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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 05/2017

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 13.03.2017

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

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta   místostarosta

V Týnci nad Sázavou dne 13.03.2017
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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
05/1 Prodloužení nájemní smlouvy pro R.Š., Okružní 275, Týnec nad Sázavou, byt č. 27, do 30.9.2017. 

Schváleno 5 - 0 - 0

05/2 Prodloužení nájemní smlouvy pro I.P., Nádvoří Hodějovského 98, Týnec nad Sázavou, byt č. 1,
do 30.6.2017.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/3 Žádost J.K. o pronájem části pozemku parc. č. 3089/33 v k.ú. Týnec nad Sázavou (pěší zóna) 
o výměře 16 m2 za účelem zřízení letní zahrádky v termínu od 01.05.2017 do 31.10.2017
za jednorázovou úhradu 3.888 Kč. Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/4 Žádost J.M. o souhlas s rekonstrukcí kamenné opěrné zdi a vybudování nového plotu na jejím 
vrcholu na západní hranici pozemku parc. č. 1101/1, který sousedí s obecním pozemkem parc. č. 
2007/3 vše v k. ú. Čakovice u Řehenic. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/5 Žádost L.Š. o vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 4688 v k. ú. Týnec nad 
Sázavou, část Chrást nad Sázavou. Rodinný dům bude nepodsklepený, přízemní s podkrovím a 
sedlovou střechou, zastavěná plocha 57,5 m2, napojen na veřejnou splaškovou kanalizaci a 
vodovod. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek. V případě vstupu do komunikace (vodovod) -
standardní podmínky pro vstup do komunikace.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/6 Žádost Elpro-Delicia, a. s., Příbram, o vyjádření ke stavbě „Chrást nad Sázavou – kNN – st. 1047“ a 
návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést 
stavbu č. IP-12-6011149/1. Stavba se dotkne obecních pozemků parc. č. 4277, 4276/5, 4276/32 a 
919/28 v katastrálním území Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou. Do pozemků bude 
uloženo nové kabelové vedení NN, které bude ukončeno v nové pojistkové skříni osazené 
na pozemku parc. č. 4277 (u stávající garáže). Rada se stavbou souhlasí, rozvaděč bude zděný. 
Rada města souhlasí se zveřejněním záměru provést stavbu na obecních pozemcích. Informace 
bude zveřejněna i na vývěsce v Chrástu sídlišti. Rada pověřuje starostu podpisem smluv.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/7 Žádost společenství vlastníků domu 409-412, Týnec nad Sázavou o:
- Udělení souhlasu k zateplení domu č.p. 409-412. Zateplení přesáhne na obecní pozemek parc. 

č. 3080/85 v katastrálním území Týnec nad Sázavou v šíři 10 – 15 cm, ve výši cca 1 m od země.
Rada s přesahem zateplení souhlasí.

- Požadavek na darování části pozemku kolem domu. Rada dar nedoporučuje. Rada pověřuje 
odbor majetku projednat s žadatelem možnost prodeje pozemku za odhadní cenu. Hranice 
pozemku by byly navrženy v návaznosti na hranice okolních pozemků.

