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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 10/2017

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 15.05.2017

Přítomní členové rady:

Mgr. Martin Kadrnožka
Ing. Bedřich Pešan - příchod 17:10
František Kašpárek - příchod 17:20
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 15.05.2017
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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
10/1 Seznam náhradníků pro umístění do DPS. Sociální komise umístění doporučuje. Souhlas 

s umístěním žadatelů vydal MěÚ Benešov.
Schváleno 3 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 10/1 zajistí Marta Vrkoslavová

10/2 Prodloužení nájemní smlouvy do 31.5.2018 pro Š.G., Brodce 25, byt č. 9.
Schváleno 3 - 0 - 0

10/3 Prodloužení nájemní smlouvy do 30.6.2017 pro P.K., Brodce 25, byt č. 5. 
Schváleno 3 - 0 - 0

10/4 Prodloužení nájemní smlouvy do 30.6.2017 pro M. a M.K., Brodce 25, byt č. 13. 
Schváleno 3 - 0 - 0

10/5 Žádost H.T. o celoroční pronájem části pozemku parc. č. 3089/33 v k. ú. Týnec nad Sázavou 
o výměře 1 m2 za účelem umístění stojanu pro vystavení oblečení určeného k prodeji (z přilehlého 
módního obchodu). Rada s pronájmem nesouhlasí.
Schváleno 3 - 0 - 0

10/6 Uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce č. 160718 s Národním muzeem. Předmětem dodatku je 
prodloužení lhůty výpůjčky na vystavení sbírkových předmětů ve stálé expozici „Týnecká 
kamenina“ v Městském muzeu v Týnci nad Sázavou. Ve výpůjčce je 87 předmětů z oddělení 
starších českých dějin.
Schváleno 3 - 0 - 0

10/7 Uzavření dodatků k nájemním smlouvám na pronájem bytů Na Kněžině č.p. 43 a 45. V původních 
nájemních smlouvách jsou chybně uvedena čísla pozemků, na kterých je stavba umístěna. Dodatek 
administrativní chybu napravuje.
Schváleno 3 - 0 - 0

10/8 Žádost Bytového družstva Bystřice o schválení nájemní smlouvy na byt č. B105, Na Kněžině č.p. 45.
Schváleno 3 - 0 - 0

10/9 Žádost Povodí Vltavy o souhlas s umístěním vodočetné latě v korytě Tloskovského potoka 
na pozemku parc. č. 3842/3 v katastrálním území Krusičany. Měrná lať bude upevněna k pilíři 
mostu přes potok (most u víceúčelového hřiště).
Schváleno 3 - 0 - 0

10/10 Žádost J.P. o vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 73/3 v k. ú. Krusičany. 
Rodinný dům bude o půdorysu 8 x 8 m, zastavěná ploch 64 m2, dvě nadzemní podlaží, 
odkanalizování do jímky, voda z vlastní studny. Stavba není v souladu s územním plánem. Rada se 
stavbou nesouhlasí.
Schváleno 3 - 0 - 0

10/11 Žádost R.B. o nové vyjádření ke stavbě rodinného domu a kanalizační přípojky na pozemku parc. 
č. 4190/1 v k. ú. Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou. Rada ke stavbě dala stanovisko již 
dne 06.02.2017. Rodinný dům bude mít nově sedlovou střechu. Kanalizační přípojka bude uložena 
v obecním pozemku komunikace parc. č. 4283/1 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Rada se stavbou 
souhlasí, vjezd na pozemek bude proveden tak, aby dešťová voda z obecní komunikace netekla 
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na pozemek žadatele. Vjezd na pozemek bude proveden tak, aby umožnil bezpečný výjezd 
z pozemku žadatele na obecní komunikaci (výhledové trojúhelníky, průhledný plot,…). Bude 
vyměřen poplatek za zhodnocení pozemku. Standardní podmínky pro vstup do komunikace.
Schváleno 3 - 0 - 0

