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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 16/2017

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 25.09.2017

Přítomní členové rady:

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

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 25.09.2017
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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
16/1 Prodloužení nájemní smlouvy pro R.Š, Okružní č.p. 275, Týnec nad Sázavou, byt č. 27 od 1.10.2017 

na dobu neurčitou. Nájemné se nemění.
Schváleno 5 - 0 - 0

16/2 Žádost Elmoz Czech, s.r.o., o vyjádření ke stavbě č. IP-12-6012423 s názvem Chrást nad Sázavou –
kNN – pro p.č. 4190/1. Projekt řeší výměnu kabelového vedení NN v obecním pozemku 
komunikace parc. č. 4283/1 v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Nové kabelové vedení 
povede z rozpojovací skříně umístěné na betonovém sloupu na pozemku parc. č. st. 532 přes 
pojistkovou skříň na pozemku parc. č. 4190/3 do pojistkové skříně na pozemku parc. č. 4190/1 vše 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek. Standardní 
podmínky pro vstup do komunikace.
Schváleno 5 - 0 - 0

16/3 Návrh na uzavření nájemní smlouvy mezi městem Týnec nad Sázavou (nájemce) a Povodím Vltavy 
(pronajímatel) o nájmu části pozemků parc. č. 3828/1, 3828/3 a 3069/26 v katastrálním území 
Týnec nad Sázavou o celkové výměře 575,7 m2 za účelem provedení stavby „Rekonstrukce lávky 
přes Sázavu u Jawy“. Nájemné činí 20 Kč/m2/rok (tj. 11.514 Kč/rok), resp. dle cenového předpisu 
účinného v době platby.
Schváleno 5 - 0 - 0

16/4 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi Povodím Vltavy (budoucí 
povinný), GasNet, s.r.o. (budoucí oprávněný) a městem Týnec nad Sázavou (investor stavby) 
na umístění plynovodu STL DN 200 v rámci stavby „Rekonstrukce lávky přes Sázavu u Jawy“ 
na pozemcích parc. č. 3828/1, 3828/3 a 3069/26 v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Cena 
za zřízení služebnosti bude 10.000 Kč + DPH, kterou uhradí investor stavby (tj. město). Služebnost 
bude zřízena na dobu životnosti stavby.
Schváleno 5 - 0 - 0

16/5 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi Povodím Vltavy (budoucí 
povinný) a městem Týnec nad Sázavou (budoucí oprávněný) na umístění tělesa lávky zřizované 
v rámci stavby „Rekonstrukce lávky přes Sázavu u Jawy“ na pozemcích parc. č. 3828/1, 3828/3 a 
3069/26 v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Cena za zřízení služebnosti bude 10.000 Kč + 
DPH. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti stavby.
Schváleno 5 - 0 - 0

16/6 Žádost Mysliveckého spolku Háj Pecerady o darování části lesního pozemku parc. č. 1333 
v katastrálním území Pecerady kolem myslivecké chaty. Navržená plocha části pozemku by byla 
cca 190 m2. Rada souhlasí se záměrem darování. Odbor majetku připraví oddělení pozemku. 
Následně projedná zastupitelstvo.
Schváleno 5 - 0 - 0

16/7 Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/PH/2017/117 mezi Českou 
telekomunikační infrastrukturou a.s. a Městem Týnec nad Sázavou - tenisový klub.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 16/1 až 7 zajistí Mgr. Martina Havránková

16/8 Žádost Mateřské školy o schválení výjimek v počtu dětí ve třídách pro školní rok 2017/2018. Třída 
1-7 25 dětí, Crást 34 dětí. Celkem je kapacita 209 dětí.
Schváleno 5 - 0 - 0
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16/9 Smlouva s Johnny servis s.r.o. na pronájem 2 ks mobilních WC k tělocvičně základní školy za cenu 
1120 Kč/týden.
Schváleno 5 - 0 - 0

16/10 Žádost Školní jídelny o souhlas s odpisováním hmotného majetku - chladicí box a schválení 
odpisového plánu dle Karty majetku.
Schváleno 5 - 0 - 0

16/11 Souhlas s podáním žádosti o dotaci z programu Ministerstva kultury Podpora regionálních a 
kulturních tradic na vydání knihy o Týnci u příležitosti výročí 700 let první zmínky o Týnci.
Schváleno 5 - 0 - 0

16/12 Udělení odměny pro ředitelku Základní školy Týnec nad Sázavou, příspěvkové organizace ve výši 
jednoho měsíčního platu. Odměna bude vyplacena z prostředků školy.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 16/8 až 12 zajistí Ing. Bedřich Pešan

16/13 Žádost Magdaléna, o.p.s. o finanční příspěvek na provoz Centra adiktologických služeb v roce 
2017. Návrh: dar 10.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

16/14 Žádost BabyBox o finanční příspěvek na servis a revize stávajících babyboxů. Návrh: dar 3.000 Kč
Schváleno 5 - 0 - 0

16/15 Žádost Osadního výboru Pecerady o příspěvek na lampionový průvod s opékáním vuřtů (5.000 Kč) 
a příspěvek na občerstvení při rozsvěcení vánočního stromu (5.000 Kč). 
Peníze na podporu činnosti se rozdělují na začátku roku. Žádost osadního výboru byla vyřízena
23.1.2017 (usnesení RM2017/02/22) a dotace poskytnuta ve výši 10.000 Kč na rok 2017 včetně 
podpory lampionového průvodu a rozsvěcení vánočního stromu. Kromě toho byla na podporu 
spolkového života do Pecerad poskytnuta dotace SDH Pecerady 14.000 Kč a TJ Jawa Pecerady 
8.000 Kč. To je ve srovnání s jinými místními částmi města nadprůměrná podpora. Alokace dotací 
v rozpočtu města pro rok 2017 je již vyčerpaná a žádosti není možné vyhovět.
Neschváleno 0 - 5 (proti) - 0

