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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 21/2016

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 19. 12. 2016

Přítomní členové rady:

Mgr. Martin Kadrnožka
Ing. Bedřich Pešan
František Kašpárek
Mgr. Petr Znamenáček
Pavel Korec

Omluveni: 

---

Přizváni:

Ing. Miloš Albl, tajemník
Martina Havránková, odbor majetku

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta   místostarosta

V Týnci nad Sázavou dne 19. 12. 2016
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Schůze rady byla zahájena v 16:00 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
21/1 Žádost o souhlas s umístěním sídla odboru Klubu českých turistů v bytě č. 18 na adrese 

Okružní 275, 257 41 Týnec nad Sázavou.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/2 Žádost G.N. o ukončení smlouvy č. 11/2013 o umístění 2 kusů reklamních zařízení – barvy, laky 
k 31. 12. 2016. Rada souhlasí s ukončením smlouvy dohodou k 31.12.2016.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/3 Návrh Darovací smlouvy mezi Základní školou Týnec nad Sázavou (dárce) a Městem Týnec nad 
Sázavou (obdarovaný) o darování rampy v areálu skateparku na pozemku parc. č. 4667 v k. ú. 
Týnec nad Sázavou. Rampy v majetku školy byly pořízeny z dotace. Z důvodu údržby a revizí budou 
ve vlastnictví města.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/4 Zápis ze zasedání hlavní inventarizační komise o vyřazení nefunkčního majetku. Rada souhlasí 
s vyřazením nefunkčního majetku.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/5 Prodloužení nájemní smlouvy pro P.K., Benešovská 13, Týnec nad Sázavou, byt č. 1. Smlouva je 
uzavřena do 31. 12. 2016. Nájemné 70 Kč/m2/měsíc. Smlouva na dobu neurčitou.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/6 Prodloužení nájemní smlouvy pro I.M., Benešovská 13, Týnec nad Sázavou, byt č. 2. Smlouva je 
uzavřena do 30. 1. 2017. Nájemné 70 Kč/m2/měsíc. Smlouva na dobu určitou - do 31. 1. 2018.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/7 Vrácení přiděleného přístřeší, které bylo radou města odsouhlasené 28. 11. 2016, v domě Brodce 
č.p. 25 pro B.V. Přístřeší nebylo využito. 
Schváleno 5 - 0 - 0

21/8 Výpůjčka obecního pozemku parc. č. st. 1640 o výměře 221 m2, části pozemku parc. č. 3068/12 
o výměře 160 m2 a 100 m2, části pozemků parc. č. 3068/18 a 3068/14 o celkové výměře 55 m2 vše 
v k. ú. Týnec nad Sázavou pro FK Týnec. Proběhla lhůta zveřejnění záměru. Důvodem výpůjčky je 
podpora spolkové činnosti. Doba určitá do 31. 12. 2026. Viz usnesení RM2016/20/12.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/9 Žádost TJ JAWA Pecerady o úpravu nájemní smlouvy ze dne 1.4.2004 ve znění pozdějších dodatků. 
Úprava čísel pozemků (rámci digitalizace došlo k jejich přečíslování), aktuální čísla pozemků jsou 
parc. č. 996/1, 995/8, 995/14, 995/1, 995/15 a parc. č. st. 472/2 včetně stavby kabin, vagónu a 
přístřešků - vše v k. ú. Pecerady. Rada souhlasí se zveřejněním úmyslu pronajmout pozemky a 
stavby.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/10 Žádost Lucida s.r.o. o vyjádření ke stavbě Zbořený Kostelec – zpomalovací polštáře na pozemku 
parc. č. 4643 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Záměrem je zpomalení dopravy v dlouhém rovném úseku 
silnice III/1068. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0
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21/11 Žádost J.Š. o vyjádření ke stavbě účelové komunikace na pozemcích parc. č. 910/3, 895/15, 895/12, 
984/2, 988/2 a 910/1 a zároveň o souhlas se stavbou v ochranném pásmu lesa na pozemku parc. 
č. 874/1 vše v k. ú. Pecerady. Komunikace bude od hranice lesního pozemku vzdálena minimálně 
15 m. Vybudování komunikace bylo podmínkou rady města při vyjádření ke stavbě rodinného 
domu. Rada požaduje podrobnější popis provedení - konstrukční vrstvy, povrchová úprava, šířka -
(např. v rozsahu dokumentace pro stavební povolení). Konstrukce vozovky musí umožnit provoz 
údržby komunikací a obsluhu lesa, krajnice musí tento provoz unést. Vyjádření bude vydáno po 
doplnění podkladů.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/12 Žádost Atelieru Promika s.r.o., který zastupuje Středočeský kraj, o vyjádření ke stavbě „Okružní 
křižovatka Týnec nad Sázavou – II/106 x III/10513“ pro účely územního a stavebního řízení. 
Do dokumentace byl zakreslen nový přechod pro chodce a zaoblen kruhový objezd ve směru 
Benešovská - Ing. Fr. Janečka. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 4 - 0 - 1 (zdržel)

21/13 Žádost Lucida s.r.o., o vyjádření města ke stavbě chodníku podél silnice III/1068 Zbořený Kostelec 
- Brodce ke stavebnímu řízení. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/14 Smlouva mezi ČEZ Distribuce a.s. (provozovatel) a Městem Týnec nad Sázavou (žadatel) o realizaci 
přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v ul. Komenského, parc. č.
3089/4 v k. ú. Týnec nad Sázavou.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 21/1 až 14 zajistí Martina Havránková

