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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 15/2017

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 04.09.2017

Přítomní členové rady:

Mgr. Martin Kadrnožka
Ing. Bedřich Pešan
František Kašpárek příchod 17.00
Mgr. Petr Znamenáček
Pavel Korec

Omluveni: 

---

Přizváni:

Ing. Miloš Albl, tajemník
Ing. Kateřina Hrušková, ekonomický odbor

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta   místostarosta

V Týnci nad Sázavou dne 04.09.2017
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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
15/1 Žádost Bytového družstva Bystřice o schválení převodu družstevního podílu na byt č. C34,

Na Kněžině č.p. 37 a schválení nájemní smlouvy.
Schváleno 4 - 0 - 0

15/2 Žádost Bytového družstva Bystřice o schválení převodu družstevního podílu na byt č. C33, 
Na Kněžině č.p. 37 a schválení nájemní smlouvy.
Schváleno 4 - 0 - 0

15/3 Žádost Bytového družstva Bystřice o schválení převodu družstevního podílu na byt č. B72, 
Na Kněžině č.p. 43 a schválení nájemní smlouvy.
Schváleno 4 - 0 - 0

15/4 Žádost J.P. o vyjádření ke stavbě oplocení, které bude provedeno podél východní strany pozemku 
parc. č. 85/2 v katastrálním území Pecerady (směrem ke komunikaci). Podezdívka a sloupky budou 
z betonových tvarovek, výplň kovová, výška oplocení max. 2 m. Rada se stavbou souhlasí 
bez připomínek.
Schváleno 4 - 0 - 0

15/5 Žádost P.Ř. a společnosti Waldstein.cz o vyjádření ke stavebním úpravám a vestavbě podkroví 
v domě č.p. 56 v ulici Pod Hradištěm, Týnec nad Sázavou. Rada s úpravami souhlasí, požadujeme 
vybudování parkoviště dle záměru z roku 2010 (upraveného dle požadavků územního plánu) 
s minimálním počtem 9 míst. Žadatele upozorňujeme, že možnost parkování na pozemku 3030 
v k.ú. Týnec nad Sázavou již není možná (vzhledem ke změně způsobu využití č.p. 2) a rušíme tak 
platnost stanoviska MUTnS - 3979/2013 ze dne 13.6.2013.
Schváleno 4 - 0 - 0

15/6 Žádost M.S. o souhlas s uložením vodovodní přípojky do obecního pozemku komunikace parc. č. 
3817/2 v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Přípojka bude zásobovat vodou stavbu 
na pozemku parc. č. st. 88/2 (bar Neplecha). Rada se stavbou přípojky souhlasí. Standardní 
podmínky vstup do komunikace. Komunikace bude opravena v celé šíři (od obruby k obrubě).
Schváleno 4 - 0 - 0

15/7 Žádost Bytového družstva Bystřice o vyjádření k rekonstrukci střech domů Na Kněžině č.p. 36-45.

Rada jednoznačně preferuje rekonstrukci při použití plochých střech z důvodu zachování 
stávající střešní krajiny. Z předloženého posudku ateliéru DEK vyplývá, že doporučený 
způsob opravy je použití ploché střechy. Jde o jednodušší, levnější a z hlediska statiky 
o doporučené řešení.
V případě rozhodnutí BD o realizaci šikmých střech požadujeme předložit souhlas 
původních autorů sídliště (m4architekti s.r.o.) s plánovanými změnami. V případě 
souhlasu původních autorů s použitím jiných, než plochých střech, může rada udělit 
souhlas i s jiným provedením. 
Upozorňujeme, že řešení se šikmou střechou obsahuje detail, který neřeší psychologickou 
obavu obyvatel, že do budovy bude nadále zatékat. Dešťová kanalizace totiž svádí vodu ze 
střechy znovu do střešních vpustí, při použití nejméně dvou prostupů skrze stávající 
konstrukce a minimálně dvou kanalizačních kolen - tedy v dlouhodobém horizontu místa, 
kde mohou vznikat problémy.
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V případě zpracování projektu na šikmé střechy pro stavební povolení vyžadujeme 
následující:
1. Studii na proměnu střešní krajiny sídliště včetně zákresů do fotografií z pohledu 

člověka a dálkové pohledy na sídliště.
2. Musí být zajištěna celistvost návrhu - tzn. že střechy musí být stejné na celém sídlišti.
3. Výměna střech musí proběhnout v uceleném časovém úseku max. 3 roky na jedno 

povolení pro všechny domy.
4. Barevnost střech musí být v neutrální podobě - v šedé barvě, jejíž odstín bude barevně 

odvozen od stávající barvy omítky.
Schváleno 4 - 0 - 0

15/8 Nové projednání žádosti SŽDC o majetkové vypořádání stavby dráhy (Revitalizace trati Praha –
Vrané nad Vltavou – Čerčany). Vypořádání je požadováno rozdílně od uzavřené smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene z r. 2015.

a. Železniční přejezd u zastávky v Chrástu nad Sázavou – žádost o věcné břemeno 
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.

b. Železniční přejezd v obci Chrást nad Sázavou – žádost o 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. Původně mělo být na těchto pozemcích zřízeno věcné břemeno.
Pozemky pro odkup, částečně zasahují do obecní komunikace.

