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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 5/2016

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 21. 3. 2016

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

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta   místostarosta

V Týnci nad Sázavou dne 21. 3. 2016
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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
05/1 Žádost I. S. o zřízení bezúplatného věcného břemene přístupu pro pozemek parc. č. 4218/3 v k. ú. 

Týnec nad Sázavou přes pozemek parc. č. 4137/3 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Rada se zřízení 
břemene souhlasí, věcné břemeno bude kopírovat vyjetou cestu v šíři cca 3m.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/2 Žádost I. N. - nájemce nebytových prostor v čp. 520 Týnec nad Sázavou, o povolení provedení 
stavebních úprav nebytového prostoru (pedikúra) v čp. 520 Týnec nad Sázavou. Rada 
s provedením úprav souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/3 Žádost J. K. o pronájem části pozemku parc. č. 3089/33 v k. ú. Týnec nad Sázavou o výměře 16 m2 
za účelem zřízení předzahrádky od 1. 5. 2016 do 31. 10. 2016 za jednorázovou úhradu 3888 Kč. 
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu pozemku. Pronájem se projedná samostatně 
po zveřejnění záměru.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/4 Žádost manželů Z. o koupi pozemku parc. č. 3006/11 o výměře 293 m2 v k. ú. Týnec nad Sázavou 
(Farský kopec) a žádost o změnu územního plánu. Rada prodej pozemku doporučuje za cenu 
300 Kč/m2 se zřízením bezúplatné služebnosti vedení inženýrské sítě s tím, že bude sepsána 
smlouva o smlouvě budoucí, do doby než bude provedena změna územního plánu, nejdéle však 
s platností do konce roku 2020 + náklady s převodem spojené (zaměření sítí, kolek na návrh 
na vklad). Rada souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku. Prodej projedná zastupitelstvo.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/5 Změna žádosti Z. a D. Ch. o prodej pozemků parc. č. 4350/3 o výměře 265 m2,  4350/20 o výměře 
22 m2 a části pozemku parc. č. 4350/1 o výměře cca 300 m2 vše v k. ú. Týnec nad Sázavou 
na pronájem. Komise pro rozvoj města pronájem pozemků nedoporučuje. Není možné 
pronajmout cestu (byť pouze vyšlapanou), která je užívána nejen místními občany. Rada 
s pronájmem nesouhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/6 Návrh na koupi pozemku par. č. 4549/2 o výměře 927 m2 v k. ú. Týnec nad Sázavou, na kterém 
má město v úmyslu vybudovat chodník do Zbořeného Kostelce od ČPP Transgas, s.p. za cenu 
obvyklou (dle odhadu). Rada koupi doporučuje.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/7 Žádost budoucích vlastníků domu čp. 461 v Týnci nad Sázavou o prodej části pozemku parc. č. 
3006/40 a 3006/73 v k. ú. Týnec nad Sázavou před tímto domem. Pozemky jsou součástí přístupu 
do domu. Rada prodej pozemků doporučuje za cenu 300,- Kč/m2 se zřízením bezúplatné 
služebnosti vedení inženýrské sítě + náklady s převodem spojené (vypracování GP na oddělení 
pozemků včetně zakreslení věcného břemene, kolek na návrh na vklad). Rada souhlasí se 
zveřejněním záměru prodeje pozemku.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/8 Zastupitelstvo města 8. 2. 2016 schválilo směna pozemků parc. č. 852/4 o výměře 737 m2 v k. ú.
Čakovice u Řehenic ve vlastnictví města za část pozemku parc. č. 914 o výměře cca 180 m2 a parc. 
č. st. 62 o výměře cca 204 m2 vše v k. ú. Čakovice u Řehenic ve vlastnictví p. P. Praktická se jeví
směna pouze u pozemkem parc. č. st. 62 v k. ú. Čakovice u Řehenic. Část pozemku parc. č. 914 
o výměře cca 180 m2 by město přijalo darem po dokončení stavby (bude známá velikost 
zastavěného pozemku). Dar by se řešil smlouvu o budoucí smlouvě darovací. Komise pro rozvoj 
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města s navrženou změnou souhlasí. Rada s navrženým postupem souhlasí. Projedná 
zastupitelstvo.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/9 Žádost Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje o bezúplatný převod pozemků
pod silnicemi v k. ú. Čakovice u Řehenic a to parc. č. 2090 o výměře 3887 m2, parc. č. 2092/2 
o výměře 2437 m2, parc. č. 2092/3 o výměře 2002 m2, parc. č. 2092/5 o výměře 800 m2, parc. č. 
2093/1 o výměře 2292 m2, parc. č. 2093/3 o výměře 1670 m2, parc. č. 2093/5 o výměře 1075 m2, 
parc. č. 2093/7 o výměře 2305 m2, parc. č. 2093/9 o výměře 153 m2, parc. č. 2094/1 o výměře 
192 m2, parc. č. 2094/2 o výměře 147 m2, parc. č. 2094/3 o výměře 432 m2, parc. č. 2094/4 
o výměře 36 m2 celkem tedy 17428 m2. Komise pro rozvoj města bezúplatný převod výše 
uvedených pozemků doporučuje. Rada souhlasí se zveřejněním záměru bezúplatného převodu 
pozemků. Převod projedná zastupitelstvo.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/10 Žádost manželů Z. o majetkové vypořádání obecních pozemků parc. č. 589/22 a 589/26 v k. ú.
Krusičany, které mají připlocené. Komise pro rozvoj města majetkové vypořádání pozemků 
doporučuje následujícím způsobem: část pozemku parc. č. 589/22, na kterém je skála vyměnit 
za část pozemku parc. č. 589/16 ve vlastnictví žadatelů, rozdíl ve výměrách pozemků, na kterých 
je ještě skála doplatit za cenu 15,- Kč/m2, ostatní pozemky kolem domu a pod stavbou za cenu 
150,- Kč/m2 +  náklady s převodem spojené (GP platí žadatel, vklad na KN platí město). Rada 
souhlasí se zveřejněním záměru směny a koupě pozemku. Vypořádání projedná zastupitelstvo.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/11 Žádost M.D. o souhlas se stavbou kanalizační přípojky pro nemovitost na pozemku parc. č. st. 578 
v k. ú. Týnec nad Sázavou (Chrást osada) a napojení na obecní kanalizaci. Přípojka se dotkne 
obecního pozemku parc. č. 4120/1 (místní komunikace) v k. ú. Týnec nad Sázavou. Rada se stavbou 
souhlasí. Standardní podmínky pro vstup do komunikace, asfaltový povrch v případě zásahu bude 
proveden nový v délce výkopu v celé šíři komunikace. Bude vyměřen poplatek za zhodnocení 
pozemku.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/12 Smlouva o výpůjčce uzavřené mezi Městem Týnec nad Sázavou (půjčitel) a Bisportem s.r.o. Týnec 
nad Sázavou (výpůjčitel). Předmětem výpůjčky je pozemek parc. č. st. 2083 o výměře 70 m2 v k. ú. 
Týnec nad Sázavou.
Schváleno 4 - 0 - 1 (zdržel)

