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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 21/2017

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 13.11.2017

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
Jana Malinová, ředitelka školní jídelny

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta   místostarosta

V Týnci nad Sázavou dne 13.11.2017
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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
21/1 Žádost Bytového družstva Bystřice o schválení nájemní smlouvy, byt č. A311, Na Kněžině č.p. 44, 

Týnec nad Sázavou.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/2 Žádost Lesů ČR, s.p. o vyjádření k akci „BP Kamenický potok ř. km 2,7 – 4,0“. Projekt se týká kácení 
břehového porostu v obci Čakovice. Káceny budou neperspektivní dřeviny – přestárlé, uschlé, 
vyvrácené, ohrožující nadzemní vedení apod. Na pozemcích ve vlastnictví města (parc. č. 1281/1, 
1284/2, 1283/1, 1283/2, 2086/3 v katastrálním území Čakovice u Řehenic) bude pokáceno 22 
stromů (vrba jíva, olše lepkavá). Rada s akcí souhlasí. Součástí akce bude i likvidace veškeré dřevní 
hmoty na náklady žadatele.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/3 Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu včetně přípojek na pozemku prac. č. 3124/1 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Rodinný dům bude dvoupodlažní dřevostavba, 
obdélníkového půdorysu o rozměrech 8 x 12 m, s pultovou střechou, výška stavby max. 7,5 m. 
Stavba bude napojena na obecní vodovod a kanalizaci, které jsou uloženy v pozemku komunikace 
parc. č. 3124/2 v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Rada se stavbou souhlasí. Standardní 
podmínky pro vstup do komunikace. Bude vyměřen místní poplatek za zhodnocení pozemku.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/4 Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu, oplocení a přípojek vodovodu a kanalizace 

