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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 07/2016

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 25. 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

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta   místostarosta

V Týnci nad Sázavou dne 25. 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
07/1 Prodloužení nájemní smlouvy na byt. č. 1, Nádvoří Hodějovského 98 pro I.P. do 30.6.2016.

Schváleno 5 - 0 - 0

07/2 Žádost Centrum primární péče s.r.o., o pronájem nebytového prostoru o výměře 74,67 m2 v domě 
čp. 520 v Týnci nad Sázavou pro ordinaci praktického lékaře. Rada souhlasí se zveřejněním záměru
pronájmu. Pronájem se předpokládá za standardní cenu od 1.7.2016.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/3 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 cenu 3.888 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/4 Žádost K.K. o stanovisko města pro stavbu prodloužení kanalizační stoky. Stavba se dotkne 
obecního pozemku parc. č. 99/9 v k. ú. Pecerady. Ze záměru není vidět podrobnost provedení 
(počty přípojek a odkanalizované pozemky). Rada k rozhodnutí žádá předložení způsobu (dohody) 
připojení sousedních pozemků, řešení vlastnictví stoky a způsob jejího provozování a standardní 
projektovou dokumentaci. Žádost bude projednána po předložení uvedených dokumentů. Rada 
požaduje po kolaudaci stoky její převedení do vlastnictví města. 
Schváleno 5 - 0 - 0

07/5 Žádost manželů R. o stanovisko ke stavbě přístřešku na dřevo na pozemku parc. č. 997/2 v k. ú. 
Pecerady. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/6 Žádost Elmoz Czech, s.r.o., o stanovisko města ke stavbě Týnec nad Sázavou Jílovská – kNN -
3119/2. Stavbou nedojde k porušení nového asfaltového povrchu cyklostezky (uložení vedení 
bude provedeno podvrtem). V případě poškození povrchů budou provedeny nové povrchy v celé 
šíři i délce cyklostezky (beze spár). Rada se stavbou souhlasí, na nově uložené vedení bude 
uzavřena smlouva o věcném břemeni. Standardní podmínky pro vstup do komunikace.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/7 Žádost J.Č. o souhlas s umístěním a realizací stavby rodinného domu, přípojky NN, kanalizace, 
akumulační nádrže dešťové vody a oplocení na pozemku parc. č. 3947/1 v k. ú. Týnec nad Sázavou 
(Chrást osada). Rada se stavbou souhlasí bez připomínek. Bude vyměřen poplatek za zhodnocení 
pozemku.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/8 Žádost manželů K. o stanovisko k dokumentaci stavby ke stavebnímu řízení a územnímu 
rozhodnutí – novostavba rodinného domu vč. vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku parc. 
č. 3119/33 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/9 Žádost manželů Ž. o stanovisko k dokumentaci stavby na ohlášení – stavební úpravy domu č.p. 377 
v Týnci nad Sázavou, spočívající v zazdění balkonu. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0
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07/10 Žádost manželů D. o souhlas se zřízením kanalizační přípojky k domu čp. 77 v Peceradech. Stavba 
se dotkne obecního pozemku parc. č. 99/9 v k. ú. Pecerady. V případě souhlasu bude počítán 
poplatek za zhodnocení pozemku. Rada se stavbou souhlasí. Bude vyměřen poplatek 
za zhodnocení pozemku. Standardní podmínky pro vstup do komunikace, asfaltový povrch bude 
opraven v celé šíři.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/11 Žádost J.F. o stanovisko k přístavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 993/3 v k. ú. Pecerady.
Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/12 Žádost p. H. o souhlas s vybudováním el. přípojky pro novostavbu rodinného domu na pozemku 
parc. č. 2957/41 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Stavba se dotkne obecního pozemku parc. č. 2957/43 
v k. ú. Týnec nad Sázavou. Již byl vydán souhlas k vodovodní, kanalizační a plynové přípojce. Rada 
se stavbou souhlasí, standardní podmínky pro vstup do komunikace.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/13 Žádost L.F. o stanovisko města k novostavbě garáže na pozemku parc. č. 3119/32 v k. ú. Týnec nad 
Sázavou. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/14 Nabídka Z.W. darovat městu pozemek parc. č. 3115/155 v k. ú. Týnec nad Sázavou o výměře 
155 m2, který by měl být součástí komunikace za garážemi. Rada doporučuje zastupitelstvu dar 
přijmout.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 07/1 až 14 zajistí Marie Ondřichová

07/15 Žádost Osadního výboru Chrást - sídliště o finanční příspěvek na pořádání akcí pro děti - pálení 
čarodějnic a dětský den. Dar ve výši 10.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/16 Žádost Základní školy Týnec nad Sázavou o souhlas s přijetím sponzorského daru od rodičů žáků 
2. tříd ve výši 400 Kč/žáka na úhradu plaveckého bazénu.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 07/15 až 16 zajistí Ing. Bedřich Pešan

07/17 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na činnost Oblastní pobočky nevidomých a slabozrakých 
v Benešově na rok 2016. Dar ve výši 1.000 Kč
Schváleno 5 - 0 - 0

07/18 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15.000 Kč na podporu činnosti Rytmus Benešov, 
o.p.s. - sociální služby a zdravotnictví. Dotace ve výši 10.000 Kč
Schváleno 5 - 0 - 0

07/19 Dohoda o partnerství na projektu „Analýza odtokových poměrů včetně návrhu protipovodňových 
opatření v povodí Sázavy - projektová dokumentace a spolupráce při podání žádosti“. Město se 
zavazuje ke spoluúčasti 25.000 Kč na přípravě žádosti o dotaci. Cílem je návrh protipovodňových 
opatření na přítocích Sázavy - v našem případě Janovický a Tloskovský potok. Výstupem z dohody 
bude podání žádosti o dotaci na zpracování dokumentace.
Schváleno 3 - 1 proti - 1 zdržel

07/20 Veřejná zakázka na správu veřejného osvětlení. Vyúčtování nákladů spojených se zastupováním 
před ÚOHS - aktuálně jsou úkony za 29.000 Kč bez DPH. Bude řešeno objednávkou a fakturací.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/21 Veřejná zakázka „Zajištění správy, provozu, údržby, oprav a obnovy veřejného osvětlení 
na správním území Města Týnec nad Sázavou“. Rada bere na vědomí Zprávu o posouzení a 
hodnocení nabídek předloženou hodnotící komisí a rozhoduje o přidělení veřejné zakázky 
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nejvýhodnější nabídce - společnosti Osvětlení Týnec, k.s., IČO: 26140781. Nabídková cena bez DPH 
je 11.278.264,92 Kč. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy o správě, provozu, údržbě, opravě 
a obnově veřejného osvětlení.
Schváleno 4 - 0 - 1 zdržel Plnění usnesení č. 7/17 až 21 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé: 
- Podklady k výběrovým řízením, o kterých následně bude rada rozhodovat, budou radním zasílány už 

od fáze jejich přípravy.

Konec jednání v 19.00

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