05/13 Žádost manželů S. o souhlas s rekonstrukcí domu na pozemku parc. č. st. 747 v k. ú. Týnec nad 
Sázavou (Zbořený Kostelec). Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/14 Žádost I. aj. Z. o stanovisko ke stavbě vodovodní přípojky. Stavba se dotkne obecního pozemku 
parc. č. st. 3896 v k. ú. Týnec nad Sázavou (Chrást nad Sázavou). Rada se stavbou souhlasí bez 
připomínek. 
Schváleno 5 - 0 - 0

05/15 Nájemní smlouvy na prostory k podnikání v domech na Kněžině. Jde o aktualizaci smluv dle nového 
OZ. 
Schváleno 5 - 0 - 0

05/16 Postup prodeje pozemků Višňová. Byl zaznamenán zájem o tyto pozemky. Zastupitelstvo v dubnu 
schválí minimální cenu a způsob prodeje, v květnu bude vyhlášeno výběrové řízení, v červnu bude 
vyhodnocení nabídek a případně předložen prodej pozemků zastupitelstvu.
Schváleno 5 - 0 - 0
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05/17 Podnět komise pro rozvoj města na nepořádek na obecním pozemku parc. č. 2236/6 v k. ú.
Pecerady. Nebyl dodržen termín vyklizení, který požadovala komise i odbor majetku. Komise 
navrhuje vystavit vlastníkovi složeného materiálu výměr za zábor veřejného prostranství. Termín 
pro vyklizení pozemku: 18.4.2016. V případě nedodržení bude úklid proveden na náklady města a 
následně budou vymáhány.
Schváleno 3 - 2 (proti) - 0 Plnění usnesení č. 05/1 až 17 zajistí Marie Ondřichová

