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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 08/2017

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 24.04.2017

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 24.04.2017
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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
08/1 Žádost Jana Kučery (GIANNI) 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. Záměr pronajmout pozemek byl zveřejněn na úřední desce od 22.03.2017 
do 10.04.2017. Rada s pronájmem části pozemku souhlasí. Cena 3.888 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/2 Ukončení nájemní smlouvy s manželi B. dohodou k 31.12.2016. Předmětem nájemní smlouvy byly 
pozemky parc. č. 3006/40 a 3006/117 (Farský kopec) v k. ú. Týnec nad Sázavou. Od 1.1.2017 bude 
nájem řešen s novým vlastníkem sousední nemovitosti. Bude projednáno v radě samostatně.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/3 Žádost S.Z. o souhlas s úpravou vjezdu na pozemek parc. č. 1215 (vjezd k rodinnému domu č.p. 
347 v ulici Čakovická, Týnec nad Sázavou). Úprava bude spočívat ve výměně asfaltové plochy 
za zámkovou dlažbu, kterou provede žadatel na vlastní náklady. Úprava bude provedena 
na obecním pozemku parc. č. 3092/47 v k. ú. Týnec nad Sázavou, do tělesa komunikace nebude 
zasaženo. Rada s úpravou sjezdu na náklady žadatele souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/4 Žádost J.V. o vyjádření ke zřízení drobné zámečnické výroby v suterénu rodinného domu č.p. 47, 
Podělusy. Prostory jsou užívány jako dílna a garáž. Předmětem výroby je především kompletace 
připravených drobných dílů od dodavatelů, výroba velkých konstrukcí v takto malém prostoru není 
možná. Rada se zřízením dílny nesouhlasí. Jde o plochu určenou k bydlení, zámečnická výroba není 
v souladu s požadavky územního plánu.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/5 Žádost TNC Praha, a.s., o souhlas s výměnou oplocení pozemků parc. č. 3000/4 a 3000/8 v k. ú. 
Týnec nad Sázavou. Nově bude podezdívka ze ztraceného bednění (výška 0,5 – 1,25 m), výplň 
z prken (výška cca 1,0 m). Celková výška oplocení max. 2,05 m. Oplocení bude provedeno 
ve stávající trase. Rada se stavbou souhlasí, povrch betonových tvarovek bude z vnější strany 
upraven tak, aby byl zachován ráz oplocení stejně, jako u sousedních domů (štípané betonové 
tvarovky, štuk, fasáda…).
Schváleno 5 - 0 - 0

08/6 Žádost Elmoz Czech, s.r.o., o vyjádření ke stavbě č. IP-12-6012021 s názvem Pecerady – kNN – p.č.
798/3. Projekt řeší výstavbu nové elektrické přípojky, která bude uložena v délce cca 12 m 
v obecním pozemku komunikace parc. č. 4580/3 v k. ú. Týnec nad Sázavou a ukončena ve zděném 
pilíři na pozemku parc. č. 798/3 v k. ú. Pecerady (vlastník Diostav s.r.o.). V obecním pozemku bude 
dále uloženo nové uzemnění v délce cca 20 m. Rada se stavbou souhlasí, standardní podmínky 
pro vstup do komunikace.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/7 Žádost Elmoz Czech, s.r.o., o vyjádření ke stavbě „BENMET VN4084, Týnec n. S. – kVN – BN_6070-
PB 7“ a o vyjádření o možnosti uzavření smlouvy o smlouvě budoucí. Projekt řeší uložení nového 
kabelového vedení vysokého napětí do pozemků v k. ú. Týnec nad Sázavou a v k. ú. Chářovice. 
Vedení VN bude uloženo mimo jiné v obecním pozemku komunikace parc. č. 3726/1 v k. ú. Týnec 
nad Sázavou (Soudovka), rozsah věcného břemene bude 150 bm. Rada se stavbou souhlasí, 
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standardní podmínky pro vstup do komunikace. Povrch komunikace bude v celé šíři v trase vedení 
proveden z recyklátu případně z ABS. 
Schváleno 5 - 0 - 0

