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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 12/2017

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 26.06.2017

Přítomní členové rady:

Mgr. Martin Kadrnožka
Ing. Bedřich Pešan (příchod 17.30)
Mgr. Petr Znamenáček
Pavel Korec

Omluveni: 

František Kašpárek 

Přizváni:

Ing. Miloš Albl, tajemník
Mgr. Martina Havránková, odbor majetku
Marta Vrkoslavová, kancelář tajemníka
Ing. Kateřina Hrušková, ekonomický odbor
Mgr. Hana Váňová, ředitelka ZŠ
PaedDr. Janeta Jandová, ředitelka MŠ
Jana Malinová, ředitelka ŠJ

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta   místostarosta

V Týnci nad Sázavou dne 26.06.2017
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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
12/1 Prodloužení nájemní smlouvy pro M.V, Nádvoří Hodějovského 67, byt č. 2 do 30.06.2018.

Schváleno 3 - 0 - 0

12/2 Prodloužení nájemní smlouvy pro L. a M.H., Okružní 275, byt č. 25 do 30.06.2018.
Schváleno 3 - 0 - 0

12/3 Prodloužení nájemní smlouvy pro P.K., Brodce 25, byt č. 5 do 31.01.2018.
Schváleno 3 - 0 - 0

12/4 Prodloužení nájemní smlouvy pro M. a M.K. , Brodce 25, byt č. 13 do 31.01.2018.
Schváleno 3 - 0 - 0

12/5 Prodloužení nájemní smlouvy pro I.P., Nádvoří Hodějovského 98, byt č. 1 do 31.01.2018.
Schváleno 3 - 0 - 0

12/6 Prodloužení nájemní smlouvy pro M. a M.G., Benešovská 13, byt č. 3 do 30.06.2018, nájemné 
70 Kč/m2/měsíc.
Schváleno 3 - 0 - 0

12/7 Žádost J.B. o vyjádření ke stavbě domovní ČOV na pozemku parc. č. 867/22 v k. ú. Pecerady 
v ochranném pásmu lesa (lesní pozemek parc. č. 874/3). ČOV bude sloužit k čištění splaškových 
vod z chaty č. e. 140. Přečištěné vody budou svedeny do stávající kanalizace, která vede přes 
pozemek žadatele do Podhájského potoka. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 3 - 0 - 0

12/8 Žádost J.J. o souhlas se stavebními úpravami a přístavbou garáže na pozemku parc. č. st. 152 a 
rozšířením sjezdu z místní komunikace na pozemku parc. č. 3766/5 a 3779 vše v k. ú. Krusičany. 
Garáž bude provedena v místě stávající garáže, půdorysné rozměry 7,2 x 6,3 m, zděná, se sedlovou 
střechou. Sjezd v šířce 4,8 m je navržen z betonových zatravňovacích dlaždic. Rada se stavbou 
souhlasí bez připomínek. Standardní podmínky pro vstup do komunikace.
Schváleno 3 - 0 - 0

12/9 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na stavbu IP-12-6008696/1 s názvem 
Týnec n. S., Na Hlinkách, kNN, parc. č. 2115/22 mezi Městem Týnec nad Sázavou (povinný) a ČEZ 
Distribuce (oprávněný). Věcné břemeno se týká zřízení umístění a provozování zařízení distribuční 
soustavy na obecních pozemcích parc. č. 3107/20, 3115/22, 3115/140 a 3825/2 v k. ú. Týnec nad 
Sázavou. Cena za věcné břemeno činí 31.000 Kč + DPH. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene byla schválena radou města dne 22.07.2015.
Schváleno 3 - 0 - 0

12/10 Uzavření nájemní smlouvy s P.J. na pronájem nebytových prostor (hospody) v Podělusích č.p. 43 
o výměře 75 m2 na dobu neurčitou za měsíční nájemné 1.000 Kč. 
Schváleno 3 - 0 - 0
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12/11 Žádost T.D. o pronájem obecního pozemku parc. č. 3006/9 v k. ú. Týnec nad Sázavou (Farský 
kopec). Žadatel by na pozemku zřídil zahradu. Rada souhlasí s pronájmem části pozemku o výměře 
cca 1.211 m2 tak, aby byla pro veřejnost zachována pěšina v severní části pozemku. Pronájem na 
5 let za cenu 10 Kč/m2/rok + inflační doložka.
Schváleno 3 - 0 - 0

12/12 Žádost manželů M. o pronájem části obecního pozemku parc. č. 3006/9 v k. ú. Týnec nad Sázavou 
(Farský kopec), který sousedí s pozemky, které kupují od města a které dlouhodobě užívají jako 
zahradu. Na pozemek by rozšířili zahradu. Rada souhlasí s pronájmem části pozemku o výměře cca
139 m2. Pronájem na 5 let za cenu 10 Kč/m2/rok + inflační doložka.
Schváleno 3 - 0 - 0

