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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 03/2017

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 6. 2. 2017

Přítomní členové rady:

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

Omluveni: 

František Kašpárek 

Přizváni:

Ing. Miloš Albl, tajemník
Mgr. Martina Havránková, odbor majetku

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta   místostarosta

V Týnci nad Sázavou dne 6. 2. 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
03/1 Žádost manželů B. o možnost realizace cca 5 parkovacích míst na obecním pozemku parc. č. 

3080/140 v katastrálním území Týnec nad Sázavou. 3 parkovací místa by sloužila pro budoucí 
nástavbu v Družstevní 557. Rada se stavbou parkoviště na navržené ploše nesouhlasí.
Schváleno 4 - 0 - 0

03/2 Žádost Atelieru Promika s.r.o. o souhlas s úpravou dešťové kanalizace v obecním pozemku 
parc. č. 3811/9 v katastrálním území Týnec nad Sázavou v rámci stavby „Okružní křižovatka Týnec 
nad Sázavou – II/106 x III/10513“. Souhlas je nutný jako podklad pro povolení zvláštního užívání 
komunikace (umístění inženýrských sítí). Stavba okružní křižovatky byla radou odsouhlasena 
19.12.2016. Rada s úpravou souhlasí.
Schváleno 4 - 0 - 0

03/3 Žádost R.B. o vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 4190/1 v katastrálním 
území Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou pro účely územního souhlasu a ohlášení stavby. 
Rada se stavbou souhlasí, vjezd na pozemek bude proveden tak, aby dešťová voda z obecní 
komunikace netekla na pozemek žadatele. Vjezd na pozemek bude proveden tak, aby umožnil 
bezpečný výjezd z pozemku žadatele na obecní komunikaci (výhledové trojúhelníky, průhledný 
plot,…).
Schváleno 4 - 0 - 0

03/4 Žádost Elmoz Czech, s.r.o. o vyjádření a souhlas se stavbou elektrické přípojky „Týnec nad Sázavou, 
Jílovská – kNN – 3119/2“. Projekt řeší uložení nového zemního kabelu NN v pozemku parc. 
č. 3080/5 a obecních pozemcích parc. č. 3125/8 a 3119/46 vše v katastrálním území Týnec nad 
Sázavou včetně výstavby nové rozpojovací skříně. Skříň musí být umístěna ve zděném pilíři. Rada 
se stavbou souhlasí.
Schváleno 4 - 0 - 0

03/5 Návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na stavbu IV-12-6017597/1, Chrást nad 
Sázavou – kNN – p.č. 4054 uzavřené mezi Městem Týnec nad Sázavou (povinný) a ČEZ Distribuce, 
a.s. (oprávněný). Věcné břemeno se týká práva zřízení umístění a provozování zařízení distribuční 
soustavy na pozemcích parc. č. 4067/1 a 4286/1 v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Cena 
za věcné břemeno činí 10.000 Kč + DPH. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene byla schválena radou města 20.10.2014. Rada s uzavřením smlouvy souhlasí.
Schváleno 4 - 0 - 0

03/6 Návrh na stanovení členů komise pro výběrová řízení na prodej pozemků v majetku Města Týnec 
nad Sázavou ve složení Mgr. Martina Havránková, Zbyněk Bartl, Pavel Vilímek. Jedná se o dvě 
výběrová řízení. První na prodej pozemku parc. č. st. 925/2 a části pozemku parc. č. st. 925/1 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou (dvougaráž v areálu Na Hlinkách), druhé na prodej 
pozemku parc. č. 4682 a části pozemku parc. č. st. 919/28 včetně mycí rampy v katastrálním území 
Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou. Otevírání obálek proběhne ve středu 15.2.2017 
v 15:10 a v 15:15.
Schváleno 4 - 0 - 0

03/7 Dodatek nájemní smlouvy pro TJ JAWA Pecerady ze dne 01.04.2004 ve znění pozdějších dodatků. 
Změna se týká rozšíření předmětu nájmu o sklad (vagón) včetně přístřešků na pozemku parc. 
č. 995/1 a úpravě čísel pozemků (v rámci digitalizace došlo k jejich přečíslování). Aktuální čísla 
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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. Záměr změnit nájemní smlouvu byl zveřejněn na úřední 
desce od 10.01.2017 do 27.01.2017. Cena a termíny pronájmů se nemění.
Schváleno 4 - 0 - 0

03/8 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. Město oslovilo 
žadatele s nabídkou k prodeji části pozemku. Žadatel část pozemku pod obratištěm prodat nechce.
Rada se stavbou plotu nesouhlasí z důvodu zhoršení dopravní obslužnosti lokality. 
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 03/1 až 8 zajistí Mgr. Martina Havránková

03/9 Návrh na čerpání úvěrů k profinancování velkých investičních akcí. Rada doporučuje zastupitelstvu 
schválit.