Schváleno 5 - 0 - 0

05/8 Žádost M. a J.H. o stanovisko ke stavbě domovní ČOV na pozemku parc. č. 993/4 v k. ú. Čakovice 
u Řehenic. ČOV bude umístěna v severozápadní části pozemku, přečištěné odpadní vody budou 
svedeny do stávající jímky. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0
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05/9 Žádost V.P. o majetkové vypořádání pozemků parc. č. 104/1 v k. ú. Pecerady v jeho vlastnictví 
za obecní pozemky parc. č. 2218/1 a 2312 v k. ú. Pecerady. Žadatel má připlocenou část obecních 
pozemků o celkové výměře 68 m2, město užívá 8 m2 pozemku parc. č. 104/1. Zastupitelstvo 
usnesením ZM2016/10/8 ze dne 08.02.2016 schválilo směnu pozemků s tím, že rozdíl ve výměrách 
bude vypořádán za cenu 150 Kč/m2. Z důvodu přepracování geometrického plánu ze změnila čísla 
pozemků a jejich výměra, proto je nutné majetkové vypořádání znovu projednat. Rada souhlasí
se zveřejněním záměru majetkového vypořádání pozemků.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/10 Doplnění žádosti R.Z. o prodej další části pozemku parc. č. 103/1 k. ú. Krusičany. Usnesením 
zastupitelstva č. ZM2016/14/7 ze dne 12.12.2016 byl odsouhlasen prodej cca 150 m2. 
Při zaměřování bylo zjištěno, že vznikne malý samostatný nepropojený pozemek. Proto je vhodný
prodej také této části o výměře cca 20 m2 za cenu 15 Kč/m2 (+ náklady s převodem spojené). Jedná 
se o skálu. Komise pro rozvoj města prodej doporučuje. Rada města se záměrem souhlasí a 
souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/11 Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést 
stavbu č. IP-12-6010100/VB/2 s názvem Týnec nad Sázavou Jílovská – kNN – 3119/2 mezi ČEZ 
Distribucí, a. s. (oprávněný) a městem Týnec nad Sázavou (povinný). Stavba spočívá v uložení 
nového kabelového vedení NN do obecních pozemků parc. č. 3119/46 a 3125/8 v k. ú. Týnec nad 
Sázavou. Věcné břemeno je úplatné, cena činí 10.000 Kč + DPH. Komise pro rozvoj města 
doporučuje uzavření smlouvy. Rada města souhlasí se zveřejněním záměru provést stavbu 
na obecním pozemku.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/12 Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést 
stavbu č. IE-12-6007252 s názvem Týnec nad Sázavou – BN_6612 U hřiště-proti mezi ČEZ Distribucí, 
a. s. (oprávněný) a městem Týnec nad Sázavou (povinný). Stavba spočívá v uložení nového 
kabelového vedení NN a umístění zděného pilíře na obecním pozemku parc. č. 3068/13 v k. ú. 
Týnec nad Sázavou. Věcné břemeno je úplatné, cena činí 10.000 Kč + DPH. Komise pro rozvoj 
města doporučuje uzavření smlouvy. Rada města souhlasí se zveřejněním záměru provést stavbu 
na obecním pozemku.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/13 Výsledky výběrového řízení na prodej části pozemku parc. č. st. 919/28 a pozemku parc. č. 4682 
v k. ú. Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou včetně mycí rampy. Byla doručena jediná 
nabídka. Nabídnutá cena je 501 Kč/m2 bez DPH, náklady s převodem spojené hradí kupující. Rada 
doporučuje prodej pozemků a souhlasí se zveřejněním záměru pozemky prodat.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/14 Výsledky výběrového řízení na prodej pozemku parc. č. st. 925/2 a části pozemku parc. č. st. 925/1 
v k. ú. Týnec nad Sázavou (areál garáží na Hlinkách) pro stavbu dvougaráže. Byly doručeny dvě 
nabídky. Jedna nabídka za 1.300 Kč/m2 bez DPH, druhá 1.001 Kč/m2. Náklady s převodem spojené 
hradí kupující. Rada doporučuje prodej pozemků nejvyšší nabídce (1.300 Kč/m2) a souhlasí se 
zveřejněním záměru pozemky prodat.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 05/1 až 14 zajistí Mgr. Martina Havránková

05/15 Odměňování ředitelů příspěvkových organizací a s.r.o. 1x ročně budou vyhodnoceny nenárokové 
složky (osobní a vedení), 1x ročně může být udělen roční individuální bonus. Roční individuální 
bonus je vázaný na výsledky práce, bonus se předpokládá ve výši jednoho měsíčního platu. O výši 
rozhodne rada města.
Schváleno 5 - 0 - 0
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05/16 Žádost L.S. o poskytnutí dotace z programu 4 - podpora výstavby nových studní. Rada schvaluje 
přidělení dotace 30.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/17 Žádost Spolku zdravotně postižených o finanční příspěvek na dopravné na rekondiční cvičení 
v Bechyni. Návrh: dar 5.000 Kč
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 05/15 a 17 zajistí Ing. Bedřich Pešan

05/18 Dodatek ke smlouvě s TOP CON SERVIS s.r.o. na dílo Zpracování projektové dokumentace 
na rekonstrukci lávky přes řeku Sázavu u Jawy. Při projednávání stavby bylo nutné zpracovat 
posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Projednání trvalo déle, než se původně očekávalo 
(ne vinou dodavatele). Firma žádá o prodloužení termínu dodání dokladové části dokumentace 
(čl. 4.2 smlouvy). Původní termín byl 31.01.2017. Cena se nemění. Rada souhlasí s uzavřením 
dodatku.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/19 Návrh dodatku - změna Přílohy č. 2 ke Smlouvě o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou 
potřebu s Vodovody a kanalizace Týnec s.r.o. Nájemné za rok 2017 činí 3.719.000 Kč bez DPH.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 05/18 a 19 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Informace o uzavírce mostu u Netvořic v době od 15.5. do 30.9.2017.

- Informace o postupu výstavby školy.

- Požadavek na opravu střechy kabin na Sokoláku, zatéká u komínu. Bude předáno na odbor 

majetku.

Konec jednání v 18:45

Termíny jednání v roce 2017:
rada: 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.




