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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU 

Z á p i s  č. 25/2015 
 

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 14. 12. 2015 
 
Přítomní členové rady: 
  
  Mgr. Martin Kadrnožka 
  Ing. Bedřich Pešan 
  František Kašpárek  
  Mgr. Petr Znamenáček (příchod 16.05) 
  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 14. 12. 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 
25/1 Prodloužení nájemní smlouvy na byt. č. 1, Nád. Hodějovského 67 pro F.M. a A.S. do 31. 12. 2016. 
 Schváleno 4 - 0 - 0 
 
25/2 Prodloužení nájemní smlouvy na byt. č. 3, Benešovská 13 pro M.G. a M.G do 30. 6. 2016. 
 Schváleno 4 - 0 - 0 
 
25/3 Prodloužení nájemní smlouvy na byt. č. 25, Okružní 275 pro L.H. a M.H. do 30. 6. 2016. 
 Schváleno 4 - 0 - 0 
 
25/4 Žádost K.P. o stavební úpravy v nebytovém prostoru v čp. 520. Úpravy spočívají v odstranění jedné 

příčky a zazdění otvoru mezi místnostmi. Rada souhlasí se stavebními úpravami. Stavební úpravy 
budou provedeny na náklady žadatele. 

 Schváleno 5 - 0 - 0 
 
25/5 Dohoda mezi Městem Týnec nad Sázavou a K.K. (vlastníkem domu čp. 224 Chrást nad Sázavou) 

o správě nemovitosti. Dohoda se uzavírá do 31.12.2015, město bude provádět správu domu za 
cenu 130 Kč/byt/měsíc + DPH.  

 Schváleno 5 - 0 - 0 
 
25/6 Dohoda o ukončení nájemní smlouvy na smuteční síň na novém hřbitově s firmou Charon - Jitka 

Filipová s.r.o. k 31. 12. 2015.  
 Schváleno 5 - 0 - 0 
 
25/7 Zveřejnění záměru - pronájem smuteční obřadní síně na novém hřbitově v Týnci nad Sázavou. 

Město Týnec nad Sázavou hodlá pronajmout nemovitost Technickým službám Týnec s.r.o. 
 Schváleno 5 - 0 - 0 
 
25/8 Provozní řád a ceník smuteční obřadní síně na novém hřbitově v Týnci nad Sázavou 
 Schváleno 5 - 0 - 0 
 
25/9 Žádost E.Š. o vydání stanoviska dokumentaci stavby na ohlášení - novostavba rodinného domu 

na pozemku parc. č.  4373 v k. ú. Týnec nad Sázavou (Zbořený Kostelec) včetně tlakové kanalizační 
přípojky. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek. Bude vyměřen poplatek za zhodnocení 
pozemku. Standardní podmínky pro vstup do komunikace.  

 Schváleno 5 - 0 - 0 
 
25/10 Žádost P.N. o vydání stanoviska k dokumentaci stavby k územnímu souhlasu - jímka odpadních 

vod na pozemku parc. č. st. 71 v k. ú. Čakovice u Řehenic. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek. 
 Schváleno 5 - 0 - 0 
 
25/11 Žádost J.A.M. o vydání stanoviska k dokumentaci stavby k územnímu souhlasu - bezodtoková 

jímka na pozemcích parc. č. st. 168 v k. ú. Krusičany. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek. 
 Schváleno 5 - 0 - 0 
 
25/12 Žádost ELMOZ Czech, s.r.o., Bystřice, o vydání stanoviska ke stavbě „Chrást nad Sázavou - kNN p.č. 

3847“. Stavba se dotkne obecního pozemku parc. č. 4303 v k. ú. Týnec nad Sázavou (Chrást osada). 
Rada se stavbou souhlasí, standardní podmínky pro vstup do komunikace. Na nové vedení bude 
uzavřena smlouva o věcném břemeni. 

 Schváleno 5 - 0 - 0 
 



 3 

25/13 Žádost ELMOZ Czech, s.r.o., Bystřice, o vydání stanoviska ke stavbě „Čakovice - kNN - p.č. 
1297/12“. Stavba se nedotkne obecních pozemků. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek. 

 Schváleno 5 - 0 - 0 
 
25/14 Žádost Povodí Vltavy o stanovisko k záměru „Sázava ř.km 17,904, Rekonstrukce jezu Podělusy“ 

pro účel vydání stavebního povolení a realizaci stavby. Rada se záměrem souhlasí. Komunikace 
v Podělusích p.č. 3714/1 a 3714/6 bude po stavbě zrekonstruována ve spolupráci s investorem 
vodní elektrárny. 

 Schváleno 5 - 0 - 0 
 
25/15 Žádost Povodí Vltavy o pronájem části pozemků parc. č. 4194/3 a 4295 v k. ú. Týnec nad Sázavou 

a 3647/1 v k. ú. Podělusy za účelem zřízení staveniště při opravě jezu Podělusy. Rada souhlasí se 
zveřejněním návrhu. Cena 20 Kč/m2/rok. 