10/12 Žádost M. a K.S. o souhlas s uložením vodovodní a kanalizační přípojky do obecního pozemku parc. 
č. 4283/1 v k. ú. Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou. Rada se stavbou souhlasí, standardní 
podmínky pro vstup do komunikace. Bude vyměřen poplatek za zhodnocení pozemku.
Schváleno 3 - 0 - 0

10/13 Žádost J.T. o vyjádření k dodatečnému povolení stavby zahradního domku na pozemcích parc. č. 
4252/1, 4304/1 a 4304/2 v k. ú. Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou. Jedná se o přízemní 
dřevostavbu, 3,6 x 4,6 m, sedlová střecha, výška 2,6 m. Rada se stavbou souhlasí.
Schváleno 3 - 1 (proti) - 0

10/14 Nabídka L.Z. na odprodej systému vytápění (krbová kamna s výměníkem, 3 ks radiátorů, oběhové 
čerpadlo, expanzní nádrž, měděné rozvody) v obecním domku v Podělusích č.p. 43. Vytápění bylo 
instalováno v roce 2008, pořizovací cena 39.000 Kč, nabízená cena k prodeji 18.000 Kč.
Schváleno 4 - 0 - 0

10/15 Návrh na uzavření nájemní smlouvy s P.J. na pronájem nebytových prostor v obecním domku 
v Podělusích č.p. 43 o výměře 75 m2 na dobu neurčitou, měsíční nájemné 1.000 Kč, od června 
2017. V objektu je nutné provést rekonstrukci a stavební úpravy, které bude hradit město. Rada 
souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/16 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na stavbu č. IP-12-6010371/2 s názvem 
Podělusy – NN mezi ČEZ Distribuce (oprávněný) a městem Týnec nad Sázavou (povinný). Věcné 
břemeno se týká umístění, provozování, opravě a údržbě zařízení distribuční soustavy na pozemku 
parc. č. 3845/14 v k. ú. Podělusy. Cena za věcné břemeno činí 10.000 Kč + DPH.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/17 Uzavření smlouvy mezi Lesy ČR (pronajímatel) a městem Týnec nad Sázavou (nájemce) o nájmu 
pozemků, na kterých je umístěn most přes Kamenický potok. Jedná se o pozemky parc. č. 1273/3 
v k. ú. Čakovice u Řehenic, který vznikl oddělením z pozemku parc. č. 1273/1, a parc. č. 1404/8 v k. 
ú. Krhanice, který vznikl oddělením z pozemku parc. č. 1404/5. Pronajímaná výměra je 19 m2, 
roční nájemné 190 Kč + DPH.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/18 Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Týnec nad Sázavou (nájemce) a Českými drahami 
(pronajímatel) o nájmu pozemku parc. č. 3847/5 v k. ú. Týnec nad Sázavou z důvodu zřízení 
přístupové cesty v rámci realizace stavby „Rekonstrukce lávky přes Sázavu u Jawy“. Roční nájemné 
činí 2.112 Kč + DPH.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/19 Návrh na uzavření smluv o právu provést stavbu „Rekonstrukce lávky přes Sázavu u Jawy“ mezi 
městem Týnec nad Sázavou (stavebník) a vlastníky pozemků parc. č. 3069/11, 3069/10 (J.H., M.J., 
I.K.), parc. č. 3069/26, 3828/3 a 3828/1 (Povodí Vltavy) a parc. č. 4543 a 4607/1 (JAWAUNION 
s.r.o.) vše v k. ú. Týnec nad Sázavou.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/20 Návrh na uzavření smluv o právu provést stavbu „Chodník podél silnice III/10513 Týnec nad 
Sázavou – Podělusy“ mezi městem Týnec nad Sázavou (stavebník) a vlastníky pozemků dotčených 