na pozemku parc. č. 3119/37 v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Rodinný dům bude zděný, 
přízemní s valbovou střechou, půdorys ve tvaru písmene „L“, zastavěná plocha 150 m2, výška 
stavby max. 5 m. Přípojky vody a kanalizace jsou ukončeny na pozemku žadatele. Oplocení 
směrem do komunikace bude provedeno: podezdívka a sloupky z KB bloků, výplň dřevěná. Ostatní 
strany z drátěného pletiva. Výška oplocení 1,6 m. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/5 Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 709/1 v katastrálním území 
Týnec nad Sázavou, část Zbořený Kostelec. Stavba bude zděná, přízemní s obytným podkrovím 
a sedlovou střechou, téměř obdélníkového půdorysu se zastavěnou plochou 76,1 m2, výška stavby 
7,3 m. Stavba bude napojena na obecní kanalizaci přípojkou, která je ukončena na pozemku 
žadatele. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/6 Žádost o vyjádření k přístavbě rekreační chaty č. e. 59 na pozemku parc. č. 3164/1 a parc. č. st. 377 
v katastrálním území Podělusy. Přístavba bude provedena na severní straně stávající chaty. 
Přístavba bude zděná, obdélníkového půdorysu o rozměrech 6,0 x 4,9 m, zastřešená sedlovou 
střechou. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/7 Žádost Elpro – Delicia, a.s. o vyjádření ke stavbě č. IV-12-6021495 Týnec nad Sázavou – kNN – p.č. 
3119/23. V severozápadním rohu pozemku bude osazena nová pojistková skříň, která bude 
napojena na stávající kabelové vedení NN v pozemku parc. č. 3119/12 vše v katastrálním území 
Týnec nad Sázavou. Pozemky města nebudou stavbou dotčeny. Pojistková skříň bude umístěna 
ve zděném pilíři. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0
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21/8 Žádost Elpro – Delicia, a.s., o vyjádření ke stavbě č. IP-12-6012784 Větrov – NN, kNN – parc. č. 
1964/1 a návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu 
provést stavbu. Projekt řeší uložení nového kabelového vedení NN v zeleném pásu podél místní 
komunikace a osazení nové pojistkové skříně na pozemku parc. č. 1964/1. Kabelové vedení NN 
bude umístěno mimo jiné v obecních pozemcích komunikace parc. č. 2256/7, 2257/6 a 2257/8 
v katastrálním území Pecerady, část Větrov. Pojistková skříň bude umístěna ve zděném pilíři. 
Věcné břemeno je úplatné, cena činí 10.000 Kč + DPH. Rada se stavbou souhlasí, standardní 
podmínky pro vstup do komunikace. Rada souhlasí se zveřejněním záměru provést stavbu 
na obecních pozemcích. Rada doporučuje uzavření smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/9 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 220 m2. Komise pro rozvoj města doporučuje darování části pozemku. Rada města doporučuje 
darování části pozemku a souhlasí se zveřejněním záměru darování. Náklady s převodem hradí 
město.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/10 Žádost o prodej obecního pozemku parc. č. 37/2 o výměře 301 m2, případně i pozemku parc. č. 
477/7 o výměře 82 m2 v katastrálním území Krusičany. Žadatelka je majitelkou sousedního 
pozemku parc. č. 37/1 o výměře 900 m2, kde si chce postavit dům. Odkoupením obecních pozemků 
by si zvětšila zahradu, kde by vybudovala dětské hřiště. Větší část pozemků patří dle územního 
plánu do zastavitelných ploch, které jsou určeny pro bydlení. Východní část pozemků je zařazena 
do ploch zemědělská půda – trvalý travní porost. Rada prodej pozemku 477/7 nedoporučuje. Rada 
prodej pozemku 37/2 doporučuje. Rada pověřuje odbor majetku projednat s žadatelem kupní 
cenu - zpracování odhadu. Je možné řešit i pronájem pozemku.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/11 Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést 
stavbu č. IE-12-6007338/VB/2 s názvem BENMET VN4084, Týnec n. S. – kVN – BN_6070-PB 7 mezi 
ČEZ Distribucí, a.s. (oprávněný) a městem Týnec nad Sázavou (povinný). Stavba spočívá v uložení 
nového kabelového vedení vysokého napětí do obecního pozemku parc. č. 3726/1 v katastrálním 
území Týnec nad Sázavou (Soudovka). Věcné břemeno je úplatné, cena činí 30.000 Kč + DPH. Rada 
doporučuje uzavření smlouvy a souhlasí se zveřejněním záměru provést stavbu na obecním 
pozemku.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/12 Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést 
stavbu č. IP-12-6012215/VB/1 s názvem Čakovice – kNN – p.č. 1285/10 mezi ČEZ Distribucí, a.s. 
(oprávněný) a městem Týnec nad Sázavou (povinný). Stavba spočívá v uložení nového kabelového 
vedení nízkého napětí do obecního pozemku parc. č. 1285/5 v katastrálním území Čakovice u 
Řehenic. Věcné břemeno je úplatné, cena činí 10.000 Kč + DPH. Rada doporučuje uzavření smlouvy
a souhlasí se zveřejněním záměru provést stavbu na obecním pozemku.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/13 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě mezi městem Týnec nad 
Sázavou (budoucí prodávající) a Bytovým družstvem Bystřice (budoucí kupující) ve věci prodeje 
bytových domů, zastavěných pozemků a pozemků tvořících komunikace, parkoviště a přístupové 
chodníky Na Kněžině. Dodatkem č. 1 se zkrátí vázací doba, po jejímž uplynutí dojde k prodeji 
nemovitostí, z 20 let na 10 let od nabytí právní moci kolaudačních rozhodnutí. Poslední kolaudační 
rozhodnutí nabylo právní moci 05.02.2007. Rada města doporučuje uzavření dodatku č. 1 a
souhlasí se zveřejněním záměru změnit budoucí kupní smlouvu.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/14 Návrh na uzavření kupní smlouvy mezi městem Týnec nad Sázavou (prodávající) a Bytovým 
družstvem Bystřice (kupující) ve věci prodeje bytových domů, zastavěných pozemků a pozemků 
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tvořících komunikace, parkoviště a přístupové chodníky Na Kněžině. Kupní cena za prodej 
zastavěných pozemků (parc. č. st. 2015 až 2024 v k. ú. Týnec n. S.) činí 1 Kč, kupní cena za prodej 
přilehlých pozemků (parc. č. 4578/12 až 4578/25 v k. ú. Týnec n. S.) činí 1 Kč, kupní cena za prodej 
spoluvlastnického podílu na bytových domech (č.p. 36 až 45 Brodce) činí 1 Kč. Cena je stanovena 
dle budoucí kupní smlouvy. Rada města doporučuje prodej uvedených nemovitostí a souhlasí se
zveřejněním záměru prodat výše uvedené nemovitosti.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/15 Vyhlášení výběrového řízení na prodej pozemků parc. č. 3119/8 o výměře 1277 m2 a parc. č. 
3119/38 o výměře 848 m2 v katastrálním území Týnec nad Sázavou, ul. Višňová. Podmínky dle 
usnesení zastupitelstva č. ZM2016/11/10 ze dne 18.04.2016, tj. vyhlásit výběrové řízení obálkovou 
metodou, kritérium: nejvyšší nabídnutá cena za 1 m2, minimální cena 1800 Kč/m2 + DPH.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/16 Návrh na odkoupení pozemků parc. č. 3080/91 a 3080/92 v katastrálním území Týnec nad Sázavou 
(lokalita Kolonka, zeleň kolem bytových domů č.p. 201 – 214) za cenu 100 Kč/m2. Celková výměra 
pozemků pro odkoupení je cca 15.693 m2. Bude předloženo zastupitelstvu.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/17 Nabídka Ivo Strohschneidera na směnu části jeho pozemku parc. č. 1125 o výměře 30 m2, na které 
je umístěna obecní komunikace, za část obecního pozemku parc. č. 2007/1 o výměře 40 m2 v k. ú. 
Čakovice u Řehenic. Směna by byla bez doplatku, náklady s převodem spojené bude hradit město. 
Rada souhlasí se směnou a se zveřejněním záměru směny pozemků.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 21/1 až 17 zajistí Mgr. Martina Havránková

21/18 Smlouva o dílo s Equica, a. s. na poskytování služeb souvisejících s řešením problematiky GDPR 
pro Město Týnec nad Sázavou včetně jeho orgánů (zastupitelstvo města, rada města, obecní úřad, 
orgány zastupitelstva obce a rady obce), organizačních složek a jeho příspěvkových organizací
za cenu 190.000 Kč bez DPH.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 21/18 zajistí Ing. Miloš Albl

21/19 Školní jídelna Týnec nad Sázavou. 
a) Informace o ekonomice, provozu. Informace o nové směrnici na tvorbu rozpočtu a výhledu. 

