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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 14/2017

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 14.08.2017

Přítomní členové rady:

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

Omluveni: 

Ing. Miloš Albl, tajemník

Přizváni:

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 14.08.2017
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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
14/1 Prodloužení nájemní smlouvy pro Š.B., Benešovská č.p. 13, Týnec nad Sázavou, byt č. 4

do 31.08.2018, nájemné 70 Kč/m2/měsíc.
Schváleno 5 - 0 - 0

14/2 Stanovení ceny nájemného ve služebním bytě v domě s pečovatelskou službou, Okružní 520, 
Týnec nad Sázavou. Byt o výměře 94,33 m2, dispozice 3 + 1. Nájemné 70 Kč/m2/měsíc + služby.
Schváleno 5 - 0 - 0

14/3 Žádost Elmoz Czech, s.r.o., o vyjádření ke stavbě č. IP-12-6012275 s názvem Čakovice – kNN – p.č. 
1285/18. Projekt řeší výměnu stávajícího kabelového vedení NN za nové ve stávající trase bez 
rozšíření ochranného pásma mezi stávajícím betonovým sloupem a zděným pilířem, ve kterém je 
osazena pojistková skříň. Stavba se dotkne obecních pozemků komunikace parc. č. 795/1, 795/2 a 
1285/28 v katastrálním území Čakovice u Řehenic. Výměna bude provedena otevřeným výkopem, 
vedení NN bude uloženo v chráničce. Rada se stavbou souhlasí, standardní podmínky pro vstup 
do komunikace, komunikace bude obnovena v celé šíři souvislým asfaltovým povrchem 
(beze spár).
Schváleno 5 - 0 - 0

14/4 Žádost Elmoz Czech, s.r.o., o vyjádření ke stavbě a možnosti uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
na stavbu č. IP-12-6012215 s názvem Čakovice – kNN – p.č. 1285/10. Projekt řeší uložené nového 
kabelového vedení NN v obecním pozemku komunikace parc. č. 1285/5. Vedení NN bude 
ukončeno v pojistkové skříni, která bude osazena ve zděném pilíři na hranici pozemku parc. č. 
1285/10 vše v katastrálním území Čakovice u Řehenic. Délka trasy bude cca 25 m. Rada se stavbou 
souhlasí, standardní podmínky pro vstup do komunikace, komunikace bude uvedena 
do původního stavu.
Schváleno 5 - 0 - 0

14/5 Žádost Elpro-Delicia, a.s., o souhlas se stavbou č. IV-12-6021235 s názvem Týnec n. S., Brodce –
kNN – pro č.p. 24. Projekt řeší uložení nového kabelového vedení NN v pozemcích parc. č. 811/4 
a 811/7 v k. ú. Pecerady a parc. č. 4619 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Vedení bude ukončeno 
v pojistkové skříni na pozemku parc. č. st. 805. Město je vlastníkem sousedního pozemku parc. č. 
4617 v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Rada se stavbou souhlasí, pojistková skříň bude 
osazena ve zděném pilíři.
Schváleno 5 - 0 - 0

14/6 Žádost manželů P. o povolení úpravy povrchu stávajícího sjezdu k rodinnému domu č.p. 206. Sjezd 
se nachází na obecních pozemcích parc. č. 2218/1 a 2218/22 v katastrálním území Pecerady, nově 
bude proveden ze zámkové dlažby. Rada souhlasí s úpravou sjezdu na náklady žadatele, vjezd 
bude proveden tak, aby dešťová voda z komunikace nestékala na pozemek žadatele.
Schváleno 5 - 0 - 0

14/7 Žádost paní P. o souhlas s instalací stropního zvedacího a transportního zařízení v bytě č. 203 
v domě s pečovatelskou službou, ul. Okružní č.p. 525, Týnec nad Sázavou. Rada s instalací souhlasí. 
Instalace proběhne po konzultaci s investičním technikem. Při skončení nájemní smlouvy bude 
zařízení odstraněno na náklady žadatele a byt uveden do původního stavu, případně po dohodě 
s vlastníkem bytu zařízení může zůstat (stane se majetkem vlastníka bytu - bude uvedeno 
v předávacím protokolu).
Schváleno 5 - 0 - 0
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14/8 Žádost J.F. o přijetí daru - kanalizačního řadu v délce 132 m na pozemcích parc. č. 1104/10 a 
2291/1 v katastrálním území Pecerady. Na kanalizaci je vydán kolaudační souhlas. Je vhodné zřídit 
věcné břemeno, neboť kanalizace není umístěna na pozemcích města. Rada souhlasí s přijetím 
daru. Rada doporučuje uzavření smlouvy o věcném břemeni na náklady žadatele. Žadatel předá 
městu kompletní dokumentaci stavby a břemene.
Schváleno 5 - 0 - 0

