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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 02/2017

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 23. 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
Marta Vrkoslavová, kancelář tajemníka

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta   místostarosta

V Týnci nad Sázavou dne 23. 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
02/1 Žádost P.T. o ukončení smlouvy o umístění reklamního zařízení (áčko u kurtů) k 31. 12. 2016

dohodou.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/2 Žádost Bytového družstva Bystřice o převodu družstevního podílu na byt č. B93, Na Kněžině č.p. 45 
z manželů P. na J.P. a nájemní smlouva pro J.P.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/3 Žádost Bytového družstva Bystřice o souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. A312, 
Na Kněžině č.p. 44 pro P.K, který se stal členem družstva dědictvím.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/4 Žádost J.S. o souhlas se stavbou rodinného domu na pozemku parc. č. 37/5 v katastrálním území 
Krusičany. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/5 Žádost J.L. o souhlas se stavbou drátěného oplocení podél východní hranice pozemku parc. č. 
3159/2 v katastrálním území Podělusy. Jde o místo, které se používá jako točna. Rada navrhuje 
nabídnout p. Lexovi a p. Platilové odkup části pozemku, aby mohla být točna zachována. 
Stanovisko ke stavbě bude vydáno po reakci na nabídku k prodeji pozemku (plot by byl na 
prodávané části).
Schváleno 5 - 0 - 0

02/6 Žádost L.K. o vyjádření ke stavbě rodinného domu, krytého parkovacího stání, sjezdu, oplocení, 
přípojky vodovodu a kanalizace na pozemku parc. č. 4058/10 v katastrálním území Týnec nad 
Sázavou, část Chrást nad Sázavou. Město je vlastníkem sousedního pozemku komunikace. Rada 
se stavbou souhlasí bez připomínek. Standardní podmínky pro vstup do komunikace.  
Schváleno 5 - 0 - 0

02/7 Návrh nájemní smlouvy mezi Českými drahami (pronajímatel) a Městem Týnec nad Sázavou 
(nájemce) o nájmu pozemku parc. č. 4641/2 v katastrálním území Týnec nad Sázavou z důvodu 
realizace stavby Brodce – chodník podél silnice III/1068. Roční nájemné činí 630 Kč + DPH.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/8 Návrh smlouvy o právu provést stavbu Brodce – chodník podél silnice III/1068 na pozemku parc. 
č. 4641/2 v katastrálním území Týnec nad Sázavou, který je ve vlastnictví Českých drah. Smlouva 
bude uzavřena mezi ČD (vlastník pozemku) a Městem Týnec nad Sázavou (stavebník).
Schváleno 5 - 0 - 0

02/9 Přijetí daru od podílových spoluvlastníků pozemku parc. č. 3115/18 v katastrálním území Týnec 
nad Sázavou pro stavbu komunikace Hlinka II. Komise pro rozvoj města přijetí daru doporučuje.
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/10 Darování pozemku parc. č. st. 1746 v katastrálním území Týnec nad Sázavou (část Zbořený 
Kostelec), na kterém je postavena chata č.e. 47, vlastníkovi chaty. Pozemek je pronajatý vlastníkovi 
chyty. Komise pro rozvoj města darování pozemku pod stavbou doporučuje. Rada města souhlasí 
se zveřejněním záměru darování pozemku.
Schváleno 5 - 0 - 0
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02/11 Darování zemědělské stavby (stodoly) na pozemku parc. č. st. 71 v katastrálním území Pecerady 
manželům J. Pozemek pod stavbou a sousední pozemky získali manželé od města v r. 1989. Stavba 
stodoly měla být odstraněna. Komise pro rozvoj města darování stavby doporučuje. Rada města 
souhlasí se zveřejněním záměru darování stavby.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/12 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 souhlas se stavbou v ochranném pásmu lesa na pozemku parc. č. 
874/1 vše v katastrálním území Pecerady. Komunikace bude zpevněná jednopruhová obousměrná 
s šířkou jízdního pruhu 3 m a nezpevněnou krajnicí 2 x 0,5 m. Komunikace bude od hranice lesního 
pozemku vzdálena 15 m a více. Vybudování komunikace bylo podmínkou rady města při vyjádření 
ke stavbě rodinného domu. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/13 Žádost J.Š. o uzavření smlouvy o právu provést stavbu účelové komunikace na pozemcích parc. č. 
910/3, 895/15, 895/12, 984/2, 988/2 a 910/1 v katastrálním území Pecerady včetně závazku města 
převzít vybudovanou komunikaci do své správy. Komise pro rozvoj města doporučuje uzavření 
smlouvy o právu provést stavbu včetně závazku převzít vybudovanou komunikaci do své správy. 
Rada města souhlasí se zveřejněním záměru provést stavbu na obecním pozemku.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/14 Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést 
stavbu č. IP-12-6011205/VB/4 s názvem Krusičany – kNN – p.č. 108/1 mezi ČEZ Distribuce 
(oprávněný) a Městem Týnec nad Sázavou (povinný). Stavba spočívá v uložení nového kabelového 
vedení NN a uzemnění do obecního pozemku parc. č. 3765/2 v katastrálním území Krusičany. 
Věcné břemeno je úplatné, cena činí 10 000 Kč + DPH. Komise pro rozvoj města doporučuje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu. Rada požaduje provedení pilířů zděných (nikoliv 
plastových). Rada města souhlasí se zveřejněním záměru provést stavbu na obecním pozemku.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/15 Návrh na uzavření nové kupní smlouvy s O.T a I.O. na prodej částí pozemků parc. č. 1285/1 a 
2092/4 v katastrálním území Čakovice u Řehenic o celkové výměře 65 m2 za cenu 150 Kč/m2. 
Prodej byl schválen již v roce 2015. V loňském roce město jeden z pozemků darovalo
Středočeskému kraji, proto došlo ke změně v rozsahu prodávaných pozemků. Rada města souhlasí 
se zveřejněním záměru prodeje částí pozemku.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/16 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu dešťové kanalizace v Chrástu nad Sázavou 
uzavřené mezi O.B. (povinný) a Městem Týnec nad Sázavou (oprávněný). Věcné břemeno se týká 
uložení dešťové kanalizace do pozemků parc. č. 4219 a parc. č. st. 443 v katastrálním území Týnec 
nad Sázavou. Komise pro rozvoje města a rada uzavření smlouvy doporučuje.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 02/1 až 16 zajistí Mgr. Martina Havránková