12/13 Návrh Bytového družstva Bystřice na podání žádosti na SFRB o zkrácení vázací lhůty z 20 na 10 let 
pro převod bytových jednotek do osobního vlastnictví v bytových domech č.p. 36 – 45 Brodce.
Rada souhlasí s podáním žádosti na zkrácení lhůty. V případě schválení zkrácené lhůty projedná 
zastupitelstvo převod podílů a pozemků na BD.
Schváleno 3 - 0 - 0

12/14 Žádost J. a K.K. o vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 3080/152 v k. ú. Týnec 
nad Sázavou. Rodinný dům bude zděný, přízemní s podkrovím a sedlovou střechou, zastavěná 
plocha 125,5 m2, napojen na obecní vodovod a kanalizaci přípojkami, které jsou ukončeny na 
hranici pozemku. Napojení na komunikaci II/106 bude nově zbudovaným sjezdem. Rada se 
stavbou souhlasí, vjezd na pozemek bude proveden v souladu s projektem města pro stavbu 
chodníku v lokalitě, pod vjezdem bude uložena chránička pro uložení dešťové kanalizace.
Schváleno 3 - 0 - 0

12/15 Sjednocení nájemného za pronájem obecních pozemků na Farském kopci. Starší smlouvy mají 
nájemné 5 Kč/m2/rok, nově uzavírané smlouvy 10 Kč/m2/rok + inflační doložka. Podnět dala 
komise pro majetkové převody. Vlastníci budou vyzváni ke koupi pozemku, případně ke změně 
ceny v nájemní smlouvě.
Schváleno 3 - 0 - 0

12/16 Požadavek J.P. na změnu umístění vrat do garáže na pozemku parc. č. 925/1 a pozemku parc. č. 
925/2 v k. ú. Týnec n. S. Rada trvá na původním umístění vjezdu.
Schváleno 3 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 12/1 až 16 zajistí Mgr. Martina Havránková

12/17 Schválení seznamu náhradníků do DPS čp. 520 a 525: A.U., V.D., B.K., J.H., J.N., M.P.
Schváleno 3 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 12/17 zajistí Marta Vrkoslavová

12/18 VIII. rozpočtové opatření rady města pro rok 2017 
Schváleno 3 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 12/18 zajistí Ing. Kateřina Hrušková

12/19 Mateřská škola Týnec nad Sázavou
Ekonomika - čerpání rozpočtu odpovídá uplynutému období.
Připravované rekonstrukce - kabinet, koberec, lino, sociálky 5. třída, odhlučnění 4. tř.
Přijímání dětí od 2 let - povinné od roku 2020. Stavební úpravy nejsou třeba, pouze materiální 
vybavení (provozní rozpočet) a personální zajištění (mzdy by měl hradit kraj).
Informace o personální změně ve školní jídelně.
Informace MAP - zapojení MŠ do procesu.
Informace o údržbě zahrady - MŠ má zajištěnou odpovědnou osobu.
Informace o stavbě tělocvičny s vazbou na provoz MŠ.
Rada bere na vědomí.
Schváleno 3 - 0 - 0
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12/20 Žádost Mateřské školy Týnec nad Sázavou o prominutí dluhu I.P. ve výši 5.296 Kč za úplatu 
předškolního vzdělávání a 1.696 Kč za úhradu stravného v mateřské škole. Rada s odpuštěním
nesouhlasí. Bude uzavřen splátkový kalendář, proběhne konzultace s právníkem.
Schváleno 3 - 0 - 0

12/21 Základní škola Týnec nad Sázavou
Ekonomika - čerpání rozpočtu odpovídá uplynutému období.
Informace o přístavbě školy, organizace zahájení školního roku.
Informace o zahájení stavby tělocvičny.
Připravované rekonstrukce - vodovod Benešovská, drobné opravy.
Informace MAP - zapojení ZŠ do procesu.
Informace o úspěšnosti dětí u přijímacích řízení.
Personální zajištění po dokončení nové přístavby školy - předpokládá se služba na vrátnici. Bude 
nezbytné řešit správce nové tělocvičny.
Schváleno 4 - 0 - 0

12/22 Školní jídelna Týnec nad Sázavou
Ekonomika - čerpání rozpočtu odpovídá uplynutému období.
Připravované rekonstrukce - výměna topení v jídelně Komenského, chladicí box.
Informace o změně legislativy - likvidace zbytků potravin.
Schváleno 4 - 0 - 0

12/23 Příkazní smlouva s Ing. Marií Balatovou na technickou pomoc při zajišťování přípravy stavby a 
technický dozor nad prováděním stavby „Přístavba pavilonu a tělocvičny Základní školy Města 
Týnec nad Sázavou - II. etapa“. Cena je 198.500 Kč, doba realizace stavby je 266 dnů.
Schváleno 4 - 0 - 0