Škola Tělocvična Úřad

úvěr 9.000.000 45.000.000 10.000.000

vlastní 3.000.000 0 7.000.000

dotace 12.000.000 ?? 3.354.953

Schváleno 4 - 0 - 0

03/10 Návrh rozpočtového opatření zastupitelstva č. 1/2017. V příjmech bude zapojen úvěr a část
přebytku minulých let (realizace velkých projektů). Ve výdajích budou drobné úpravy provozních 
položek a projekty s dotací. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 03/9 až 10 zajistí Ing. Kateřina Hrušková

03/11 Smlouva s Českou spořitelnou o zajištění bankovních, platebních a souvisejících službách. Smlouva 
aktualizuje stávající podmínky vedení účtů. Cena za vedení účtů se nemění.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 03/11 zajistí Ing. Miloš Albl

03/12 Rozdělení dotací pro rok 2017 spolkům a ostatním žadatelům z programu 1,2,3. Návrh připravily 
komise. Rada s návrhem souhlasí a doporučuje zastupitelstvu schválit.
Schváleno 4 - 0 - 0

03/13 Žádost K.F. o poskytnutí dotace z programu 4 - Podpora výstavby nových studen ve výši 30.000 Kč. 
Dotace nemůže být přidělena. Žádost nesplňuje podmínky programu (trvalé bydliště v nemovitosti 
alespoň 5 let). Cílem programu bylo podpořit stávající domy s problémem se zásobováním vodou, 
nikoliv novostavby či rekreační objekty.
Schváleno 4 - 0 - 0

03/14 Žádost TJ Zbořený Kostelec o finanční příspěvek na činnost ve výši 5.000 Kč. Návrh: dar 5.000 Kč.
Schváleno 4 - 0 - 0

03/15 Žádost Mateřské školy Týnec nad Sázavou o souhlas s podáním žádosti o dotaci ve výši 654.970 Kč 
a realizací projektu z Operačního projektu výzkum, vývoj a vzdělávání, č. výzvy 02-16-022, 
financovaného z fondů EU. Rada s podáním žádosti souhlasí.
Schváleno 4 - 0 - 0

03/16 Tělocvična ZŠ Týnec nad Sázavou. Rada schvaluje ustanovení členů a náhradníků hodnotící komise 
pro účely otevírání obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace a posouzení a hodnocení ve složení: 
Hana Váňová, Bedřich Pešan, Jiří Vrbata, Pavel Korec, Martin Kadrnožka. Náhradníci Věra 
Maňasová, Miloslav Ctibor, Miloš Albl, Zbyněk Peša, František Kašpárek.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 03/12 až 16 zajistí Ing. Bedřich Pešan

03/17 Žádost o poskytnutí podpory pro Benešovský klub onkologicky nemocných. Návrh: dar 1.000 Kč
Schváleno 4 - 0 - 0
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03/18 Žádost o poskytnutí podpory pro Rytmus Střední Čechy, o.p.s. Návrh: dar 10.000 Kč.
Schváleno 4 - 0 - 0

03/19 Návrh na připojení se ke kampani Vlajka pro Tibet 10. 3. 2017 vyvěšením vlajky Tibetu. Symbolická 
akce vyjadřující podporu ochrany lidských práv nejen Tibeťanů.
Schváleno 3 - 0 - 1 (zdržel se)

03/20 Podklady pro vyhlášení výběrových řízení na strategické dokumenty v rámci projektu Zdravé 
město. Rada souhlasí s vyhlášením výběrových řízení.
Schváleno 4 - 0 - 0

03/21 Podklady pro vyhlášení výběrové řízení na opravu střechy muzea v Týnci nad Sázavou. Rada 
souhlasí s vyhlášením výběrového řízení.
Schváleno 4 - 0 - 0

03/22 Dodatek č. 7 pro rok 2017 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě 
v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019.
Schváleno 4 - 0 - 0

03/23 Program zastupitelstva
A. Majetkové převody (HA)
B. Poskytnutí dotací - program 1, 2, 3 (PEŠ)
C. Úvěry - škola, tělocvična, úřad (KADR)
D. I. rozpočtové opatření zastupitelstva pro rok 2017 (HRU)
E. Bezúplatný převod majetku příspěvkovým organizacím (PEŠ)
Schváleno 4 - 0 - 0 03/17 až 23 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Diskuze o návrhu sochy ve středu města

- Informace o proběhlém školení trenérů (Marián Jelínek)

- Zdravé město - logo - zelenomodrá s mezerou

Konec jednání v 18:30

Termíny jednání v roce 2017:
rada: 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.




