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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 04/2017

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 27.02.2017

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
Mgr. Hana Váňová, ředitelka základní školy
PaedDr. Janeta Jandová, ředitelka mateřské školy
Jana Malinová, ředitelka školní jídelny 

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta   místostarosta

V Týnci nad Sázavou dne 27.02.2017
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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
04/1 Prodloužení nájemní smlouvy pro M.K., Brodce 25, byt č. 1 do 31.5.2017. 

Schváleno 4 - 1 (proti) - 0

04/2 Prodloužení nájemní smlouvy pro P.K., Brodce 25, byt č. 5. do 31.5.2017. 
Schváleno 5 - 0 - 0

04/3 Prodloužení nájemní smlouvy pro E.S., Okružní 275, Týnec nad Sázavou, byt č. 34, nájemné 
70 Kč/m2/měsíc, doba neurčitá.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/4 Zvýšení nájemného z bytů, nebytových prostor a pozemků o míru inflace. Průměrná roční míra 
inflace v roce 2016 činila 0,7 %.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/5 Žádost P.T. o stánkový prodej (3 x 3 m2) na pozemku parc. č. 3068/14 v katastrálním území Týnec 
nad Sázavou (u vstupu do kempu V Náklí). Termín od 01.06.2017 do 31.08.2017, prodej 
sortimentu: klobouky, paruky, vodácká trička, boty, dárkové zboží.
Neschváleno 0 - 4 (proti) - 1 (zdržel)

04/6 Žádost M.K. a E.W. o vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 4502/4 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou, část Zbořený Kostelec pro účely územního souhlasu a 
ohlášení stavby. Rodinný dům bude zděný přízemní, se sedlovou střechou, zastavěná plocha 
150 m2, napojen na veřejnou splaškovou kanalizaci. Rada nemá ke stavbě připomínky.  
Upozorňujeme, že v lokalitě je dlouhodobě problém se zásobováním nemovitostí pitnou vodou. 
Bude vyměřen poplatek za zhodnocení pozemku (kanalizace).
Schváleno 5 - 0 - 0

04/7 Žádost firmy Cihelka Elektromontáže o vyjádření ke stavbě energického zařízení „Zbořený Kostelec 
– NN – čp. 15“. Projekt řeší umístění nového betonového podpěrného bodu na pozemku parc. č. 
4374 do stávající trasy venkovního vedení NN a osazení nové pojistkové skříně na sloupu. Stávající 
konzola z budovy č.p. 15 bude demontována. Rada se stavbou souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/8 Žádost společnosti Diostav s. r. o. o vyjádření ke stavbě rodinného domu, vjezdu, vodovodní a 
kanalizační přípojky na pozemku parc. č. 798/3 v katastrálním území Pecerady. Rodinný dům bude 
zděný, přízemní, s valbovou střechou, zastavěná plocha 223 m2, vodovodní a kanalizační přípojky 
budou uloženy v obecním pozemku komunikace parc. č. 4580/3 v katastrálním území Týnec nad 
Sázavou. Rada se stavbou souhlasí. Standardní podmínky pro vstup do komunikace. Bude vyměřen 
poplatek za zhodnocení pozemku (kanalizace).
Schváleno 5 - 0 - 0

04/9 Žádost Z.R. o souhlas s uložením kanalizační přípojky do obecních pozemků parc. č. 895/15 a 910/3 
v katastrálním území Pecerady. VaK Týnec s napojením souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0
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04/10 Uzavření Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení s provozovatelem ČEZ Distribuce, a. s. 
na pozemku parc. č. 3069/28 a 3069/29 v katastrálním území Týnec nad Sázavou (autobusové 
nádraží). Předpokládané náklady jsou 340.233 Kč bez DPH.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/11 Žádost Mašek Elektro s.r.o. o souhlas se stavbou „Týnec nad Sázavou – BN_6612 U hřiště – proti“ 
pro účely územního souhlasu, popř. územního rozhodnutí. Projekt řeší výstavbu nového 
pojistkového pilíře, zemnění a kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 3068/13 v katastrálním 
území Týnec nad Sázavou jižně od fotbalového hřiště. Pilíř bude zděný. Z důvodu budoucího 
investičního záměru v lokalitě požadujeme doplnění dokumentace:
a. V novém rozvaděči nechat kapacitu pro umístění měření pro nový odběr.
b. Kapacita kabelu umožní připojení dalšího standardního odběru (3x25A).
c. Kabel bude uložen tak, aby se v případě nové stavby nad kabelem nemusel překládat.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/12 Uzavření dohody mezi městem Týnec nad Sázavou (stavebník) a Středočeským krajem, který je 
zastoupen KSÚS (vlastník), k provedení stavby „Zbořený Kostelec – zpomalovací polštáře na úseku 
silnice č. III/1068“ na cizím pozemku parc. č. 4643 v katastrálním území Týnec nad Sázavou.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/13 Uzavření dohody mezi městem Týnec nad Sázavou (stavebník) a Středočeským krajem, který je 
zastoupen KSÚS (vlastník), k provedení staveb „Brodce – chodník podél silnice III/1068“ a „Zbořený 
Kostelec – Brodce chodník podél silnice III/1068“ na cizích pozemcích parc. č. 4635, 4634/1, 4642 
a 4643 vše v katastrálním území Týnec nad Sázavou.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/14 Žádost BD Bystřice o stanovisko k zasklení lodžie na Brodcích v čp. 40. Rada se zasklením souhlasí. 
V případě zasklívání dalších lodžií bude provedení stejné, jako v čp. 40.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 04/1 až 14 zajistí Mgr. Martina Havránková

