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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 06/2017

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 27.03.2017

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
Marta Vrkoslavová, kancelář tajemníka

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta   místostarosta

V Týnci nad Sázavou dne 27.03.2017
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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
06/1 Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi společností AGIA s.r.o., Praha, (půjčitel) a městem Týnec nad 

Sázavou (vypůjčitel) na bezplatné užívání části pozemku parc. č. 3077/13 v katastrálním území 
Týnec nad Sázavou, na kterém je provedena zpevněná odpočinková plocha. Součástí smlouvy je 
dohoda o ukončení původní nájemní smlouvy o nájmu pozemku.
Schváleno 5 - 0 - 0

06/2 Ukončení nájemní smlouvy dohodou mezi městem Týnec nad Sázavou (pronajímatel) a L.Z. 
(nájemce) o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 43, Podělusy (hospoda) k 30.04.2017.
Schváleno 5 - 0 - 0

06/3 Žádost společnosti DD studio, s.r.o., Praha, o vyjádření ke stavbě rekreační chaty na pozemku parc. 
č. 4002/7 v katastrálním území Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou. Jedná se o přízemní 
dřevostavbu, se sedlovou střechou, zastavěná plocha 40 m2 + zastřešená podsklepená terasa 
17 m2. Rada se stavbou souhlasí, stavba bude umístěna minimálně 25 m od hranice lesního 
pozemku, vlastník lesa nenese odpovědnost za případné škody způsobené v ochranném pásmu 
lesa.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 06/1 až 3 zajistí Mgr. Martina Havránková

06/4 Seznam náhradníků pro uzavření nájemní smlouvy v DPS čp. 520 a 525 dle návrhu sociální komise.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 06/4 zajistí Marta Vrkoslavová

06/5 III. rozpočtové opatření rady města pro rok 2017.
Schváleno 5 - 0 - 0

06/6 Účetní závěrky příspěvkových organizací - základní školy, mateřské školy a školní jídelny za rok 
2016.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 06/5 a 6 zajistí Ing. Kateřina Hrušková

06/7 Vnitřní směrnice číslo 2017/4 - Ceník nadstandardních poplatků v souvislosti s konáním sňatečných 
obřadů.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 06/7 zajistí Ing. Miloš Albl

06/8 Žádost Klubu českého pohraničí o finanční příspěvek na pietní a vzpomínkové akce. Návrh: dar 
1.000 Kč.
Schváleno 4 - 1 (proti) - 0

06/9 Provedení protiradonových opatření na stavbě spojovacího krčku ZŠ. Rada s provedením prací 
souhlasí, práce budou zasmluvněny v dodatku ke smlouvě.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 06/8 a 9 zajistí Ing. Bedřich Pešan
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06/10 Program zastupitelstva 10.04.2017
A. Majetkové převody (HA)
B. Rozpočtové opatření zastupitelstva, úprava položek (HRU) 
C. Územní plán - návrh zadání změny č. 2 (AL)
D. Vodovod a kanalizace v místních částech (KADR)
E. Poskytnutí dotací z programu č. 4 (AL)
F. Školský obvod mateřské školy (KADR)
G. Osadní výbor Krusičany (KADR)
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 06/10 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s. provede zpracování změny Plánu rozvoje vodovodů a 

kanalizací (PRVKUK) pro části města Týnec nad Sázavou - příprava na realizaci vodovodu a 

kanalizace

- Informace o setkání s veřejností v Čakovicích a v Krusičanech - téma vodovod a kanalizace. 

Veřejnost má zájem o připojení na vodovod i kanalizaci.

- Diskuze o způsobu zavedení elektřiny do garáží na Hlinkách. Řešení se projedná vždy pro celou 

řadu. Budou vyzváni majitelé první řady garáží, aby vyjádřili zájem o připojení. Dle počtu zájemců 

budou stanoveny podmínky pro připojení - umístění a kapacita rozvaděče měření, 

trasa kabelového rozvodu do garáží žadatelů, vymezení rozsahu věcného břemene, náklady… Další 

řady budou řešeny obdobně.

Konec jednání v 18:30

Termíny jednání v roce 2017:
rada: 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.