02/17 Seznam náhradníků pro umístění do DPS. Sociální komise umístění doporučuje. Souhlas 
s umístěním žadatelů vydal MěÚ Benešov.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 02/17 zajistí Marta Vrkoslavová

02/18 Základní škola Týnec nad Sázavou má záměr od 1. 9. 2017 realizovat projekt financovaný z fondů 
EU z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, č. výzvy 02-16-022. Rada města souhlasí 
s realizací projektu. Rada města souhlasí s přijetím dotace ve předpokládané výši 689.083 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/19 Zadávací podmínky a vyhlášení veřejné zakázky ve věci VZ „Tělocvična ZŠ Města Týnec nad 
Sázavou“ Rada schvaluje zadávací podmínky a souhlasí s vyhlášením zakázky.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 02/18 a 19 zajistí Ing. Bedřich Pešan
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02/20 Žádost o finanční příspěvek na rok 2017 na činnost Sjednocené organizace nevidomých 
a slabozrakých, Spolek oblastní pobočka Benešov. Návrh: dar 1000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/21 Žádost Spolku zdravotně postižených o finanční příspěvek na dopravné pro plavání seniorů 
na Měříně v roce 2017. Návrh: dar 15000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/22 Poskytnutí darů osadním výborům:
Osadní výbor Podělusy 15.000 Kč
Osadní výbor Čakovice 15.000 Kč
Osadní výbor Chrást nad Sázavou 15.000 Kč
Osadní výbor Chrást nad Sázavou sídliště 15.000 Kč
Osadní výbor Pecerady 10.000 Kč
(další podpora ve výši minimálně 5000 Kč je poskytnuta jiným spolkům v Peceradech)
Schváleno 5 - 0 - 0

02/23 Dodatek č. 23 k pojistné smlouvě č. 7720130651 ze dne 4.10.2006 - Kooperativa pojišťovna, a. s., 
Vienna Insurance Group.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/24 Úprava usnesení RM2016/21/27 - oprava balkonů v čp. 275. V původní nabídce nebylo zahrnuto 
řešení zábradlí balkonů. Zábradlí se bude repasovat. Byly doplněny nabídky, rada souhlasí 
s realizací opravy. Opravu provede firma Petr Šach stavební, s.r.o. za cenu 672.248 Kč včetně DPH.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/25 Stanovisko k žádosti Bytového družstva Bystřice na změnu tvaru střechy na některých bytových 
domech na Kněžině. Architekt města se změnou tvaru střechy nesouhlasí. Rada se změnou tvaru 
střechy nesouhlasí. Tvar střech je třeba řešit v celém sídlišti společně. Nelze řešit jen některé 
domy. Rada doporučuje porovnat variantu ceny opravy ploché střechy s návrhem šikmé střechy.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/26 Informace o záměru vyhlásit výběrové řízení na dodávku kompletní dokumentace (ÚR, SP, 
provedení stavby) na stavbu vodovodu (všude) a kanalizace (Krusičany, Čakovice). Bude 
připravena dokumentace pro výběrové řízení. Rada ji následně projedná a vyhlásí VŘ.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/27 Dodatek ke smlouvě o dílo s PP Pohony s.r.o. na vystrojení ASŘ na ČOV Týnec. Dodatek mění
termín dokončení díla do 28.2.2017 z důvodu souběhu prací na dokončení dosazovací nádrže.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 02/20 až 27 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Diskuze o náměstíčku střed - hledá se způsob řešení vlastnických vztahů.

- Hodnocení odtokových poměrů - zakázka Posázaví se spoluúčastí města - práce bude provádět 

VRV, čeká se na dokončení výběrového řízení. Je třeba aktivně zadat požadavky města. Oslovit 

osadní výbory a komisi pro rozvoj města - vytipovat lokality a problémy.

- Informace o FRB - je třeba vydat novou OZV z důvodu změny legislativy.

Konec jednání v 18.40

Termíny jednání v roce 2017:
rada: 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.