14/9 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na stavbu IP-12-6008249/1 s názvem 
Pecerady – kNN mezi městem Týnec nad Sázavou (povinný) a ČEZ Distribuce (oprávněný). Věcné 
břemeno se týká práva umístit, provozovat, opravovat a udržovat kabelové vedení NN na obecních 
pozemcích parc. č. 2109/7, 2264/18, 2077/6 a 2077/7 v katastrálním území Pecerady. Cena 
za věcné břemeno činí 17.600 Kč + DPH. Rada s uzavřením smlouvy souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

14/10 Žádost R.V. o pronájem nebytového prostoru K Náklí č.p. 510, místnost č. 9 (místnost 
ve zdravotním středisku, kterou využívá jeden den v týdnu společnost RUAH o.p.s.). Prostor 
o velikosti 35,06 m2 včetně společného příslušenství a společných prostor bude pronajat na 2 dny 
v týdnu za účelem provozování soukromé praxe v oblasti psychologického poradenství za cenu 
570 Kč/měsíc + služby (poměrná část ze standardní výše nájmu) na dobu určitou od 01.09.2017 
do 30.06.2018. 
Schváleno 5 - 0 - 0

14/11 Žádost SŽDC o majetkové vypořádání stavby dráhy (Revitalizace trati Praha – Vrané nad Vltavou –
Čerčany). Zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 4188 v k. ú. Týnec nad Sázavou a odkup 
části tohoto pozemku (část o velikosti 9 m2), na které je umístěn technologický domek. Dále odkup 
částí pozemků parc. č. 4299/1 a 4235/1 v k. ú. Týnec nad Sázavou (části o velikosti 8 a 5 m2), 
na kterých je umístěna závora. 
Prověří se stav zásahu do obecní komunikace. Rada nedoporučuje prodávat obecní komunikaci -
lze řešit věcným břemenem. Zároveň rada doporučuje směnu za obecní komunikaci nad 
přejezdem. Bude projednáno na příští radě.
Schváleno 5 - 0 - 0

14/12 Návrh M.H., M.H. a M.H. na směnu pozemku parc. č. 2223/48 o výměře 127 m2, na kterém je 
umístěna obecní komunikace na Větrov, za obecní pozemek parc. č. 2218/28 o výměře 79 m2 vše 
v katastrálním území Pecerady (pozemek, který vznikne oddělením z pozemku parc. č. 2218/1). 
Směna by byla bez doplatku. Komise pro majetkové převody směnu pozemků doporučuje. Vklad 
do katastru nemovitostí by uhradilo město. Rada města směnu doporučuje a souhlasí se 
zveřejněním záměru směny.
Schváleno 5 - 0 - 0

14/13 Žádost J.P. o prodej části pozemku parc. č. 3006/10 v katastrálním území Týnec nad Sázavou 
(Farský kopec) o výměře 156 m2, který má od města pronajatý od 01.05.2011 a který užívá jako 
zahrádku. Komise pro majetkové převody prodej části pozemku nedoporučuje, neboť pozemek je 
v územním plánu veden jako sportoviště. Rada prodej pozemku nedoporučuje.
Schváleno 5 - 0 - 0

14/14 Přijetí daru od M.Č, S.H. a S.H., a to třech podílů o velikosti 1/24 v pozemcích parc. č. 3201/2, 
3346/1, 3346/8, 3862/4, 3346/13, 3353/3 a 3353/30 v katastrálním území Podělusy, na které 
zasahují rybníky. Komise pro majetkové převody přijetí daru doporučuje. Rada doporučuje přijetí 
daru.
Schváleno 5 - 0 - 0

14/15 Žádost M.K. o vyjádření ke stavbě garáže s přístřeškem pro automobil na pozemku parc. č. 1286/1 
v k. ú. Čakovice u Řehenic. Stavba je umístěna na hranici s obecním pozemkem parc. č. 1286/5 
(ostatní plocha, ostatní komunikace) tak, že část střechy a okapový žlab přesahují nad obecní 
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pozemek. Stavba obsahuje zděnou garáž a polozavřený přístřešek se společnou sedlovou 
střechou, zastavěná plocha 48 m2. Dešťové vody ze stavby jsou svedeny do vsakovací jímky 
na pozemku žadatele. Rada se stavbou souhlasí
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 14/1 až 15 zajistí Mgr. Martina Havránková

14/16 Přidělení bytu H.S. v DPS.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 14/16 zajistí Marta Vrkoslavová

