „komunikace“ (na náklady žadatele). Rada
pověřuje starostu podpisem smlouvy o právu provedení stavby.
Schváleno 5 - 0 - 0

24/8 Návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřené mezi ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, 
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. 3119/4 v k. ú. Týnec nad 
Sázavou. Smlouva o smlouvě budoucí byla uzavřena s manželi P., kde cena byla dohodnuta 
na 1 000 Kč bez DPH. Následně byl pozemek převeden do vlastnictví města. Rada pověřuje 
starostu podpisem smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

24/9 Návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřené mezi ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, 
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. 2379/6 v k. ú. Bukovany. 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy byla schválena radou města 26. 1. 2015. Cena za věcné 
břemeno činí 10.000 Kč bez DPH. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

24/10 Žádost J.J. o schválení přesahu zateplení objektu na pozemku parc. č .st 1947 v k. ú. Týnec nad 
Sázavou na obecní pozemek parc. č. 3816/1 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Rada se stavbou souhlasí 
bez připomínek. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy o právu provedení stavby.
Schváleno 5 - 0 - 0
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24/11 Prodej přebytečných PC, LCD monitorů a tiskáren na základě odborného posouzení zbytkové ceny.
Rada s prodejem souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

24/12 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny pro připojení hasičárny Krusičany.
Schváleno 5 - 0 - 0

24/13 Návrh dodatku č. 1 smlouvy o nájmu části pozemků č. parc. 43565 v k.ú. Týnec nad Sázavou 
uzavřené mezi nájemcem Městem Týnec nad Sázavou a pronajímatelem J.P. dne 26. 7. 2011. 
Dodatek se týká prodloužení nájmu do 31. 12. 2020 podobu udržitelnosti projektu cyklostezky a 
lávky ve Zbořeném Kostelci za cenu 500 Kč na celé období.
Schváleno 5 - 0 - 0

24/14 Žádost DD studia s.r.o., o souhlas s napojením pozemku parc. č. 4002/7 v k. ú. Týnec nad Sázavou 
na obecní pozemek parc. č. 4120/11 přes obecní pozemky parc. č. 4002/9 v k. ú. Týnec nad 
Sázavou. Rada s napojením souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

24/15 Žádost I.K. o souhlas s napojením vodovodní přípojky k pozemku parc. č. 3080/152 v k. ú. Týnec 
nad Sázavou k městskému vodovodu. Rada s napojením souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

24/16 Žádost P.B. o schválení havarijního plánu podle § 39, odst 2, zákona č. 254/2001 Sb. (o vodách), 
ve znění pozdějších předpisů. Havarijní plán je zpracován pro ucelené provozní území – farma
v k. ú. Pecerady a Poříčí nad Sázavou. Rada s havarijním plánem souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

24/17 Návrh smlouvy o právu provedení stavby uzavřené mezi Městem Týnec nad Sázavou (stavebník) a 
P.P. (vlastník pozemku). Jedná se o stavbu chodníku na pozemku parc. č. 914 v k. ú. Čakovice u 
Řehenic. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

24/18 Žádost manželů Š. o stanovisko k umístění fotovoltaických panelů ne střechu rodinného domu čp. 
527. Rada s umístěním souhlasí.
Schváleno 3 - 1 (proti Pešan) - 1 (zdržel Korec)

24/19 Žádost E.P. o vyjádření souhlasu se změnou územního rozhodnutí o umístění stavby v lokalitě 
U Hájenky ve vztahu k pozemku parc. č. 3107/9 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Rada se změnou 
územního rozhodnutí souhlasí. Bude upravena zastavitelná plocha a ruší se regulační čára.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 24/1 až 19 zajistí Marie Ondřichová

24/20 7. rozpočtové opatření rady města 2015
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 24/20  zajistí Ing. Kateřina Hrušková

24/21 Požární řád.
Schváleno 5 - 0 - 0

24/22 Návrh na poskytnutí půjčky z Fondu oprav a modernizace bytového fondu. Rada doporučuje 
zastupitelstvu půjčky poskytnout.
Schváleno 5 - 0 - 0

24/23 Změna Obecně závazných vyhlášek v souvislosti s novelou zákona o místních poplatcích.
OZV 6/2012 - odpady 
- platba a vymáhání poplatku za děti, rozsah osvobození, možnost odpuštění
- návrh na zvýšení sazby poplatku na 700 Kč/osoba (skutečné náklady 780 Kč)
Schváleno 4 - 0 - 1 (zdržel Korec)
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OZV 1/2011 - psi
- návrh na úlevu 400 Kč z poplatku za očipovaného psa, maximálně do výše poplatku
- sazba poplatku beze změny
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 24/21 až 23 zajistí Ing. Miloš Albl