08/8 Žádost O.F. o vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 1104/7 v k. ú. Pecerady. 
Rodinný dům bude přízemní nepodsklepená dřevostavba, se sedlovou střechou, zastavěná plocha 
74,3 m2, napojen na obecní splaškovou kanalizaci. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/9 Žádost J.S. o souhlas ke změně oplocení pozemku parc. č. 1178/12 v k. ú. Čakovice u Řehenic. 
Podél jižní hranice pozemku bude oplocení tvořeno podezdívkou ze ztraceného bednění o výšce 
1 m, na které bude pletivo o výšce 1 m. Součástí oplocení bude branka pro pěší a vjezdová vrata.
Rada se stavbou souhlasí, pohledová vnější strana podezdívky bude upravena, např. štípané 
betonové tvarovky, štuk, fasáda…
Schváleno 5 - 0 - 0

08/10 Žádost manželů P. o vyjádření k terénním úpravám na obecních pozemcích parc. č. 2225/27 a 
2129/6 v k. ú. Pecerady, které sousedí s pozemkem parc. č. 2129/4, který je ve vlastnictví žadatelů. 
Terénní úpravy spočívají v odstranění naplavené zeminy po deštích a zarovnání cesty 
na pozemcích parc. č. 2129/6 a 2225/57 v k. ú. Pecerady. Rada s úpravami pozemku souhlasí. 
Náklady s úpravou nese žadatel. Po dokončení prací bude provedena kontrola úprav odborem 
majetku.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/11 Žádost V.M. o vyjádření ke stavbě sjezdu přes obecní pozemek parc. č. 1285/1 v k. ú. Čakovice 
u Řehenic. V místě se nachází sjezd k č.e. 82. Záměrem žadatele je sjezd prodloužit k jižní části 
pozemku parc. č. 1288/1 z důvodu případné další stavby. Vyjádření bude předloženo KSÚS 
Benešov pro stanovení konkrétních podmínek pro napojení na silnici č. 107. Rada s umístěním 
sjezdu souhlasí. Vedení příjezdové komunikace k nemovitosti bude projednáno samostatně.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/12 Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 30 v č.p. 275, ulice Okružní, Týnec nad Sázavou. Bylo vypsáno 
výběrové řízení s minimální nabídnutou částkou 70 Kč/m2/měsíc. Bylo doručeno 6 nabídek.
Uzavření nájemní smlouvy od 1.5.2017 - uchazeč č. 1 (nájemné 107 Kč/m2), náhradník uchazeč č. 
5. Doba určitá na 12 měsíců, nájemné dle nabídky.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/13 Byt č. 38 v č.p. 275, ulice Okružní, Týnec nad Sázavou. Bude nabídnutý k pronájmu uchazečům 
z výběrového řízení na byt č. 30. Cena 70 Kč/m2. Uzavření nájemní smlouvy bude projednáno 
v radě.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 08/1 až 13 zajistí Mgr. Martina Havránková

08/14 V. rozpočtové opatření rady města pro rok 2017.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 08/14 zajistí Ing. Kateřina Hrušková

08/15 Umístění J.V. do DPS
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 08/15 zajistí Marta Vrkoslavová

08/16 Smlouva o zajištění kulturního pořadu Spirituál Kvintet 21.10.2017 ve Společenském centru Týnec. 
Výše vstupného 350 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 08/16 zajistí Ing. Bedřich Pešan

08/17 Žádost Osadního výboru Krusičany o finanční příspěvek ve výši 9.000 Kč na akce pro děti v roce 
2017 - dětský den, mikulášská nadílka, maškarní a rozloučení s prázdninami.
Schváleno 5 - 0 - 0
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08/18 Dotace. Rada bere na vědomí informace o projektech spolufinancovaných z dotací. Rada souhlasí 
s realizací těchto projektů (přijetí dotace, podání žádostí):
a) dotace ve výši 18 534 tis. Kč ze státního rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladní správa v rámci 

podprogramu 298213 Podpora rozvoje a obnovy regionálních škol v okolí velkých měst na akci 

Město Týnec nad Sázavou - Přístavba Základní školy Týnec nad Sázavou, evid. č. 