05/18 Rada města schvaluje účetní závěrku za rok 2015 příspěvkové organizace Školní jídelna Týnec nad 
Sázavou, Komenského 265, 257 41 Týnec nad Sázavou, IČ 71004688. Rada města nezjistila, že by 
účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s §4 vyhlášky č.220/2013 
věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/19 Žádost o poskytnutí daru pro Český zahrádkářský svaz Týnec nad Sázavou na zajištění posvícenské 
výstavy. Návrh: 5.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 05/18 až 19 zajistí Ing. Bedřich Pešan

05/20 Vnitřní směrnice 2016/4 - organizační schéma MěÚ. Doplnění pracovního místa - správce 
sportovního zařízení.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 05/20 zajistí Ing. Miloš Albl

05/21 Návrh smlouvy o dílo s firmou Window Holding a.s. na výměnu dveří v sokolovně v Kostelci (vstup 
do tělocvičny a nářaďovny) za cenu 37.047 Kč s DPH. 
Schváleno 5 - 0 - 0

05/22 Návrh smlouvy o dílo s firmou Window Holding a.s. na výměnu oken v ZUŠ za cenu 138.620 Kč 
s DPH. 
Schváleno 5 - 0 - 0

05/23 Návrh smlouvy o dílo s firmou B E S s.r.o. na stavbu chodníku na Brodcích za cenu 1.084.504 Kč 
s DPH. 
Schváleno 4 - 1 (proti) - 0

05/24 Návrh dodatku č. 6 pro rok 2016 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě 
v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 se společností ARRIVA PRAHA, s.r.o. 
Plnění činí 396 195,50 Kč prostřednictvím Benebusu.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/25 Žádost BD Bystřice o stanovisko k rozdělení výnosu z pronájmů prostor sloužících k podnikání. 
Rada souhlasí se vkladem výnosu do fondu oprav domu, kde se prostor nachází. Platí pro rok 2016.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/26 Návrhy trasování cyklostezek pro aktualizaci cyklogenerelu Středočeského kraje (http://gis.kr-
stredocesky.cz/fx/reg/cyklogenerel/). Rada schvaluje vedení cyklostezky z Týnce nad Sázavou přes 
Chrást nad Sázavou do Krhanic dle obrazového podkladu.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/27 Souhlas s umístěním sídla (budova hasičárny):
a) Sbor dobrovolných hasičů Zbořený Kostelec, Zbořený Kostelec 5 

b) SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Pecerady, Pecerady 186
c) Sbor dobrovolných hasičů Týnec nad Sázavou, Benešovská 507, Týnec nad Sázavou
d) Sbor dobrovolných hasičů Podělusy, Podělusy 43
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 05/21 až 27 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka



5

C) Různé: 
- Informace o projektu EkoKomu - odkup sběrných nádob na papír, plasty sklo a jejich náhrada za nádoby 

EkoKomu na základě výpůjčky.

- Informace - záměry Fercomu s využitím pozemků (za MěÚ, parkoviště střed), požadavky na změny ÚP, 

hřiště u řeky pod teplárnou

- Proběhlo setkání starostů s hejtmanem v Benešově. Diskutovalo se o dálnici, dopravě zdravotnictví,…

- Proběhlo setkání osadního výboru s veřejností v Chrástě sídliště

- Informace z jednání o výstavbě Penny marketu u nádraží

- Oprava přejezdu a uzavírka silnice proběhne od pátku 22. 4. 7.00 do úterý 26. 4. 18.00

- Příprava projektu Zdravé město - školení, strategické dokumenty. 

- Informace o připravovaných investicích a významných opravách pro rok 2016

Konec jednání v 20.30

Termíny jednání v roce 2016:
rada: 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: 18.4., 20.6., 19.9., 12.12.