14/17 Žádost R.H. o finanční příspěvek z programu č. 4 - Podpora výstavby nových studní. Rada 
doporučuje zastupitelstvu schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0

14/18 Smlouva o převzetí 21 psů do péče Pro psí voči z.s. za jednorázovou cenu 105 000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

14/19 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla „Tělocvična ZŠ Města Týnec nad Sázavou“ ze dne 
1. 6. 2017 se společností Fastav Bau, s.r.o. Předmětem dodatku jsou změny dle změnových listů 
č. 1 a 2. Změnový list č. 1 řeší úpravy protiradonové izolace vyplývající z nových průzkumů a šetření 
navazujících na Objednatelem realizovanou stavbu „Přístavba ZŠ Města Týnec nad Sázavou“. Tato 
potřeba byla zjištěna nově zpracovaným znaleckým posudkem. Posudek, který byl zpracovaný 
v rámci projektové dokumentace, zvýšený výskyt radonu a tím i nezbytnost zvýšené protiradonové 
izolace neidentifikoval a byla tak pro účely realizace stavby v projektové dokumentaci navržena 
standardní hydroizolace. Zvýšený výskyt radonu zjištěný nově zpracovaným posudkem 
v návaznosti na Objednatelem realizovanou stavbu „Přístavba ZŠ Města Týnec nad Sázavou“ 
vyvolal, z důvodu zamezení možných rizik spojených se zvýšeným výskytem radonu, nutnou 
záměnu původně projektované hydroizolace za izolaci se zvýšenou protiradonovou ochranou.
Změnový list č. 2 řeší změny vyvolané změnou organizace výstavby v návaznosti na změny 
při realizaci stavby „Přístavba ZŠ Města Týnec nad Sázavou“, která vzhledem k svému charakteru 
a místu plnění bezprostředně navazuje na plnění dle smlouvy. Celková cena stavby po změnách 
činí 31 917 265,96 Kč bez DPH.
Schváleno 4 - 0 - 1 (zdržel)

14/20 Dodatek č. 2 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 a změna termínu 
realizace stavby.  Dodatek mění cenu díla o 1 038 625,47 Kč bez DPH. Důvodem jsou práce 
požadované Objednatelem nad rámec dokumentace (výkopové práce, založení spodní stavby 
včetně odstranění kolizí, úprava zařízení staveniště a nesoulad reálné situace dotčených staveb 
s dostupnými výkresy těchto staveb, které byly podkladem projektové dokumentace, přičemž 
Objednatel i projektant nemohli tuto skutečnost objektivně předvídat a tato byla zjištěna až 
při realizaci stavby). Prodloužení termínu je odůvodněno novými požadavky Objednatele na plnění 
díla, které vznikly v průběhu realizace díla, přičemž na základě těchto změn musela být změněna 
organizace výstavby, a tedy požadované vícepráce představují rovněž zvýšenou časovou 
náročnost realizace díla. Celková cena stavby po změnách činí 25 712 210,53 Kč bez DPH. Dílo bude 
dokončeno 6. 11. 2017.
Schváleno 4 - 0 - 1 (zdržel) Plnění usnesení č. 14/17 až 20 zajistí Ing. Bedřich Pešan

14/21 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo s TOP CON SERVIS s.r.o. - Zpracování projektové dokumentace 
na rekonstrukci lávky přes řeku Sázavu u Jawy. Dosud nebyl získán souhlas vlastníka pozemku pod 
částí lávky. Z toho důvodu není možné požádat o stavební povolení. Dodatek mění termín podání 
žádosti o stavební povolení - po získání souhlasu vlastníků pozemků.
Schváleno 5 - 0 - 0

14/22 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s Jiřím Píseckým na opravu vstupní brány týneckého hradu. Dodatek 
mění termínu dokončení díla na 20.08.2017 z důvodu zpoždění dodávky cihel Klinker na zastřešení. 
Jiné cihly nelze použít. Typ cihel byl požadavkem NPÚ Praha.
Schváleno 5 - 0 - 0
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14/23 Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Rekonstrukce a snížení energetické náročnosti budov 
městského úřadu a polikliniky v Týnci nad Sázavou“. Rada souhlasí s vyhlášením veřejné zakázky.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 14/21 až 23 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Byl představen Manuál povrchů a mobiliáře Města Týnec nad Sázavou (zpracoval Atelier VAS). 

Dokument projedná rada na dalším jednání.

- Diskuze o řešení víkendového nepořádku v lokalitě U Dubů.

- Informace o veřejné službě (spolupráce s úřadem práce při zaměstnávání nezaměstnaných).

Konec jednání v 18:45

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