24/24 Žádost mateřské školy o souhlas s přijetím sponzorského daru ve výši 5.000 Kč
Schváleno 5 - 0 - 0

24/25 Projednání zápisu ze sportovní komise ze dne 11. 11. 2015. Rada bere zápis na vědomí.
Schváleno 5 - 0 - 0

24/26 Udělení odměny pro (vyplaceno z prostředků příspěvkových organizací):
a) Mgr. Hanu Váňovou - ředitelku Základní školy Týnec nad Sázavou
b) PaedDr. Janetu Jandovou - ředitelku Mateřské školy Týnec nad Sázavou
c) Janu Malinovou - ředitelku Školní jídelny Týnec nad Sázavou
Schváleno 4 - 0 - 1 (zdržel Korec) Plnění usnesení č. 24/24 až 26 zajistí Ing. Bedřich Pešan

24/27 Návrh dodatku ke smlouvě s firmou BES s.r.o. na stavbu mostu Čakovice. Dodatek zvyšuje cenu 
díla o 107.494,48 Kč bez DPH z důvodu změn v založení stavby (hlubší základy stavby).
Schváleno 5 - 0 - 0

24/28 Návrh dodatku ke smlouvě s firmou Diostav s.r.o. na stavbu mostu pod hradem Zbořený Kostelec. 
Dodatek zvyšuje cenu díla o 6.333 Kč bez DPH z důvodu výměny nestabilního podloží pod mostními 
opěrami.
Schváleno 3 - 1 (proti Korec) - 1 (zdržel Znamenáček)

24/29 Návrh dodatku ke smlouvě s firmou Laros s.r.o. na rekonstrukci vodovodu v lávce na Brodce. 
Dodatek snižuje cenu díla o 292.682,61Kč bez DPH z důvodu změny způsobu uložení nového 
potrubí. Vodovod bude uložen vně tělesa lávky.
Schváleno 5 - 0 - 0

24/30 Program ZM
A. Majetkové převody 
B. Rozpočtové opatření 2015
C. Odměny pro neuvolněné zastupitele, členy komisí a výborů a dary pro neuvolněné členy rady
D. Rozpočet a výhled města pro rok 2016
E. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací 2015-2024
F. Poskytnutí dotace pro Posázaví o.p.s. 2016
G. Změna názvů příspěvkových organizací (ZŠ, MŠ, ŠJ)
H. Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích (odpad, psi)
I. Poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení
J. Aktualizace č. 2 územního plánu - termíny, postup
Schváleno 5 - 0 - 0

24/31 Plán jednání rady a zastupitelstva v roce 2016.
Schváleno 5 - 0 - 0

24/32 Žádost Posázaví o.p.s. o poskytnutí dotace na projekt Čistá řeka Sázava 2016. Návrh: 6.000 Kč
Schváleno 5 - 0 - 0

24/33 Žádost MŠ Montessori Týnec nad Sázavou o stanovisko k rozšíření Mateřské školy Montessori  
Týnec nad Sázavou o základní školu na území Týnce nad Sázavou. Stanovisko bude přílohou žádosti 
o zápis školy do školského rejstříku MŠMT. Vznikne nová školská právnická osoba Mateřská škola 
a základní škola GAIA Týnec nad Sázavou. Rada s rozšířením o základní školu a zápisem do 
školského rejstříku souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0
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24/34 Návrh Smlouvy o provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu. Nahrazuje smlouvu 
předchozí (platí od 1.1.2014). Důvodem je změna výpočtu nájemného - přechod na pevně 
stanovené nájemné.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 24/27 až 34 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé: 

- Příspěvek na provoz Pečovatelské služby Benešov pro rok 2016: 930.000 Kč. Je to stejná výše jako v roce 

2015, je zahrnuto do návrhu rozpočtu.

- Příspěvek do svazku Benebus pro rok 2016: 1.100.000 Kč. Je to stejná výše jako v roce 2015, je zahrnuto 

do návrhu rozpočtu.

- Diskuze o úhradě za svatební obřady - bude připravena vnitřní směrnice (taj).

- Informace o výběrových řízeních: běží - osvětlení, v přípravě - dosazovací nádrž II, dokumentace (DSP) 

pro intenzifikaci ČOV 8000 EO.

- Středočeský kraj zařadil do svých projektů přestavbu křižovatky pod hotelem na okružní.

- Informace o stavu jednání o pozemcích v kolonce. Došlo k dohodě o ceně, bohužel se nepodařilo svolat 

jednání s. Hofmanem (nekomunikuje).

- Požadavek p. Korce na rozšíření biokontejnerů v Kozlovicích. Bude řešeno od dubna 2016 v závislosti na 

ceně poplatku. Je možnost pořídit si vlastní nádobu.

Konec jednání v 20:20

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