 Schváleno 5 - 0 - 0 
 
25/16 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  obecních pozemcích parc. č. 3077/2,3080/41, 
3080/45, 3080/103, 3080164, 3089/23, 3824/1 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Jednorázová náhrada 
za věcné břemeno činí 222 800 Kč bez DPH. Smlouva o smlouvě budoucí byla schválena radou 
města 24. 11. 2011. 

 Schváleno 5 - 0 - 0 
 
25/17 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  obecních pozemcích parc. č. 33, 112/1, 129/3, 3759, 
3773 v k. ú. Krusičany. Jednorázová náhrada za věcné břemeno činí 63 000 Kč bez DPH. Smlouva 
o uzavření budoucí smlouvy byla schválena radou města 14. 4. 2014.  

 Schváleno 5 - 0 - 0 
 
25/18 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  obecních pozemcích parc. č. 856/3 v k. ú. Pecerady. 
Jednorázová náhrada za věcné břemeno činí 10 000 Kč bez DPH. Smlouva o uzavření budoucí 
smlouvy byla schválena radou města 30. 8. 2010.  

 Schváleno 5 - 0 - 0 
 
25/19 Stanovení nájemného v obecních bytech v čp. 21 Brodce: 63 Kč/m2/měsíc s platností od 1. 1. 2016. 
 Schváleno 5 - 0 - 0 
 
25/20 Žádost Bisport s.r.o. o stanovisko k projektové dokumentaci stavebních úprav objektu č. p. 511 

v Týnci nad Sázavou. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek 
 Schváleno 5 - 0 - 0 
 
25/21 Schválení převodu družstevního podílu M.D. na M.F. a M.H. na M.S. 
 Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 25/1 až 21 zajistí Marie Ondřichová 
 
25/22 VIII. rozpočtové opatření rady města pro rok 2015 
 Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 25/22  zajistí Ing. Kateřina Hrušková 
 
25/23 Zápis ze zasedání hlavní inventarizační komise ze dne 7.12.2015 s návrhem na vyřazení 

nepotřebného a opotřebovaného majetku. Rada s návrhem na vyřazení souhlasí. 
 Schváleno 5 - 0 - 0 
 
25/24 Smlouva s Technickými službami Týnec s.r.o. o výpůjčce vozu ŠKOD FELICIA (vozidlo pro MěÚ 

nepotřebné). 
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 Schváleno 5 - 0 - 0 
 
25/25 Návrh na zrušení Pokynu rady města č. 3/2015 - Podmínky pro poskytnutí finančního daru při úmrtí 

občana „Pohřebné“. Vzhledem ke snížení ceny pronájmu smuteční obřadní síně již není třeba 
kompenzace formou daru. Rada ruší pokyn rady městač. 3/2015 k 31.12.2015. 

 Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 25/23 až 25 zajistí Ing. Miloš Albl 
 
25/26 Žádost ČSOP Vlašim o finanční příspěvek na činnost záchranné stanice pro zraněná divoká zvířata.  
 Neschváleno 0 - 0 - 5 
 
25/27 Žádost Ochrana fauny ČR o. p. s. o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na environmentální 

výchovu. 
 Neschváleno 0 - 0 - 5 
 
25/28 Žádost Mateřské školy Týnec o schválení odpisového plánu dlouhodobého hmotného majetku - 

elektrická pec pro výpal keramiky KP 140. Vstupní cena 77 999,99 Kč, způsob odpisování 
rovnoměrný, doba odpisování 12 let, výstupní cena 5% - 3.900,99 Kč.  

 Schváleno 5 - 0 - 0 
 
25/29 Návrh mateřské školy o vyřazení vybavení z inventury 2015. 
 Schváleno 5 - 0 - 0 
 
25/30 Žádost Tenisového klubu Týnec nad Sázavou o prodloužení termínu čerpání dotace na modernizaci 

hřiště do 31.12.2016 (smlouva č. 2015/3/6). Rada souhlasí s uzavřením dodatku, kde bude 
prodloužen termín čerpání a vyúčtování dotace. 

 Schváleno 5 - 0 - 0 
 
25/31 Žádost Základní školy o přesun finančních prostředků mezi jednotlivými kapitolami ve výši 

120.000 Kč z důvodu opravy a výměny hlavního školního serveru. 
 Schváleno 5 - 0 - 0 
 
25/32 Žádost Základní školy o povolení zřízení nové položky ve stávajícím rozpočtu na odvody (zdravotní 

a sociální pojištění) ve výši 35.000 Kč z důvodu čerpání z fondu odměn. 
 Schváleno 5 - 0 - 0 
 
25/33 Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla pobočného spolku Svaz modelářů České republiky 

z.s. na adrese K Náklí 404, Týnec nad Sázavou. 
 Schváleno 5 - 0 - 0 
 
25/34 Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla pobočného spolku TJ Zbořený Kostelec na adrese 

Zbořený Kostelec 82, Týnec nad Sázavou. 
 Schváleno 5 - 0 - 0 
 
25/35 Návrh příspěvku pro Pečovatelskou službu okresu Benešov na zajištění pečovatelské služby 

pro občany Města Týnec nad Sázavou v roce 2016 ve výši 930.000 Kč. Položka je součástí rozpočtu 
města na rok 2016. 