298D213000085

b) dotace ve výši 30 489 tis. Kč ze státního rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladní správa v rámci 

podprogramu 298213 Podpora rozvoje a obnovy regionálních škol v okolí velkých měst na akci 

Město Týnec nad Sázavou – Stavba tělocvičny při Základní škole Týnec nad Sázavou, evid. č. 

298D213000115

c) dotace ve výši 2 980 535,60 Kč z Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu 

životní prostředí na projekt Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu v Týnci 

nad Sázavou, reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0002018 

d) dotace ve výši 1 994 992 Kč z Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu 

životní prostředí na projekt Snížení energetické náročnosti budovy polikliniky v Týnci nad 

Sázavou, reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004235

e) dotace ve výši 1 286 516,80 Kč z Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu 

životní prostředí na projekt Snížení energetické náročnosti budovy sokolovny ve Zbořeném 

Kostelci, reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004236

f) dotace ve výši 150 tis. Kč z rozpočtu Ministerstva kultury v rámci Havarijního programu na akci 

Obnova kulturní památky – hrad s rotundou a areál hradu – muzeum čp. 48, oprava střechy

g) dotace ve výši 3 723 916,87 Kč z Operačního programu Zaměstnanost na projekt Týnec nad 

Sázavou – zdravé město pro všechny, registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002866

h) podání žádostí o dotaci z dotačního programu 129 660 – Údržba a obnova kulturních 

a venkovských prvků Ministerstva zemědělství na projekty Oprava zvoniček – Čakovice, Větrov, 

Podělusy a Oprava křížků – Čakovice 2x, Krusičany

Schváleno 5 - 0 - 0

08/19 Přijetí daru v hodnotě 5.000 Kč bez DPH od firmy Officeoutlet s.r.o. - starší pingpongový stůl včetně 
nového setu (pálky, míčky, síťka) k vybavení kabin v Čakovicích.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/20 Smlouva o dílo s Ing. Martinem Kubačákem na provedení stavby Vstupní markýza obchodního 
domu Týnec nad Sázavou. Cena 655.889,02 Kč bez DPH.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/21 Veřejná zakázka „Týnec nad Sázavou – Rekonstrukce vodovodního řadu C1 a dešťové kanalizace 
v ulici Benešovská“. Rada bere na vědomí Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek předloženou 
hodnotící komisí a rozhoduje o přidělení veřejné zakázky nejvýhodnější nabídce - společnosti BES 
s.r.o., IČO: 43792553. Nabídková cena bez DPH je 4.060.065,97 Kč. Rada pověřuje starostu 
podpisem smlouvy o dílo na zhotovení díla Týnec nad Sázavou – Rekonstrukce vodovodního řadu 
C1 a dešťové kanalizace v ulici Benešovská.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 08/17 až 21 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Informace o uzavírce - vedení objízdné trasy a k osazení přechodného dopravního značení 

z důvodu částečné a úplné uzavírky silnice č. II/106, ulice Benešovská, Týnec nad Sázavou 

při rekonstrukci vodovodu a kanalizace. Částečná uzavírka od 15.05.2017 do 08.07.2017, úplná 

uzavírka od 09.07.2017 do 20. 07.2017.
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- Diskuze o personálním obsazení recepce v ZŠ (po dostavbě spojovacího krčku)

- Informace o „čarodějnicích“ v Kozlovicích

- Požadavek na řešení správce na kurtech

Konec jednání v 19:00

Termíny jednání v roce 2017:
rada: 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.




