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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 19/2017

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 30.10.2017

Přítomní členové rady:

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

Omluveni: 

Mgr. Martin Kadrnožka

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

________________ ________________
radní   místostarosta

V Týnci nad Sázavou dne 30.10.2017
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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
19/1 Řešení pohledávky ve výši 1.329 Kč (dluh z vyúčtování za byt za r. 2015) po zemřelém O.T.

Pohledávka bude přesunuta do podrozvahy.
Schváleno 4 - 0 - 0

19/2 Žádost o odpis pohledávky ve výši 9.205 Kč (tj. 6.195 Kč poplatek odpady a 3.010 Kč poplatek 
z prodlení) po zemřelém dlužníkovi J.S. Dědické řízení bylo zastaveno pro nepatrnou hodnotu 
majetku, která byla vydána vypraviteli pohřbu (město Benešov).
Schváleno 4 - 0 - 0

19/3 Žádost Teplárny Týnec s.r.o. o vyjádření k vedení trasy teplovodu k č.p. 8 v Týnci nad Sázavou. 
Teplovod bude uložen v pozemcích parc. č. 3080/134, 3089/35 (místní komunikace) a 3080/130 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou, ukončen bude v budově č.p. 8. Rada se stavbou souhlasí. 
Standardní podmínky pro vstup do komunikace.
Schváleno 4 - 0 - 0

19/4 Žádost Bytového družstva Bystřice o souhlas se zřízením nových vstupů do nebytových prostor 
u domů Na Kněžině č.p. 36 a 37, Týnec nad Sázavou. V č.p. 36 bude nový vstup proveden v jižním 
průčelí domu, v č.p. 37 v západním průčelí. Rada s úpravou souhlasí.
Schváleno 4 - 0 - 0

19/5 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě mezi městem 
Týnec nad Sázavou (povinný) a SŽDC (oprávněný). Věcné břemeno bude zřízeno na pozemcích 
parc. č. 4188 v rozsahu 33,1 m2 (kabelové vedení) a parc. č. 4283/1 v rozsahu 2,9 m2 (přejezdové 
zabezpečovací zařízení) – viz rada č. 15/2017 ze dne 04.09.2017. Cena za věcné břemeno činí 
30.000 Kč. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 4283/1 
byla schválena radou města dne 12.01.2015.
Schváleno 4 - 0 - 0

19/6 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Týnec 
nad Sázavou (budoucí povinný) a GasNet, s.r.o. (budoucí oprávněný) na umístění plynovodu STL 
do obecního pozemku parc. č. 4607/2 v katastrálním území Týnec nad Sázavou v rámci stavby 
„Rekonstrukce lávky přes Sázavu u Jawy“. Cena za zřízení věcného břemene činí 10.000 Kč + DPH.
Schváleno 4 - 0 - 0

19/7 Uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků mezi FK Týnec nad Sázavou (vypůjčitel) a městem Týnec 
nad Sázavou (půjčitel) za účelem pořádání týneckého posvícení. Předmětem výpůjčky jsou 
pozemky parc. č. 3073/1, 3073/13 a 3077/19 v katastrálním území Týnec nad Sázavou, doba 
výpůjčky od 22.10.2017 do 30.10.2017.
Schváleno 4 - 0 - 0

19/8 Žádost Pragoprojektu, a.s. o vydání stanoviska k územnímu řízení na stavbu „D3 0303 Přivaděč 
Týnec nad Sázavou“. Přivaděč zasáhne mimo jiné do katastrálního území Týnec nad Sázavou a 
Podělusy. Dokumentace zahrnuje dvoupruhovou komunikaci silničního přivaděče od Týnec nad 
Sázavou v délce cca 3,24 km, dále stavební úpravu stykových křižovatek se silnicí III/10513 
do Podělus a se silnicí III/1058 do Chářovic, obnovení přístupových komunikací do chatové kolonie, 
chodníky, zárubní zdi, mostní objekt přes lokální biokoridor mezi Velkým Chlebským a Dunávickým 
rybníkem, zemní valy, silniční kanalizaci, úpravu vodovodu, přeložku plynovodu a přeložky 
podzemních i nadzemních elektro vedení. K připomínkám byly vyzváni zastupitelé a Komise 
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pro rozvoj města. Došlé připomínky byly zapracovány. Rada souhlasí s návrhem vyjádření 
ke stavbě „D3 0303 Přivaděč Týnec nad Sázavou“.
Schváleno 4 - 0 - 0

19/9 Žádost Pragoprojektu, a.s. o vydání stanoviska k územnímu řízení na stavbu dálnice „D3 0301 –
0303 Praha – Václavice“. Stavba zasáhne mimo jiné do katastrálního území Krusičany. 
Dokumentace zahrnuje novostavbu dálnice D3 v úseku mezi Pražským okruhem a Václavicemi 
délky 25,2 km a novostavbu silničního přivaděče k dálnici D3 od Benešova délky 5,8 km. Součástí 
stavby je rovněž oboustranná velká dálniční odpočívka Dunávice a dálniční středisko správy a 
údržby SSÚD Netvořice. K připomínkám byly vyzváni zastupitelé a Komise pro rozvoj města. Došlé 
připomínky byly zapracovány. Rada souhlasí s návrhem vyjádření ke stavbě „D3 0301 – 0303 Praha 
– Václavice“.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 19/1 až 9 zajistí Mgr. Martina Havránková

19/10 Vnitřní Směrnice č. 2017/7 - Pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace zřízené 
městem Týnec nad Sázavou.
Schváleno 4 - 0 - 0

19/11 Rozpočtové opatření rady města č. 12
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 19/10 a 11 zajistí Ing. Kateřina Hrušková

19/12 Vyhlášení výzvy dotací pro rok 2018 spolkům a ostatním žadatelům z programu 1, 2, 3.
Schváleno 4 - 0 - 0

19/13 Zadávací dokumentace na zabezpečení stavby přístavby školy. Rada schvaluje dokumentaci, 
seznam oslovených firem a hodnotící komisi ve složení Bedřich Pešan, Martin Kadrnožka, Miloš 
Albl. 
Schváleno 4 - 0 - 0

19/14 Žádosti o finanční příspěvek ve výši 30.000 Kč z programu 4 - Podpora výstavby nových studní.
Bude zařazeno na program zastupitelstva.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 19/12 až 14 zajistí Ing. Bedřich Pešan

19/15 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou BES s.r.o. - ulice Benešovská, chodníky. Položky 
požadované městem nad rámec smlouvy v průběhu výstavby - vjezd ke hradu, úpravy u přechodu, 
sjezd do školy, chodník u Havránků, doplnění dešťové vpusti u školy (vícepráce) a úprava výměr 
dle skutečnosti (méněpráce). Celková cena díla se snižuje o 139.331 Kč a činí 3.838.413 Kč 
bez DPH.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 19/15 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Informace o přístavbě školy a tělocvičny

- Informace o proběhlých sociálních šetřeních

Konec jednání v 18:00

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