 Schváleno 5 - 0 - 0 
 
25/36 Dodatek č. 3 ke smlouvě o údržbě zeleně – ZO ČSOP Vlašim. Dodatek prodlužuje dobu trvání 

smlouvy do 31.12.2016. 
 Schváleno 4 - 0 - 1 (zdržel Korec) Plnění usnesení č. 25/26 až 36 zajistí Ing. Bedřich Pešan 
 
25/37 Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace, poskytnuté z Fondu podpory dobrovolných 

hasičů a složek IZS Středočeského kraje pro rok 2015 pro Sbor dobrovolných hasičů Pecerady 
na pořízení nové zásahové výzbroje a výstroje v max. výši 189 800 Kč. 

 Schváleno 5 - 0 - 0 
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25/38 Žádost o finanční příspěvek na úhradu péče o pacienty Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech.  

Návrh 30.000 Kč (je vyčleněno v rozpočtu 2015). 
 Schváleno 5 - 0 - 0 
 
25/39 Žádost o finanční příspěvek na provoz Centra adiktologických služeb Magdaléna o.p.s. v Benešově. 

Návrh 10.000 Kč (je vyčleněno v rozpočtu 2015). 
 Schváleno 5 - 0 - 0 
 
25/40 Souhlas s podáním žádosti o dotaci na projekt „Přístavba Základní školy Týnec nad Sázavou“ 

na MŠMT z programu 133 310 a závazek spolufinancovat projekt v minimální výši 15% z celkových 
nákladů projektu. Rada s podáním žádosti i se spolufinancováním projektu souhlasí. 

 Schváleno 5 - 0 - 0 
 
25/41 Dodatek č. 2 na správu veřejného osvětlení. Dodatek mění trvání smlouvy do 30.6.2016 a 

stanovuje měsíční cenu bez DPH 107.964 Kč. Smlouva bude ukončena výpovědí po výběru nového 
dodavatele (probíhá veřejná zakázka). 

 Schváleno 5 - 0 - 0 
 
25/42 Smlouva se společností Mediatel na uveřejnění údajů ve Zlatých stránkách na rok 2016 za cenu 

2496,50 Kč. 
 Schváleno 4 - 1 (proti Pešan) - 0 
 
25/43 Projednání požadavku na změnu kvalifikačních kritérií v zakázce „Zajištění správy, provozu, údržby, 

oprav a obnovy veřejného osvětlení na správním území Města Týnec nad Sázavou“. Kvalifikační 
předpoklady jsou přiměřené, měnit se nebudou. MT Legal s.r.o. zpracuje odpověď žadateli. 

 Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 25/37 až 43 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka 
 
C) Různé:  
- Diskuze o zaměstnaneckých bonusech. Bude zachován stávající stav. 

- Diskuze o výběrových řízeních a řešení méněprací a víceprací. Rada bude průběžně informována 

o probíhajících akcích a stavbách. 

- Požadavek na spolufinancování investic - stavba školy a školky - od obcí Bukovany a Chářovice. Město 

dostává na žáka provozní dotaci od státu. Tato dotace pokrývá investiční příspěvky poskytované našim 

PO. Investice jsou však zcela pokryty pouze z rozpočtu města. Protože Týnec umožňuje školní i 

předškolní docházku dětem z jiných obcí, máme za to, že by se obce, které školu nebo školku nemají, 

měly podílet na investičních nákladech nové školní budovy. Navrhujeme rozšířit stávající model ze školky 

i na školní děti. Bude projednáno se staosty. 

- Informace o problematice kvality linky 339 - nejezdí kloubové vozy a ty krátké jsou přeplněné. 

Požadavek na úpravu grafikonu. Náhrada 339 za propoj z Týnce do Babic? Požadavek na úpravu bude 

předložen na StK. 

- Pozemky kolonka - p. Hofman nereaguje, p. Janeček a Ing. Kučerová souhlasí - připravuje se návrh 

technického provedení převodu podílu v pozemku. Následně bude zaslán vlastníkům bytů dopis 

k vyjádření. 

- Požadavek na zveřejnění poskytnutých dotací na webu města. 

Konec jednání v 20:10 
 

 
Termíny jednání v roce 2016: 
rada: 11.1., 25.1., 15.2., 7.3., 21.3., 4.4., 25.4., 9.5., 23.5., 6.6., 27.6., 18.7., 15.8., 5.9., 26.9., 17.10., 31.10., 
14.11., 28.11., 19.12. 
zastupitelstvo: 8.2., 18.4., 20.6., 19.9., 12.12. 