stavbou parc. č. 3147/1, 3147/5, 3166/1, 3175/1, 3188/2, 3150/2, 3146/1, 3147/2 v k. ú. Podělusy 
a parc. č. 3845/2 a 3829/1 v k. ú. Týnec nad Sázavou.
Schváleno 5 - 0 - 0
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10/21 Doplnění žádosti M.B., vlastníka nemovitosti č. p. 25 v Čakovicích, o prodej větší části pozemku 
parc. č. 2007/3 v k. ú. Čakovice u Řehenic. Usnesením zastupitelstva č. ZM2016/14/5 byl 
odsouhlasen prodej části pozemku parc. č. 2007/3 v k. ú. Čakovice u Řehenic s tím, že žadatel 
ustoupí o 0,5 m s tarasem pro rozšíření komunikace. Nyní žadatel žádá také o část pozemku 
východně od domu v šíři cca 1 m. Požadavek na rozšíření komunikace na 3,5 m bude dodržen. 
Komise pro rozvoj města prodej doporučuje za stejných podmínek jako v r. 2016, tj. za cenu 
150 Kč/m2 + náklady s převodem spojené + rozšíření průjezdu na 3,5 m. Rada města souhlasí 
s prodejem části pozemku a souhlasí se zveřejněním záměru prodeje.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/22 Žádost T.D. o prodej pozemku parc. č. 3006/9 v k. ú. Týnec nad Sázavou (Farský kopec) o výměře 
1557 m2. Žadatel by na pozemku zřídil zahradu. Pokud nebude prodej odsouhlasen, žádá alespoň 
o dlouhodobý pronájem pozemku. Jižní polovina pozemku je územním plánem určena k zastavění 
rodinným domem, severní část patří do ploch zeleně. Komise pro rozvoj města prodej 
nedoporučuje, souhlasí s dlouhodobým pronájmem části pozemku tak, aby byla zachována pěšina 
v severní části pozemku. Komise navrhuje pronájem na 10 let za cenu 10 Kč/m2/rok (+ inflační 
doložka). Rada prodej nedoporučuje. Rada s návrhem pronájmu souhlasí, bude zveřejněno na 
úřední desce. Pronájem na 5 let, cena 10 Kč/m2/rok.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/23 Žádost M.P. o prodej pozemku parc. č. 3006/123 v k. ú. Týnec nad Sázavou (Farský kopec) o 
výměře 106 m2, který sousedí s jeho pozemkem a který užívá jako zahradu. Pozemek má od města 
pronajatý od 01.05.2009. Komise pro rozvoj města prodej doporučuje (dle schválených pravidel) 
za cenu 300 Kč/m2 + náklady s převodem spojené. Pokud v pozemku vedou inženýrské sítě, bude 
zřízena bezúplatná služebnost inženýrské sítě. Rada města prodej doporučuje a souhlasí se 
zveřejněním záměru prodeje pozemku.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/24 Nabídka K.V. na odprodej pozemku v jeho spoluvlastnictví parc. č. 1164/12 v k. ú. Čakovice 
u Řehenic o výměře 1189 m2 za cenu cca 330 Kč/m2 (tj. celkem 392.370 Kč). Jedná se o trvalý travní 
porost, který je v územním plánu určen pro krajinnou zeleň v nezastavitelném území. Komise 
pro rozvoj města nedoporučuje koupi pozemku za navrženou cenu. Navrhuje cenu max. 5 Kč/m2.
Rada odkup pozemku za 330 Kč/m2 nedoporučuje. Rada pověřuje odbor majetku projednat 
s navrhovatelem odkup za 5 Kč/m2. 
Schváleno 5 - 0 - 0

10/25 Nabídka P.K. na směnu nebo odkoupení částí jeho pozemků parc. č. 3199/2 a 3212/7 v k. ú. 
Podělusy pro rozšíření komunikace na pozemku parc. č. 3162/18 ve vlastnictví města. Žadatel 
nabízí cca 4 m široký pruh pozemků podél severovýchodní hranice o výměře 976 m2 a 84 m2

