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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 13/2017

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 17.07.2017

Přítomní členové rady:

Mgr. Martin Kadrnožka
Ing. Bedřich Pešan
František Kašpárek
Mgr. Petr Znamenáček
Pavel Korec (příchod 16:15)

Omluveni: 

---

Přizváni:

Ing. Miloš Albl, tajemník
Mgr. Martina Havránková, odbor majetku

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta   místostarosta

V Týnci nad Sázavou dne 17.07.2017
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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
13/1 Prodloužení nájemní smlouvy pro I.P., Brodce 25, byt č. 2 do 31.07.2018.

Schváleno 4 - 0 - 0

13/2 Návrh na uzavření nájemní smlouvy mezi městem Týnec nad Sázavou (nájemce) a Wallistrou 
s. r. o. (pronajímatel) na pronájem části pozemku parc. č. 3069/2 v k. ú. Týnec nad Sázavou 
z důvodu zřízení přístupové cesty v rámci realizace stavby „Rekonstrukce lávky přes Sázavu 
u Jawy“. Nájemné za r. 2017 a 2018 činí 10.000 Kč bez DPH, za každý další měsíc v r. 2019 je 
nájemné 2.000 Kč bez DPH.
Schváleno 4 - 0 - 0

13/3 Žádost R.V. o pronájem nebytového prostoru v ul. K Náklí č.p. 510, místnost č. 9 (sociální poradna 
RUAH) na 2 dny v týdnu za účelem soukromé praxe v oblasti psychologického poradenství. 
Žadatelka je zároveň zaměstnankyní společnosti RUAH. Rada souhlasí ze zveřejněním záměru 
pronájmu. Nebytový prostor o velikosti 35,06 m2 včetně společného příslušenství a společných 
prostor bude pronajat na 2 dny v týdnu za cenu 570 Kč/měsíc + služby (poměrná část ze standardní 
výše nájmu) na dobu určitou od 01.09.2017 do 30.06.2018.
Schváleno 4 - 0 - 0

13/4 Žádost R.S. o vyjádření ke stavebním úpravám a přístavbě rodinného domu č.p. 47 v Krusičanech 
(pozemky parc. č. st. 280 a parc. č. 589/21 v k. ú. Krusičany). Stávající rodinný dům bude z větší 
části odstraněn a na jeho místě bude proveden nový rodinný dům, který bude zděný, 
jednopodlažní, nepodsklepený se sedlovou střechou, půdorys ve tvaru písmene „L“, zastavěná 
plocha 131 m2. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

13/5 Záměr města Týnec nad Sázavou zřídit autobusovou zastávku v Chrástu nad Sázavou včetně 
chodníku před pozemky parc. č. 3971/2 a 3974 v k. ú. Týnec nad Sázavou (viz rada 28.11.2016). 
Zastávka i chodník zasáhnou malou částí do soukromých pozemků. Ve směru na Týnec bude 
zastávka umístěna v místě stávajícího náspu, délka chodníku včetně zastávky bude 38,7 m (beze 
změny). Ve směru na Krhanice bude zastávka nově umístěna před pozemkem parc. č. 3971/2, 
délka chodníku včetně zastávky bude cca 66 m. Součástí chodníku budou i sjezdy na sousední 
pozemky. Rada se záměrem souhlasí. Bude zpracovaná dokumentace pro stavební povolení a 
provedení stavby.
Schváleno 5 - 0 - 0

13/6 Žádost Daniely Kratochvílové o vyjádření k oplocení pozemku p.č. 3115/146 v k. ú. Týnec nad 
Sázavou směrem do komunikace. Výška plotu max. 180 cm, výška podezdívky max. 70 cm, výplň 
polí z dřevěných latí, podezdívka a sloupky z KB bloků. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek. 
Schváleno 5 - 0 - 0

13/7 Žádost Daniely Kratochvílové o povolení úpravy výšky obrubníků na pozemku p.č. 3825/2 v k. ú. 
Týnec nad Sázavou z důvodu nevhodně umístěné lampy veřejného osvětlení u vjezdu na pozemek.
Rada s úpravou na náklady žadatele souhlasí. Dojde k posunutí vjezdu. Po dokončení úprav 
proběhne kontrola technikem města.
Schváleno 5 - 0 - 0



3

13/8 Návrh na odpis nevymahatelných pohledávek za odpady a poplatku z prodlení - dlužník J.S., K Náklí 
404, dlužná částka 6.819 Kč, VS 560000196291. Dlužník 19.03.2017 zemřela jako nemajetný. 
Exekuční řízení vedené na majetek dlužníka bylo zastaveno.
Schváleno 5 - 0 - 0

13/9 Žádost pana K.H. o dlouhodobý pronájem hasičárny v Chrástě nad Sázavou čp. 180. Hasičárnu by 
využíval jako skladové prostory. Předpokládá se oprava za cca 140.000 Kč. Roční nájemné cca 
18.000 Kč/rok (488 Kč/m2/rok). Město opraví objekt a pronajme ho. Délka nájemného bude 
stanovena podle výše nákladů na rekonstrukci, předpokládá se 8 let při nákladech 140.000.
Nájemné bude splatné předem na celou dobu nájmu. Ze strany města bude možnost ukončit 
nájem s výpovědí 6 měsíců s náhradou škody (vratka neodbydleného nájmu), předčasné ukončení 
smlouvy ze strany nájemce lze, ale bez vratky neodbydleného nájemného. Rada souhlasí se 
zveřejněním záměru.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 13/1 až 9 zajistí Mgr. Martina Havránková

13/10 Návrh dohody o změně smlouvy č. 9255920737 - D na poskytnutí dotace z prostředků Státního 
fondu rozvoje bydlení (SFRB) na výstavbu nájemních bytů v obcích. Na podnět BD Bystřice město 
požádalo SFRB (poskytovatel dotace) o zkrácení lhůty „udržitelnosti“ projektu z 20 na 10 let. SFRB 
souhlasí. Rada souhlasí s uzavřením dohody. Zastupitelstvo projedná převod majetku na BD 
Bystřice dle uzavřených smluv.
Schváleno 5 - 0 - 0

13/11 Smlouva o dílo se společností B E S s.r.o. na provedení stavby Chodník Benešovská za cenu 
3.977.774 Kč bez DPH. B E S s.r.o. realizuje pro Středočeský kraj obnovu povrchu komunikace a 
pro město Týnec nad Sázavou výměnu vodovodního řadu, vše v ulici Benešovská. Vzhledem 
k provázanosti staveb, poskytnutí záruk a časové koordinaci staveb rada souhlasí s přímým 
zadáním a uzavřením smlouvy.
Schváleno 4 - 0 - 1 (zdržel)

13/12 Nabídka a smlouva se společností T-Mobile Czech Republic a.s. na službu IP komplet. Předmětem 
je zajištění hlasového řešení (pevné linky) a připojení objektů MěÚ, knihovny a muzea k internetu. 
Smlouva je uzavřena se závazkem na 36 měsíců. Měsíční cena dle objemu hovorů se předpokládá
cca 9700 Kč/měsíc včetně DPH. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

13/13 Žádost Centra české historie o příspěvek na IV. ročník Dne české historie. Návrh: 0 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 13/10 až 13 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Informace o postupu výstavby školy
- Informace o zahájení stavby tělocvičny - předání staveniště 20.7.2017
- informace o povinnosti (legislativa EU) zpracovat dokument GDPR - způsob zabezpečení ochrany 

osobních údajů. Předpokládaná cena cca 200.000 Kč.

Konec jednání v 18:10

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