21/15 Smlouva o dílo a poskytování služeb od firmy RENTEL a.s. - školení zaměstnanců. Cena 15.000 
Kč/rok + 390 Kč/kurz. + 50 Kč/osvědčení. Ceny bez DPH. Smlouva na období 1.1. - 31.12.2017.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/16 Smlouva o právní pomoci s JUDr. Jiřím Švehlou - dle potřeby a zadání klienta, zejména pak vedení, 
projednávání a archivace agendy přestupkového řízení a výkon funkce předsedy přestupkové 
komise zřizované klientem. Cena 15.000 Kč/měsíc, od 1.1.2017.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/17 Pověření p. Miloslava Ctibora, vedoucího odboru výstavby, k zastupování tajemníka Městského 
úřadu Týnec nad Sázavou v době jeho nepřítomnosti s platností od 1. 1. 2017.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/18 Vyhlášení dotačního programu č. 4 - Podpora výstavby nových studen.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 21/15 až 18 zajistí Ing. Miloš Albl

21/19 Žádost Fotbalového klubu Týnec nad Sázavou o změnu položkového rozpočtu u smluv
na poskytnutí dotací č. 2016/3/1 a 2016/1/8. Jde o úpravy nákladů u jednotlivých položek. Celková 
částka a termíny se nemění. Rada se změnou souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/20 Žádost Tenisového klubu Týnec nad Sázavou o změnu položkového rozpočtu u smlouvy 
na poskytnutí dotací č. 2016/3/4. Vzhledem k tomu, že byla pořízena závlaha s úsporou 50.000 Kč, 
bude uspořená částka použita na novou položku - nákup vstupních dveří do tenisových šaten.
Celková částka a termíny se nemění. Rada se změnou souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/21 Udělení souhlasu Základní škole Týnec nad Sázavou s přijetím účelově určeného finančního daru 
od WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., v rámci jejího charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI ve výši 
49.280 Kč pro 16 žáků a to v období od 3. 1. 2017 do 30. 6. 2017.
Schváleno 5 - 0 - 0
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21/22 Školní jídelna Týnec nad Sázavou - žádost o souhlas s převodem částky mezi závaznými ukazateli 
schváleného rozpočtu na rok 2016 ve výši 15.000 Kč ze závazného ukazatele č. 4 Služby 
do závazného ukazatele č. 3 Energie.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/23 Smlouva o dílo s firmou FUKMA a.s. - vybavení klubovny volejbalového klubu ve výši 117.485 Kč 
s DPH.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 21/19 až 23 zajistí Ing. Bedřich Pešan

21/24 Vnitřní směrnice č. 2016/6 - O zadávání zakázek malého rozsahu.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/25 Rozpočet Technických služeb Týnec s.r.o. na rok 2017. K nárůstu došlo především v:
odpady - zvýšil se poplatek na skládce (z 1010 na 1350 Kč/t) a v roce 2016 se zdvojnásobil počet 

svozů plastu (nestačila kapacita nádob, začal plný svoz 2x týdně) - nárůst 1,4 mil

zeleň - vyšší výměry u hrabání listí a péče o květinovou výzdobu - nárůst 0,33 mil

hřbitovy - zvýšení úvazku hrobníka (z 1/2 na 1/1) - nárůst 0,13 mil

Celková cena včetně DPH: 14 608 819 Kč - nárůst o 1 904 948 Kč proti roku 2016.

Schváleno 5 - 0 - 0

21/26 Informace o žádosti dotaci podané na SFŽP k nákupu techniky potřebné pro zajišťování činností 
Technických služeb Týnec s.r.o. Rada bere na vědomí informace o projektu. Rada souhlasí 
s nákupem multifunkčního manipulátoru (cca 1.250.000 Kč) a nosiče kontejnerů (cca 2.050.000 
Kč).
Schváleno 5 - 0 - 0

21/27 Oprava 18 ks balkónů v bytovém domě č.p. 275. Akce na rok 2017. Schválena nabídka od firmy 
Petr Šach stavební, s.r.o. za cenu 523.208 Kč včetně DPH.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/28 Smlouva o vedení exekuce č. 146/2016 s JUDr. Jana Tvrdková, soudní exekutor na povinnost 
odstranit stavbu oplocení a vymožení nákladů za cenu 10.000 Kč (odstranění stavby).
Schváleno 5 - 0 - 0

21/29 Žádost Posázaví o.p.s. o finanční příspěvek na projekt Čistá řeka Sázava 2017 ve výši 6.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 21/24 až 29 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Informace o personálních změnách a náplni práce - matrika, evidence obyvatel, přestupky.

- Diskuze o svozu bioodpadu - bude zachován svoz zdarma v roce 2018? Nebyla shoda na řešení.

- Informace o městské policii, požadavku Poříčí na zajištění strážníka, pracovní podmínky.

- Informace o V.G. - byla mu přiznána svéprávnost.

Konec jednání v 20:00

Termíny jednání:
rada: 31.12., 9.1., 23.1., 6.2., 27.2., 13.3., 27.3., 24.4., 15.5., 5.6., 26.6., 17.7., 14.8., 4.9., 25.9., 9.10., 
30.10., 13.11., 27.11., 18.12.
zastupitelstvo: 20.2., 10.4., 19.6., 18.9., 11.12.




