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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 6/2016

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 4. 4. 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
Ing. Kateřina Hrušková, ekonomický odbor

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta   místostarosta

V Týnci nad Sázavou dne 4. 4. 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
06/1 Žádost A.K. o souhlas vyjádření k územnímu souhlasu pro stavbu kanalizační přípojky pro dům 

čp. 159 v Týnci nad Sázavou. Stavba se dotkne obecního pozemku parc. č. 230/2 v k. ú. Týnec nad 
Sázavou. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek, standardní podmínky pro vstup 
do komunikace.
Schváleno 5 - 0 - 0

06/2 Žádost o vyjádření ke stavbě vstupní markýzy obchodního domu Družstevní č. p. 291 v Týnci nad 
Sázavou a souhlas se sepsáním smlouvy s majitelem nemovitosti o právu provedení stavby. Rada 
se stavbou souhlasí bez připomínek. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

06/3 Návrh postupu pro řešení vlastnických vztahů u bytu v čp. 21/2. S dědici bude projednán odkup 
bytu. Pokud nebude shoda, pak bude ukončena budoucí kupní smlouva, vyplacena složená záloha 
na kupní cenu, byt bude vyklizen a pronajat.
Schváleno 5 - 0 - 0

06/4 Žádost J.Č. o souhlas s výstavbou vrtané studny na pozemku parc. č. 3947/1 v k. ú. Týnec 
nad Sázavou (Chrást osada). Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 06/1 až 4 zajistí Marie Ondřichová

06/5 Ukončení investiční akce - Sportovní hala, Přístavba družiny a jídelny. Na místě těchto dříve 
naprojektovaných staveb se umisťuje přístavba školy. Tyto stavby již město nebude realizovat.
Schváleno 5 - 0 - 0

06/6 Souhlas s celoročním hospodařením města bez výhrad (závěrečný účet 2015). Rada doporučuje 
zastupitelstvu schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0

06/7 Účetní závěrka Města Týnec nad Sázavou k 31.12.2015 - výkazy, inventarizace, zpráva o přezkumu, 
finanční vypořádání dotací. Rada nevznáší požadavky na doplňující informace a předložení 
účetních záznamů ke schvalování účetní závěrky a opravy nedostatků. Rada doporučuje 
zastupitelstvu dokumenty schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 06/5 až 7  zajistí Ing. Kateřina Hrušková

06/8 Projednání návrhu zastupitelů za Hnutí RORA na přidělování obecních bytů. Rada nesouhlasí 
s návrhem pravidel. Tento bod nebude zařazen na program zastupitelstva, informace o požadavku 
Hnutí RORA bude rozeslána zastupitelům.
Schváleno 5 - 0 - 0

06/9 Smlouva na servis výtahu se společností NERA lift s.r.o.  Jde doplnění nového výtahu na MěÚ 
do servisní smlouvy. Cena servisu je 12.584 Kč ročně včetně DPH.
Schváleno 5 - 0 - 0

06/10 Žádost o podporu provozu Centra adiktologických služeb Magdaléna, o.p.s. v Benešově. Návrh: 
dar 10.000 Kč
Schváleno 5 - 0 - 0

06/11 Členství v národní síti zdravých měst. Zdraví spočívá v zapojení veřejnosti do plánovacích a 
rozhodovacích procesů a proškolení úředníků. Zároveň je třeba určit politika a pracovníka města 
pro koordinaci projektu „Zdravé město a místní Agenda 21“. Asociace zajišťuje mimo jiné podporu 
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při komunitních plánováních. Členství je zpoplatněno: 1. rok 5000 Kč, následující 1,9 Kč/obyvatel 
(tj cca 12.500 Kč/rok). Členství je jednou z podmínek pro účast na projektu pro tvorbu strategií a 
vzdělávání úředníků. Členství je výhodné z hlediska realizace a účasti na projektu „Týnec nad 
Sázavou - zdravé město pro všechny“ Schvaluje zastupitelstvo. Rada bere na vědomí.
Schváleno 5 - 0 - 0

06/12 Program zastupitelstva 18.4.2016:
A. Majetkové převody
B. II. rozpočtové opatření zastupitelstva pro rok 2016
C. Závěrečný účet města za rok 2015 a zpráva o přezkumu hospodaření
D. Plán činnosti Finančního výboru
E. Bezúplatný převod majetku příspěvkovým organizacím
F. Členství v Národní síti zdravých měst 
G. Finanční návratná výpomoc pro Fotbalový klub Ferkom
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 06/8 až 12 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé: 
- Radním byl zaslán plán akcí vodo

- Diskuze o řešení vstupních dveří na MěÚ. Bude se řešit výměna dle projektu zateplení ještě v roce 2016 

z důvodu kolaudace rampy

- Informace o postupu projektových prací na přístavbě školy

- Informace o přípravě projektu D3 - běží práce na ÚR. Informace budou zaslány zastupitelům.

- Dotaz na navážku u potoka na vjezdu do Čakovic - bude dán podnět k řešení

- Informace o uzavírce přejezdu, bude jednání s ředitelem Metazu

Konec jednání v 18.45

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.