04/15 II. rozpočtové opatření rady města pro rok 2017
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 04/15 zajistí Ing. Kateřina Hrušková

04/16 Vnitřní směrnice č. 2017/2 - Tvorba a použití prostředků sociálního a kulturního fondu
Schváleno 5 - 0 - 0

04/17 Vnitřní směrnice č. 2017/3 - Organizační schéma
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 04/16 a 17 zajistí Ing. Miloš Albl

04/18 Základní škola:
Výsledky roku 2016. Zpráva o hospodaření 2016. Informace o ekonomice, provozu, opravách, 
investicích. Diskuze o organizaci školního roku 2017/2018 (termín otevření spojovacího krčku 
může být 10/2017), rozpočtové odpovědnosti, zabezpečení vstupu do školy Benešovská. Rada
bere na vědomí.
Podpora mimoškolní činnosti 2017 - seznam aktivit (rozlišit výdaje v účetnictví - UZ). Návrh 
rozpočtu na rok 2017. Údržba a opravy 2017 - vodovod BN, žaluzie, nábytek. Rada schvaluje 
předložené dokumenty.
Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku 286.056,63 Kč za rok 2016: fond odměn ve výši 
50.000,00 Kč, rezervní fond ve výši 236.056,63 Kč.
Žádost o převod 350.000 Kč z rezervního fondu do fondu reprodukce. Plánovaný nákup majetku -
nábytek, počítač, projektor.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/19 Mateřská škola:
Výsledky roku 2016. Informace o ekonomice, provozu, opravách, investicích. Diskuze o rozpočtové 
odpovědnosti, přesunu altánu a výsadbách v areálu. Rada bere na vědomí.
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Informace o povinné docházce předškoláků do MŠ - prověřit postupy, kdo zjišťuje a řeší 
nezapsaného předškoláka (ředitelka).
Informace o způsobu přípravy předškoláků, požadavek školy na zlepšení přípravy. Navrhnout 
způsob vzdělávání, spolupráce se školou (ředitelka).
Podpora mimoškolní činnosti 2017 - seznam aktivit (rozlišit výdaje v účetnictví - UZ). Návrh 
rozpočtu na rok 2017. Údržba a opravy 2017 - umývárna, kabinet, koberec, protihlukové opatření, 
výměna myčky. Rada schvaluje předložené dokumenty.
Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku 128.255,16 Kč za rok 2016: fond odměn ve výši 
0,00 Kč, rezervní fond ve výši 128.255,16 Kč
Schváleno 5 - 0 - 0

04/20 Školní jídelna:
Výsledky roku 2016. Informace o ekonomice, provozu, opravách, investicích. Diskuze o rozpočtové 
odpovědnosti, spotřebě elektřiny v hasičárně. Rada bere na vědomí.
Návrh rozpočtu na rok 2017. Údržba a opravy 2017 - chladicí box, drobné opravy podlah (lino stará 
škola). Rada schvaluje předložené dokumenty.
Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku 154.887,68 Kč za rok 2016: fond odměn ve výši 
30.000,00 Kč, rezervní fond ve výši 124.887,68 Kč.
Žádost o převod 150.000 Kč z rezervního fondu do fondu reprodukce. Důvodem je plánovaný 
nákup investičního majetku – skládací chladicí box.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 04/18 až 20 zajistí Ing. Bedřich Pešan