(celkem 1060 m2) za obecní pozemky parc. č. 3212/8 o výměře 782 m2 a parc. č. 3212/6 o výměře 
292 m2 (celkem 1074 m2). Komise pro rozvoj města nedoporučuje směnu ani odkoupení částí 
pozemků. Rada směnu ani odkup nedoporučuje.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/26 Přijetí daru od AGRO Poříčí s.r.o. a to pozemku parc. č. 2223/41 v k. ú. Pecerady o výměře 127 m2, 
na kterém je zřízena místní komunikace na Větrov. Rada a komise pro rozvoj města přijetí daru 
doporučují.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/27 Přijetí daru od I.K. Pozemek parc. č. 2253/4 o výměře 149 m2 a části pozemku parc. č. 1650/21 
o výměře 20 m2 vše v k. ú. Pecerady, na kterých je zřízena místní komunikace na Větrov. Rada a 
komise pro rozvoj města přijetí daru doporučuje. 
Schváleno 5 - 0 - 0
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10/28 Nabídka I.S. na směnu části jeho pozemku parc. č. 1125, na které je umístěna obecní komunikace, 
za část obecního pozemku parc. č. 2007/1 v k. ú. Čakovice u Řehenic. Směňované části pozemků 
by měly mít srovnatelnou výměru. Komise pro rozvoj města směnu pozemků doporučuje. Náklady 
s převodem spojené bude hradit město. Rada města souhlasí se zpracováním GP, poté bude záměr 
znovu projednán v radě (jak se bude řešit rozdíl ve výměrách) a následně v zastupitelstvu.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/29 Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést 
stavbu č. IP-12-6012021 s názvem Pecerady – kNN – p.č. 798/3 mezi ČEZ Distribuce (oprávněný) a 
městem Týnec nad Sázavou (povinný). Stavba spočívá v uložení nového zemního kabelového 
vedení NN do obecního pozemku parc. č. 4580/3 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

10/30 Žádost manželů P. o uzavření smlouvy o právu provést terénní úpravy na obecních pozemcích parc. 
č. 2129/6 a 2225/27 v k. ú. Pecerady, které spočívají v odstranění a zarovnání naplavené zeminy 
na cestě. Komise pro rozvoj města doporučuje uzavření smlouvy o právu provést terénní úpravy. 
Rada města souhlasí se zveřejněním záměru provést terénní úpravy na obecních pozemcích.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 10/2 až 30 zajistí Mgr. Martina Havránková

10/31 Pokyn rady 1/2017 - Fond rozvoje bydlení
Schváleno 5 - 0 - 0

10/32 Vyhlášení výzvy na poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení - žádosti budou projednány 
19.06.2017 na zastupitelstvu.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/33 Jmenování komise na vyhodnocení žádostí poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení: Lenka 
Ottová, Jiří Vrbata, Ing. Miloš Albl.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 10/31 a 33 zajistí Ing. Miloš Albl

10/34 Vyhlášení zakázky na stavební úpravy budovy sokolovny čp. 82 ve Zbořeném Kostelci za účelem 
snížení energetické náročnosti. Smlouva o dílo, výzva a zadávací dokumentace zakázky, seznam 
oslovených uchazečů. Jmenování hodnotící komise ve složení Vrbata, Albl, Korec.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/35 Jmenování hodnotící komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na zakázky Zpracování 
strategických dokumentů města Týnec nad Sázavou a Zpracování Filozoficko-architektonické 
koncepce města Týnec nad Sázavou ve složení Kadrnožka, Albl, Kašpárek. 
Schváleno 5 - 0 - 0

10/36 Žádost o finanční příspěvek na účast V.D. na Mistrovství Evropy v šachu (člen TJ Jawa Brodce), 
Rumunsko, září 2017. Návrh: dar 5000 Kč. Propagace s logem Týnce, fotka do TL.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 10/34 až 36 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Informace o záměru VaK Týnec nakoupit tlakový čistící vůz na úvěr. Po projednání v dozorčí radě 

projedná valná hromada. VaK ustoupil od záměru nákupu bagru.
- Informace o provozu tělocvičny Komenského. Zatím není stanoven termín uzavření, bude 

stanoven po dohodě se zhotovitelem nové tělocvičny, až předloží podrobný harmonogram.

Konec jednání v 19:45

Termíny jednání v roce 2017:
rada: 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.