12/24 Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě s Ing. Marií Balatovou na technickou pomoc při zajišťování přípravy 
a technický dozor nad prováděním stavby „Přístavba ZŠ Města Týnec nad Sázavou - I. etapa“. 
Dodatek prodlužuje termín plnění do 31.10.2017 v návaznosti na termíny dle smlouvy se 
zhotovitelem stavby (o 4 měsíce) za cenu 96.000 Kč.
Schváleno 4 - 0 - 0

12/25 Smlouva o koordinační činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
č. PP1707 s Petrem Prokýškem ve funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi pro stavební dílo „Přístavba ZŠ Města Týnec nad Sázavou - II. etapa - tělocvična“. 
Cena je 5.200 Kč za plán BOZP, 7800 Kč/měsíc za koordinaci (5.000 Kč/měsíc v případě souběhu 
stavby ZŠ a tělocvičny) - vše bez DPH. 
Schváleno 4 - 0 - 0

12/26 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o koordinační činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi č. PP1618 s Petrem Prokýškem ve funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi pro stavební dílo „Přístavba ZŠ Města Týnec nad Sázavou - I. etapa“.  Dodatek 
prodlužuje termín plnění do 31.10.2017 v návaznosti na termíny dle smlouvy se zhotovitelem 
stavby (o 4 měsíce).
Schváleno 4 - 0 - 0

12/27 Smlouva o výpůjčce týnecké kameniny s JAWA Moto spol. s r. o. do prostor JAWAMUZEA.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 12/19 až 27 zajistí Ing. Bedřich Pešan
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12/28 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování právních služeb s MT Legal s.r.o. - zateplení budovy 
městského úřadu a zdravotního střediska a projektových prací na vodovod a kanalizace. Dodatek 
rozšiřuje předmět smlouvy o provedení výběrového řízení na zateplení budovy střediska. Cena se 
navyšuje o 39.000 Kč bez DPH.
Schváleno 4 - 0 - 0

12/29 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o přijímání platebních karet při placení zboží a služeb. Dodatek řeší 
odložené inkaso poplatku od obchodního partnera Global Payments s.r.o. Společnost 
Globalpayments bude od 01.07.2017 provozovat platební terminály pro Českou spořitelnu.
Schváleno 4 - 0 - 0

12/30 Dodatek č. 1 s ASEKOL a. s. ke Smlouvě č. 530841/01/ZOZ/2007AK1 o zajištění zpětného odběru 
elektrozařízení.
Schváleno 4 - 0 - 0

12/31 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s Josefem Čábelkou na opravu střechy muzea v Týnci nad Sázavou.
Dodatek navyšuje cenu díla za více a méně práce o 38.720,40 Kč bez DPH. Změny stavby vznikl dle 
požadavku dotčených orgánů.
Schváleno 4 - 0 - 0

12/32 Opravy komunikací a chodníků - rada souhlasí s realizací dle seznamu akcí pro rok 2017.
Schváleno 4 - 0 - 0

12/33 Veřejná zakázka „Stavební úpravy budovy sokolovny čp. 82 ve Zbořeném Kostelci za účelem 
snížení energetické náročnosti“. Rada rozhoduje o vyloučení účastníka PP-servis Plzeň s.r.o. 
z důvodu nedoplnění nabídky.
Schváleno 4 - 0 - 0

12/34 Veřejná zakázka „Stavební úpravy budovy sokolovny čp. 82 ve Zbořeném Kostelci za účelem 
snížení energetické náročnosti“. Rada bere na vědomí Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek 
předloženou hodnotící komisí a rozhoduje o přidělení veřejné zakázky nejvýhodnější nabídce -
společnosti Stavební firma Pazdera s.r.o., IČO: 27110176. Nabídková cena bez DPH 
3.235.728,82 Kč. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo na zhotovení díla Stavební 
úpravy budovy sokolovny čp. 82 ve Zbořeném Kostelci za účelem snížení energetické náročnosti.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 12/28 až 34 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Informace o proběhlé valné hromadě Teplárny Týnec. 
- Informace o přípravě vzniku svazku obcí Posázavský vodovod. Přivaděč vody z Jesenice 

do Chrásteckého vodojemu dosud spravuje sdružení obcí, fyzicky správu vodovodu provádí 
VHS Benešov. V souladu s požadavky legislativy by měl vzniknout dobrovolný svazek obcí a obce 
by do něj měli vložit infrastrukturní majetek. Obdobný postup proběhl i na přivaděči Javorník 
(Benešov).

- Diskuze o informaci ŘSD - byla zveřejněna vizualizace D3, v srpnu by měla být podána žádost 
o územního rozhodnutí pro D3.

Konec jednání v 19:50

Termíny jednání v roce 2017:
rada: 17.7., 14.8., 4.9., 25.9., 9.10., 30.10., 13.11., 27.11., 18.12.
zastupitelstvo: 18.9., 11.12.