16/16 Veřejná zakázka „Čakovice - chodník podél silnice II/107 a přechod pro chodce II. etapa“. Rada 
bere na vědomí Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek předloženou hodnotící komisí a 
rozhoduje o přidělení veřejné zakázky nejvýhodnější nabídce - společnosti Diostav s.r.o., IČO: 
01414551. Nabídková cena bez DPH je 1.376.695,92 Kč. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy 
o dílo na zhotovení díla Čakovice - chodník podél silnice II/107 a přechod pro chodce II. etapa.
Schváleno 4 - 0 - 1 (zdržel)

16/17 Návrh zadávací dokumentace na nákup služebního vozidla pro Městskou policii Týnec nad 
Sázavou. Předpokládaná hodnota 450.000 Kč. Seznam oslovených uchazečů: Auto Opat, Auto 
Jarov, Verold Benešov. Jmenování hodnotící komise ve složení: Klenovec, Kadrnožka, Albl.
Schváleno 5 - 0 - 0

16/18 Návrh zadávací dokumentace na Projektové a manažerské práce při řešení vodovodu a kanalizace 
v místních částech Města Týnec nad Sázavou. Zatím první návrh dokumentů. Předmětem je 
projekce, inženýring, dotační poradenství, TDI, AD - plný servis v rámci prací na vodovodu a 
kanalizaci od počátku až k realizaci stavby. Předmětem není výběrové řízení na zhotovitele 
vodovodu a kanalizace. Rozsah je komplet: vodovod Zbořený Kostelec + vodovod Pecerady + 
vodovod Krusičany + kanalizace Krusičany + vodovod Čakovice + kanalizace Čakovice + vodovod 
Podělusy + vodovod Chrást + intenzifikace ČOV Týnec.
Schváleno 5 - 0 - 0
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16/19 Nabídka na provádění autorského dozoru na stavbě zateplení MěÚ a střediska - Ing. Jan Vaněček, 
Ing. Lubor Šimek.
Schváleno 5 - 0 - 0

16/20 Návrh smluv na provádění technického dozoru na stavbě zateplení MěÚ a střediska - Ing. Marie 
Balatová.
Schváleno 5 - 0 - 0

16/21 Smlouva o poskytování právních služeb s MT Legal s.r.o., advokátní kancelář - komplexní 
administrace zadávacího řízení pro stavu „Dopravní terminál Týnec nad Sázavou“ - rekonstrukce 
autobusového nádraží v Týnci nad Sázavou za cenu 130.000 Kč bez DPH.
Schváleno 5 - 0 - 0

16/22 Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se stavební firmou Pazdera s.r.o. na provedení více a méně 
prací na stavbě zateplení Sokolovny ve Zbořeném Kostelci. Jde o práce nad rámec Smlouvy o dílo, 
které nebyly zahrnuty do položkového výkazu výměr - výměna osvětlení (původně se 
předpokládala montáž původního), vystouplé šambrány kolem nároží, oplechování střechy, 
výměna pozednic, demontáž komínů, demontáž lepenky a vaty.
Schváleno 5 - 0 - 0

16/23 Pokyn rady města č. 2/2017 - pronájem prostor a zařízení v majetku Města Týnce nad Sázavou. 
Aktualizace pravidel pronájmů. Ceny se nemění.
Schváleno 5 - 0 - 0

16/24 Valná hromada Vodovody a kanalizace Týnec s.r.o. 
Rada bere na vědomí Zprávu o činnosti společnosti za rok 2016.
Rada schvaluje roční účetní závěrku, podle které činil zisk před zdaněním 1.339.483 Kč, daň z 
příjmů činila 235.650 Kč a hospodářský výsledek společnosti po zdanění v roce 2016 činil 1.104.833 
Kč. Rada schvaluje dosažený zisk po zdanění použít na nákup nové techniky (nosič kontejnerů a 
dodávka). Zisk je tvořen především další ekonomickou činností (práce prováděná pro třetí 
subjekty).
Rada schvaluje udělení odměny jednateli ve výši jednoho měsíčního platu, a to vzhledem 
k dosaženým výsledkům hospodaření v roce 2016, za nastavení a zavedení vnitřních pravidel, 
postupů a standardů společnosti. Odměna bude vyplacena z prostředků společnosti. 
Rada schvaluje mzdový výměr jednatele s účinností od 1.10.2017
Schváleno 5 - 0 - 0
Rada souhlasí s nákupem nového malého dodávkového vozidla Citroen Jumpy v ceně cca 
270.000 Kč. Jde o náhradu za dosluhující stávající vozidlo, jehož oprava by byla již neekonomická.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 16/13 až 24 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Opravy Benešovská - ve čtvrtek 28.9. skončí omezení a bude standardní provoz.

- Informace o výměně podlahy v Kostelecké sokolovně - došlo ke škodě zatečením vody, řeší firma 

(která zatepluje objekt) jako pojistnou událost. Provedení nové podlahy - palubovka.

- Zpráva o dotační podpoře státu trenérům zájmové činnosti dětí. Návrh řešení souběhu podpory 

města a státu.

- Informace o přípravě stanoviska k dokumentaci pro územní rozhodnutí ke stavbě D3 0303 

Přivaděč Týnec nad Sázavou.

Konec jednání v 19:15

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