04/21 Výběr dodavatele „Oprava střechy muzea v Týnci nad Sázavou“. Po proběhlém výběrovém řízení 
rada souhlasí se zadáním zakázky firmě Josef Čábelka za cenu 885.538 Kč s DPH.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/22 Smlouva o poskytování právních služeb uzavřená se společností MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 
na provedení kompletní veřejné zakázky na projekt Snížení energetické náročnosti budovy 
Městského úřadu za cenu 130.000 Kč bez DPH. Výzva bude radě předložena po zpracování.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/23 Smlouva o poskytování právních služeb uzavřená se společností MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 
na provedení kompletní veřejné zakázky na projekt Inženýrská a projektová činnost za účelem 
řešení zásobování pitnou vodou a odkanalizování odpadních vod místních částí města Týnec nad 
Sázavou za cenu 130.000 Kč bez DPH. Výzva bude radě předložena po zpracování.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/24 Stanovení rozsahu projektových prací zakázky Inženýrská a projektová činnost za účelem řešení 
zásobování pitnou vodou a odkanalizování odpadních vod místních částí města Týnec nad Sázavou. 
Součástí dodávky je dokumentace ÚR, SP včetně inženýrské činnosti, autorský a technický dozor 
stavby, zpracování žádosti o dotaci včetně manažerského řízení celé procesu dotace.
Předpokládaná cena je 6,8 - 14,3M bez DPH podle rozsahu varianty - předpokládáme zadání 
dokumentace v celém rozsahu.
Požadavek na dodavatele dokumentace: 
Bude realizovat jednotlivé lokality a činnosti dle požadavku objednatele - může se stát, že některou 
lokalitu po zpracování ÚR zastavíme (nebude zájem pokračovat v další činnosti (SP, …)
Etapy (priority) dle vývoje zakázky - etapa 1 - vodovod Kostelec a Pecerady, etapa 2 - vodovod 
Podělusy, Chrást, etapa 3 - vodovod a kanalizace Krusičany + ČOV Týnec, etapa 4 - vodovod a 
kanalizace Čakovice. Každá etapa bude mít své termíny. Ty můžou být závislé na poskytovaných 
dotacích (vypsaných výzvách SFŽP nebo MŽP), na komplikacích vzniklých při projednání ÚR (ty 
nejsme schopni dopředu předvídat). Etapy mohou běžet současně.
Schváleno 5 - 0 - 0
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04/25 Návrh dokumentů pro zřízení školského obvodu mateřské školy pro Bukovany a Chářovice. Jde 
o novou povinnost dle zákona. Obce bez školského zařízení musí mít smluvně zajištěnou školu 
pro předškolní vzdělávání. Bude schvalovat zastupitelstvo. 
Schváleno 5 - 0 - 0

04/26 Kalkulace pro vodné a stočné na rok 2017. Cena zůstává stejná. Jednotlivé nákladové položky jsou 
v obdobné výši jako v roce 2016. Nájemné se nemění a to v celkové výši bez DPH 3.719.000 Kč. 
Z toho vodovody 1.032.000 Kč, kanalizace 2.687.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/27 Valná hromada Vodovody a kanalizace Týnec s.r.o.
Žádost VaK Týnec o souhlas s nákupem hydraulického pásového minirýpadla. Záměr byl 
představen a projednán na zasedání dozorčí rady, která jeho realizaci doporučuje. Předpokládaná 
cena stroje je 1,6 mil Kč bez DPH. Způsob financování: 50% ceny stroje + DPH z celkové ceny po 
podpisu kupní smlouvy, 50% ceny stroje 12 měsíců po podpisu kupní smlouvy. Rada souhlasí 
s nákupem stroje a způsobem financování.
Podklady pro vyhlášení výběrového řízení na nákup stroje. Rada schvaluje předložené dokumenty.
Záměr výstavby nové provozně-technické budovy v areálu ČOV Týnec nad Sázavou. Předpokládané 
náklady do 6 mil Kč. Způsob financování - splátka ze zisku VaK, vlastnictví města. VaK připraví popis 
záměru, zdůvodní požadavek na velikost a využití ploch. Možnost použití buněk, při stavbě nové 
ČOV by se buňky nahradily novou provozní budovou. Ředitel předloží dokumenty na kontrolním 
dnu, následně radě města. Termín není stanoven.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/28 Žádost Fanklubu Sparta Týnec nad Sázavou o příspěvek na akci „Fotbalové utkání Fanklub Sparta 
Praha vs. Stará garda Sparty“ při příležitosti oslav 10 let existence fanklubu. Návrh: dar 10.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 04/21 až 28 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Vývoj kauzy chovu psů v čp. 126

Byla podána žaloba, z důvodu úmrtí žalovaného bylo řízení přerušeno. Proti tomu se město 
odvolalo a upravili jsme rozsah žaloby (pouze na nového držitel psů). Čeká se na rozhodnutí soudu.
Objevily se březí feny. Přestože měli být všichni psi kastrováni. Vlastník bude vyzván, aby odchytil
a nechal vykastrovat zbylé psy. Spolupráci nabídla veterinární ordinace.
V případě nespolupráce v této věci budou náklady vynaložené na kastraci psů ze strany města 
po držiteli psů vymáhány.
KVS (veterina) stále řeší (velmi liknavě) rozhodnutí o úklidu pozemku. Bude podána stížnosti 
k nadřízenému orgánu.
Bude svolána schůzka (21.3.) za účasti držitel psů, KVS, PČR, MP, město, veterinární ordinace, o.s. 
Srdeční záležitosti - bude se řešit (znovu), co dál.

- Informace o rekonstrukci Benešovské ulice - Středočeský kraj připravuje pokládku nového povrchu 
od hřbitova k hotelu. Město musí provést výměnu vodovodu a opravu dešťové kanalizace. 
Na přípravě prací (vodovod a kanalizace) se pracuje. Realizace (asfalt, vodovod, kanalizace) cca 5-
8/2017. Odhad ceny (vodovod a kanalizace) 2,8 mil Kč.

Konec jednání v 20:10

Termíny jednání v roce 2017:
rada: 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: 10.4., 19.6., 18.9., 11.12.




