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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 07/2017

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 19.04.2017

Přítomní členové rady:

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

Omluveni: 

---

Přizváni:

Ing. Miloš Albl, tajemník

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta   místostarosta

V Týnci nad Sázavou dne 19.04.2017



2

Schůze rady byla zahájena v 15:00 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

07/1 Veřejná zakázka Tělocvična ZŠ Města Týnec nad Sázavou. Rada rozhoduje o vyloučení uchazeče 
RONELI SE z účasti v zadávacím řízení z důvodu nepředložení jistoty dle požadavků zadavatele a 
zákona.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/2 Rada schvaluje komisi pro otevírání obálek pro výběrové řízení Týnec nad Sázavou rekonstrukce 
vodovodního řádu C1 a rekonstrukce kanalizace v ulici Benešovská ve složení Zbyněk Peša, Miloš 
Albl, Jiří Vrbata a František Kašpárek.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/3 Rada souhlasí s realizací projektu (přijetí dotace, podání žádostí) - podání žádosti o dotaci 
na projekt „Dlouhodobá prevence v ZŠ“ z Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu 
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence a závazek 
spolufinancování projektu v minimální výši 20% z celkových uznatelných nákladů projektu“.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/4 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla „Přístavba ZŠ Města Týnec nad Sázavou“ ze dne 
6. 10. 2016 se společností DAKA Stav, s.r.o. Předmětem dodatku je změna ceny dle změnových 
listů 1 - 3 a změna termínu realizace stavby. Změnový list č. 1 obsahuje změny - nesoulad mezi 
projektem a skutečností na stavbě v části spodní části stavby. Změnový list č. 2 obsahuje doplnění 
zvýšené protiradonové izolace. Požadavek na doplnění izolace vyplynul z posudku zpracovaného 
po zahájení stavby. Změnový list č. 3 obsahuje změny v souvislosti se změnou organizace výstavby 
vyvolané přerušením prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kvůli kterým nebylo 
možné realizovat přeložku elektropřípojky. Celková cena stavby po změnách činí 24 673 585,06 Kč 
bez DPH. Milník č. 1 je 30.6.2017 a dílo bude dokončeno 6.10.2017.
Schváleno 4 - 0 - 1 (zdržel) Plnění usnesení č. 07/1 až 3 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- ---

Konec jednání v 15:50

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: 19.6., 18.9., 11.12.




