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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 01/2017

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 9. 1. 2017

Přítomní členové rady:

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

Omluveni: 

---

Přizváni:

Ing. Miloš Albl, tajemník
Mgr. Martina Havránková, odbor majetku
Ing. Kateřina Hrušková, ekonomický odbor
Mgr. Stanislav Škvor - Jednota bratrská

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta   místostarosta

V Týnci nad Sázavou dne 9. 1. 2017
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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
01/1 Ukončení Příkazní smlouvy o obstarání správy domu Brodce 21 dohodou k 31. 12. 2016. 

Schváleno 5 - 0 - 0

01/2 K 31. 1. 2017 bude vrácen byt č. 30 v č.p. 275, výměra 55m2, 2+1. V bytě proběhne rekonstrukce 
bytového jádra. Způsob přidělení: byt bude nabídnut příspěvkovým organizacím a městské policii. 
Nebude-li zájem, pak bude vyhlášena soutěž.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/3 Řešení pohledávky L.P. ve výši 500 Kč na poplatku za odpady a 250 Kč na poplatku z prodlení.
Pohledávka byla vymáhána soudním exekutorem, který zastavil exekuci, protože nebylo z čeho 
provést exekuci (žádný majetek, žádné příjmy). Rada bere na vědomí. Rada souhlasí s přesunem 
pohledávky do podrozvahy.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/4 Žádost Z.R. o souhlas se stavbou rodinného domu na pozemku parc. č. 895/11 v katastrálním 
území Pecerady pro účely územního souhlasu a ohlášení stavby. Město je vlastníkem sousedních 
pozemků parc. č. 895/15, 897/9 a 907. Ke stavbě vydala rada města stanoviska dne 26. 2. 2016 
(stanovisko k záměru) a 28. 11. 2016 (souhlas se stavbou v ochranném pásmu lesa). Rada se 
stavbou souhlasí, trvá na stanoviscích v předchozích vyjádřeních. Komunikace bude v šíři 
minimálně 3m a na každou stranu 0,5 m krajnice s přesahem minimálně 5m za vjezd na pozemek 
parc. č. 895/11 v katastrálním území Pecerady. 
Schváleno 5 - 0 - 0

01/5 Žádost J.M. o povolení napojení dvou dešťových svodů ze střechy rodinného domu č. p. 6 
v Čakovicích do dešťové kanalizace, která vede v pozemku parc. č. 1101/2 v katastrálním území 
Čakovice u Řehenic podél domu.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/6 Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na stavbu EP-12-6002526/1, Krusičany 
– přeložka kNN – p.č. 103/3 uzavřená mezi Městem Týnec nad Sázavou (povinný) a ČEZ 
Distribuce, a. s., Děčín (oprávněný). Věcné břemeno se týká práva umístění a provozování zařízení 
distribuční soustavy na pozemku parc. č. 103/3 v katastrálním území Krusičany (překládka kabelu 
u hasičárny). Cena za věcné břemeno činí 1 000 Kč + DPH. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene byla schválena radou města 22. 9. 2014.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 01/1 až 6 zajistí Mgr. Martina Havránková

01/7 Na základě vyhlášky č. 463/2016 Sb. ze dne 21.12.2016, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., 
o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů dochází ke změně rozpočtové skladby. Rada 
pověřuje Ing. Kateřinu Hruškovou úpravou položek ve schváleném rozpočtu dle uvedené vyhlášky. 
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 01/7 zajistí Ing. Kateřina Hrušková

01/8 Vnitřní směrnice č. 1/2017 - cestovné a stravné.
Schváleno 5 - 0 - 0
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01/9 Informace o postupu zpracování změny č. 2 územního plánu, další úkony - Návrh zadání bude 
projednán na ZM 20.2.2017 a bude následovat zpracování Návrhu změny, který se bude následně 
projednávat. Rada bere na vědomí. 
Stanovení ceny za zpracování změny pro jednotlivé žadatele ve výši 5.000 Kč. 
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 01/8 a 9 zajistí Ing. Miloš Albl

01/10 Žádost ZŠ Týnec nad Sázavou o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN 
FOR WOMEN, o. p. s., v rámci charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI ve výši 4.656 Kč pro 2 žáky 
a to v období od 1. 2. 2017 do 30. 6. 2017.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 01/10 zajistí Ing. Bedřich Pešan

01/11 Žádost Českého svazu ochránců přírody Zvíře v nouzi o finanční příspěvek na provoz záchranné 
stanice pro zraněné živočichy. Návrh:  0 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/12 Žádost Jaromíra Kuchty o finanční příspěvek na hasičskou soutěž pro SDH okrsek Týnec. Návrh: 
dar 5.000 Kč. 
Schváleno 5 - 0 - 0

01/13 Žádost Mysliveckého spolku Háj Pecerady o finanční příspěvek na podporu mysliveckého 
hospodaření a podporu spolkové činnosti v roce 2017. Návrh: dar 15.000 Kč
Schváleno 5 - 0 - 0

01/14 Plán zlepšování - projekt Zdravé město.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 01/11 až 14 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Představení záměru domova seniorů. Záměr představil Mgr. Stanislav Škvor, kazatel Jednoty 

bratrské. Záměr předpokládá církevního provozovatele (Jednota bratrská), stavbu financovat 
z dotací a darů, vlastnictví církevní. Požadavky na město: partnerství v projektu - úprava územního 
plánu, vazba na stávající okolí (škola, pečovatelská služba, stravování, volnočasové aktivity,…).

- Informace o návrhu projektu lávky u Jawy
- V pátek 13.1. bude soud s Rohlíčkovými
- Integrace SID a PID - je třeba připomínkovat navržené jízdní řády
- Informace o změně ceny obědů ve školní jídelně od 1.2.2017
- Příprava výběrového řízení na tělocvičnu. Předpokládaná cena tělocvičny je 30M a další úpravy 

(parkování,…) 15M
- Informace o průběhu zimní údržby
- Informace o změnách v přestupkové komisi

Konec jednání v 18:50

Termíny jednání v roce 2017:
rada: 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.




