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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU 

Z á p i s  č. 17/2016 
 

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 17. 10. 2016 
 
Přítomní členové rady: 
  
  Mgr. Martin Kadrnožka 
  František Kašpárek  
  Mgr. Petr Znamenáček 
  Pavel Korec 
  
Omluveni:  
 
  Ing. Bedřich Pešan 
  
Přizváni:  
 
  Ing. Miloš Albl, tajemník 
  Marie Ondřichová, odbor majetku 
  Marta Vrkoslavová, kancelář tajemníka  
  PaedDr. Janeta Jandová, ředitelka mateřské školy 
 
     
 
Program jednání: 
 
 1. Kontrola minulého zápisu 
 2. Nová usnesení 
 3. Různé 
 
 
 ________________ ________________ 
 starosta   místostarosta 

 
 

V Týnci nad Sázavou dne 17. 10. 2016 
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Schůze rady byla zahájena v 15:00 hodin v zasedací místnosti rady.   
 
A) Zahájení 
Jednání rady bylo řádně svoláno. Je přítomna nadpoloviční většina členů rady. Zápis z předchozího jednání 
byl ověřen, námitky nebyly podány. Úkoly byly splněny nebo se průběžně plní. Rada schvaluje program 
jednání. 
 
B) Nová usnesení 
17/1 Žádost Lucida s.r.o., o vyjádření města ke stavbě chodníku podél silnice III/1068 – Brodce 

k územnímu řízení. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek. 
 Schváleno 4 - 0 - 0 

 
17/2 Žádost Atelier PROMIKA s.r.o. o stanovisko k projektové dokumentaci na akci Okružní křižovatka 

Týnec nad Sázavou - II/106 x III/10513. Rada se stavbou souhlasí. Doprava ve směru Benešovská - 
Ing. Františka Janečka by měla obsahovat přirozený retardér (zaoblením kruhového objezdu) 
pro zpomalení dopravy. 

 Schváleno 4 - 0 - 0 
 

17/3 Žádost L.S. o vyjádření ke stavbě - rodinný dům na pozemku parc. č. st. 497 v k. ú. Týnec nad 
Sázavou (Chrást osada). Rada se stavbou souhlasí bez připomínek. 

 Schváleno 4 - 0 - 0 
 

17/4 Žádost JAWA Moto spol. s r.o. se sídlem Brodce, o stanovisko ke stavbě plotu na pozemku parc. 
č. 4607/1 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek. 

 Schváleno 4 - 0 - 0 
 

17/5 Vyhodnocení plánu financování a obnovy vodovodů a kanalizací za rok 2015. 
 Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 17/1 až 5 zajistí Marie Ondřichová 
 
17/6 Seznam náhradníků pro přidělení bytu v DPS při uvolnění bytu. 

 Schváleno 4 - 0 - 0 
 

17/7 Žádost K.V. o povolení instalace satelitu na balkóně. Rada souhlasí, nebude poškozena fasáda, 
anténa nebude viditelná z vnější strany domu. 

 Schváleno 3 - 1 (proti) - 0 Plnění usnesení č. 17/6 a 7 zajistí Marta Vrkoslavová 
 
17/8 Rada města jmenuje do školské rady jako zástupce města (zřizovatele) na období 17. 10. 2016 - 

17. 10. 2019 paní Janu Chroustovou, paní Dagmar Kudrnovou a pana Ing. Miloše Albla. 
 Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 17/8 zajistí Ing. Miloš Albl 
 
17/9 Mateřská škola Týnec nad Sázavou. Informace o ekonomice, provozu, opravách, investicích.  

Informace o údržbě zeleně v zahradě. MŠ zajišťuje zálivku zeleně. Je třeba dodržet pokyny 
zahradníka. Zeleň byla pořízena z dotace, je nezbytné zajistit udržitelnost projektu. Ředitelka 
připraví návrh možností zachytávání dešťové vody (místo, cena, provedení).  
Přesazení keřů a přemístění drobného vybavení (vláček, tabule,…). Bude financováno z rozpočtu 
města. Za správnost odpovídá MŠ. 
Informace o stěhování vybavení zahrady. Ředitelka připraví návrh míst, cenovou nabídku a 
harmonogram stavby (pískoviště a altán od 6. a 7. třídy). Bude financováno z rozpočtu města. 
Byl předložen návrh oprav na rok 2017 - bude rozpracováno na provozní příspěvek 1,9M. 
Školní šablony - dotace - informace o přípravě projektu. 
Výjimka pro počty žáků ve třídách: 1. - 7. třída 25 dětí, MŠ Chrást 34 dětí. Celková kapacita 209 
dětí.  

 Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 17/9 zajistí Ing. Bedřich Pešan 
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17/10 Návrh Servisní smlouvy se společností LANOS spol. s r.o. na automatické dveře GEZE EC Drive. 
Délka smlouvy 60 měsíců, servis 1x za 6 měsíců, cena 5000 Kč/servis + DPH. 

 Schváleno 4 - 0 - 0 
 

17/11 Návrh Smlouvy o dílo „Rekonstrukce řídícího automatu ČOV Týnec nad Sázavou“ se společností 
PP POHONY s. r. o. ve výši 512.109 Kč bez DPH. 

 Schváleno 4 - 0 - 0 
 

17/12 Projekt Studie odtokových poměrů - Sázava.  
Projekt je zaměřen na posouzení stávající protipovodňové ochrany v povodí přítoků Sázavy, 
identifikaci problémových míst a navržení nejen přírodě blízkých protipovodňových opatření. 
Projekt řeší snížení povodňového nebezpečí na majetku a lidských životech ve vybraných povodích 
přítoků Sázavy. Řešené území je složeno z celkem 15 dílčích povodí, jejichž páteřní toky jsou přítoky 
Sázavy. Všechna tato území včetně měst a obcí ležících přímo na Sázavě jsou ohrožována říčními i 
přívalovými povodněmi. Cílem projektu je analyzovat toto území jako celek, identifikovat důsledky 
velkých vod, ale zejména určit příčiny. Tyto příčiny mohou být v způsobu využití inundačních oblastí 
podél vodních toků, tvaru a úprava stávajících koryt vodních toků a v stávajícím stavu vodních 
nádrží. 
Dle dohody regionů v okolí Sázavy byla podána žádost o dotaci. Ta je doporučena k financování. 
Žadatelem je Posázaví o.p.s. Nyní je třeba vybrat zhotovitele dokumentace a zajistit 
spolufinancování projektu. Město Týnec nad Sázavou se bude podílet na realizaci projektu. Rada 
souhlasí s návrhem zadávacích podkladů. Spoluúčast města ve výši 23.903 Kč bude uhrazena 
formou dotace. 

 Schváleno 4 - 0 - 0 
 

17/13 Plán odpadového hospodářství. Rada bere na vědomí. 
 Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 17/10 až 13 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka 
 
C) Různé 

 Informace o stavbách - náměstí střed, sesuv Chrást, dosazovací nádrž ČOV, proluka čp. 13 

 MAS Posázaví - běží příprava Fischí - dotačních programů 

 Byla zahájena stavba školy 

Konec jednání v 17:50 
 

 
Termíny jednání v roce 2016: 
rada: 31.10., 14.11., 28.11., 19.12. 
zastupitelstvo: 12.12. 
 