Rada navrhuje směnit část p.č. 4235/1 o výměře 5 m2 a vyznačenou část p.č. 4299/1 o výměře cca 
3 m2 a pozemky u zastávky ČD v Chrástu za komunikaci vedoucí na p.č.4036/2, nyní ve vlastnictví 
SŽDC s doplatkem. Cena za rozdíl výměr by byla dle znaleckého posudku, který nechají vyhotovit 
SŽDC případně za cenu 150 Kč/m2 dle směrnice města Týnec nad Sázavou č. 2016/5. Rada 
pověřuje odbor majetku projednat požadavek na směnu s žadatelem.
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene na pozemcích, cena za VB bude dle uzavřené smlouvy 
o smlouvě budoucí.
Schváleno 5 - 0 - 0

15/9 Žádost J.P. o nové vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 73/3 v katastrálním 
území Krusičany. Rodinný dům bude o půdorysu 8 x 8 m, zastavěná plocha 64 m2. Dům bude mít 
sedlovou střechu. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 15/1 až 9 zajistí Mgr. Martina Havránková

15/10 9. rozpočtové opatření rady města pro rok 2017
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 15/10 zajistí Ing. Kateřina Hrušková

15/11 Žádosti o poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč z programu č. 4 - Podpora výstavby nových studní. 
Všechny žádosti splňují podmínky programu. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí 
dotace pro P.J.L., P.N., L.S.
Schváleno 5 - 0 - 0

15/12 Záměr akcí k oslavám 700 let Týnce. Předpokládaný termín 23.06.2018. Dopoledne sport, hasiči 
na hřišti v Náklí, odpoledne kulturní program ve spolupráci s rádiem Blaník - cena 340.000 Kč 
bez DPH (diskotéka, Michal Nesvatba, soutěže, Václav Neckář & Bacily, Xindl X) a večerní taneční 
zábava Horvath Band - cena 27.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

15/13 Návrhy na udělení ocenění Významný občan. Rada doporučuje udělení ocenění pro Františka 
Ptáčníka.
Schváleno 5 - 0 - 0

15/14 Stanovení platové třídy ředitelce Mateřské školy Týnec nad Sázavou, příspěvková organizace od 
01.09.2017.
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Schváleno 5 - 0 - 0

15/15 Žádost základní školy o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od Women 
for Women, o. p. s., v rámci projektu „Obědy pro děti“. Rada s přijetím daru souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 15/11 až 15 zajistí Ing. Bedřich Pešan

15/16 Program zastupitelstva 18.9.2017
A. Majetkové převody
B. Rozpočtové opatření 
C. Udělení ocenění Významný občan
D. Poskytnutí dotací z programu č. 4 
E. Kontrolní výbor

Schváleno 5 - 0 - 0

15/17 Manuál povrchů a mobiliáře. Rada schvaluje dokument. Je závazný pro realizaci chodníků, 
komunikací a mobiliáře. Odpovědní pracovníci MěÚ budou seznámeni s tímto dokumentem.
Schváleno 5 - 0 - 0

15/18 Jmenování členů hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce a snížení energetické 
náročnosti budov městského úřadu a polikliniky v Týnci nad Sázavou“: Pavel Korec, Jan Vaněček, 
Jiří Vrbata. Náhradníci František Kašpárek, Luděk Skalický, Miloš Albl. Výběrové řízení administruje
MT Legal.
Schváleno 5 - 0 - 0

15/19 Zadávací dokumentace a vyhlášení veřejné zakázky na stavbu „Čakovice - chodník podél silnice 
II/107 a přechod pro chodce II. etapa“. Rada schvaluje zadávací dokumentaci, jmenuje hodnotící 
komisi ve složení: Martin Kadrnožka, Jan Vaněček, Jiří Vrbata. Náhradníci František Kašpárek,
Luděk Skalický, Miloš Albl. Osloveny budou firmy BES, Šach, Proxima, Laros.
Schváleno 5 - 0 - 0

15/20 Řešení zásahu v čp. 126 Sadová. Rada schvaluje opatření učiněná dne 13.6.2017 za účelem 
ochrany veřejného pořádku a zdraví - odchyt psů nacházejících se na pozemku u čp. 126 a jejich 
umístění do útulků (které zprostředkovaly adopci). Náklady spojené s provedením uvedených 
opatření hradí město. Psi museli být odchycení z důvodu záchrany života obyvatelky domu. Odchyt 
psů nařídilo město po dohodě se Zdravotnickou záchrannou službou, Hasičským záchranným 
sborem a Policií ČR a ve spolupráci s Městskou policií a ošetřujícím lékařem. 
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 15/16 až 20 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Informace o postupu výstavby školy a tělocvičny

Konec jednání v 21:00

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




