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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 17/2017

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 09.10.2017

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
Ing. Kateřina Hrušková, ekonomický odbor

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta   místostarosta

V Týnci nad Sázavou dne 09.10.2017



2

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
17/1 Žádost Bytového družstva Bystřice o schválení převodu družstevního podílu na byt č. B96, Na 

Kněžině č.p. 45, Týnec nad Sázavou a schválení nájemní smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

17/2 Žádost P.F. o vyjádření ke stavbě oplocení na pozemku parc. č. 4234/2 v katastrálním území Týnec 
nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou, které bude umístěno podél severní a západní hranice 
pozemku v místě původního plotu. Nové oplocení bude drátěné s podezdívkou o výšce 20 – 30 cm, 
výška pletiva 125 cm. Rada se stavbou souhlasí. Plot bude proveden tak, aby zůstal bezpečný 
výhled z komunikace do kolejiště. zároveň by bylo vhodné upravit i vysazenou zeleň ve výhledu.
Schváleno 5 - 0 - 0

17/3 Žádost manželů C. o vyjádření ke stavbě vodovodní přípojky, která bude uložena v obecním 
pozemku komunikace parc. č. 4287 a v pozemku parc. č. st. 485 v katastrálním území Týnec nad 
Sázavou. Přípojka bude zásobovat vodou stavbu rodinného domu č.p. 72 v Chrástu nad Sázavou.
Rada se stavbou souhlasí, standardní podmínky pro vstup do komunikace.
Schváleno 5 - 0 - 0

17/4 Žádost J.S. o vyjádření ke stavbě vodovodní a kanalizační přípojky pro č.p. 38 v Chrástu nad 
Sázavou. Přípojky budou uloženy v pozemcích parc. č. 4301 (obecní komunikace), parc. č. 4047/1 
a parc. č. 4049 v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Rada se stavbou souhlasí, standardní 
podmínky pro vstup do komunikace (včetně předláždění komunikace), bude vyměřen poplatek 
za zhodnocení pozemku.
Schváleno 5 - 0 - 0

17/5 Nájemní smlouva - přidělení služebního bytu v DPS, Okružní č.p. 520, Týnec nad Sázavou správci 
objektu I.Ú, od 4.10.2017 po dobu trvání pracovního poměru, nájemné 70 Kč/m2.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 17/1 až 5 zajistí Mgr. Martina Havránková

17/6 Změna nájemní smlouvy - byt 520/411 - nájemník bude přestěhován do garsoniéry ze stávajícího 
1+1 (na vlastní žádost).
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 17/6 zajistí Marta Vrkoslavová

17/7 XI. rozpočtové opatření rady města
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 17/7 zajistí Ing. Kateřina Hrušková

17/8 Dílo Přístavba ZŠ Města Týnec nad Sázavou. Vzhledem k hrubému porušení smluvních podmínek 
rada souhlasí s výpovědí smlouvy o dílo se společností DAKA Stav, s.r.o. V souladu se smlouvou 
o dílo bude čerpána bankovní záruka ve výši 2.600.000 Kč.
Do 23.10.2017 proběhne zpět převzetí staveniště. Proběhnou zabezpečovací práce, které zamezí 
vzniku škod na díle. Proběhne znalecké posouzení stavby pro případný soudní spor. Proběhne 
výběrové řízení na dodavatele na dokončení stavby. Probíhá jednání s poskytovatelem dotace 
o úpravě podmínek v rozhodnutí.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 17/8 zajistí Ing. Bedřich Pešan

17/9 Plán zimní údržby 2017/2018
Schváleno 5 - 0 - 0
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17/10 Vyhodnocení plánu financování a obnovy vodovodů a kanalizací za rok 2016.
Schváleno 5 - 0 - 0

17/11 Výsledek výběrového řízení - nákup auta pro městkou policii. Nabídku s nejnižší cenou podal 
VEROLD Benešov, spol. s r.o. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy

Veřejná zakázka „nákup auta pro městkou policii“. Rada bere na vědomí Zprávu o posouzení a 
hodnocení nabídek předloženou hodnotící komisí a rozhoduje o přidělení veřejné zakázky 
nejvýhodnější nabídce - společnosti VEROLD Benešov, spol. s r.o. Nabídková cena bez DPH je 
430.965 Kč. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 17/9 až 11 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Informace o přípravě stanoviska k územnímu řízení stavby dálnice D3 a přivaděče Týnec

- Informace o soudním rozhodnutí ve sporu se společností Folbeset plus s.r.o. Společnost nahradí 

městu způsobenou škodu ve výši 55.540,94 Kč. Jde o škodu způsobenou chybou při veřejné 

zakázce na zateplení Mateřské školy ve městě Týnec nad Sázavou v roce 2013.

- Diskuze o záměru - prodej pozemků v kolonce, směny pozemků v centru

Konec jednání v 18:30

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