Do výhledu by se měl dávat příspěvek v poslední schválené výši. Radě se budou předkládat 
i stávající podrobné ekonomické tabulky.

b) Navýšení provozního rozpočtu na rok 2017 o částku 20.000 Kč, která odpovídá spotřebě 
elektrické energie Klubovny, jež využívá Sbor dobrovolných hasičů Týnec v Benešovské ulici.
Bude provedeno rozpočtovým opatřením zastupitelstva v prosinci.

c) Převod částek mezi závaznými ukazateli schváleného rozpočtu na rok 2017. 10.000 Kč 
ze závazného ukazatele č. 4 Služby do závazného ukazatele č. 6 Ostatní náklady z důvodu 
započetí odpisování chladicího boxu. 7 600 Kč ze závazného ukazatele č. 1 Materiál 
do závazného ukazatele č. 5. Mzdové náklady z důvodu zvláštní odměny pro pracovnice ŠJ 
za práci, díky níž ŠJ byla vyhodnocena jako jedna z jídelen s nejlépe hodnoceným jídelníčkem 
do vědecké studie.

d) Udělení odměny pro ředitelku školní jídelny ve výši jednoho měsíčního platu z rozpočtu školní 
jídelny.

Schváleno 5 - 0 - 0

21/20 Žádost o finanční příspěvek ve výši 30.000 Kč z programu 4 - Podpora výstavby nových studní. 
Žádost splňuje všechny podmínky poskytnutí dotace. Projedná zastupitelstvo, rada přidělení 
dotace doporučuje.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 21/19 až 20 zajistí Ing. Bedřich Pešan

21/21 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Pečovatelské službě okres Benešov na rok 2018 ve výši 
914.000 Kč na zajištění pečovatelské služby pro občany obce Týnec nad Sázavou - schvaluje 
zastupitelstvo.
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Schváleno 5 - 0 - 0

21/22 Dodatek č. 25 k pojistné smlouvě č. 7720130651 ze dne 04.10.2006 - Kooperativa pojišťovna, a.s. 
- rozšíření krytí odcizení a vandalismu na limit 500.000 Kč. Dodatek rozšiřuje krytí škod 
způsobenými barvami (sprejerství) - socha na náměstí.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/23 Dotace na podporu a výstavbu nových studní v roce 2018. Nový dotační titul bude předložen ke 
schválení zastupitelstvu.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/24 Rozpočet Technických služeb Týnec na rok 2018.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/25 Zateplení sokolovny - dodatek č.2 s firmou Pazdera. Ve výkazu výměr byla menší výměra 
zateplovacího systému. Po přeměření a kontrole rozpočtu jde o 79 m2. Cena doplnění 
zateplovacího systému dle jednotkových cen z výběrového řízení činí 104.056,63 Kč bez DPH. Rada 
pověřuje starostu podpisem dodatku.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/26 Rada ruší veřejnou zakázku „Týnec nad Sázavou - Zpracování Filozoficko-architektonické koncepce 
města Týnec nad Sázavou“ a zároveň ruší usnesení č. RM2017/11/25 z důvodu výsledku kontroly 
výběrového řízení poskytovatelem dotace. Chyba spočívala v opomenutí možnosti podání nabídky 
od neplátce DPH.
Rada schvaluje zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku „Týnec nad Sázavou - Zpracování 
Filozoficko-architektonické koncepce města Týnec nad Sázavou“ a jmenuje hodnotící komisi 
pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na zakázku Zpracování Filozoficko-architektonické 
koncepce města Týnec nad Sázavou ve složení Kadrnožka (Pešan), Albl (Havránková), Kašpárek 
(Korec).
Schváleno 5 - 0 - 0

21/27 Přistoupení k memorandu o vzájemné spolupráci s Posázavím o.p.s. při realizaci MAPu na území 
ORP Benešov.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/28 Sokolovna Kostelec - oprava podlahy zničené při stavbě zateplení. Provede firma Pazdera za cenu 
1.837.688,14 Kč bez DPH. Vzhledem k záměně typu podlahy bude spoluúčast města 
905.957,60 Kč, podíl firmy Pazdera bude 931.730,54 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 21/21 až 28 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Informace o změně výše odměn pro zastupitele od 1.1.2018. Projedná zastupitelstvo v 12/2017.

- Diskuze o kvalitě prací TS Týnec (letní údržba). Bude řešeno na KD, požadavek na zpracování plánu

opatření.

- Diskuze o umístění vývěsky Klubu českého pohraničí.

Konec jednání v 21:00

Termíny jednání v roce 2017:
rada: 18.12.
zastupitelstvo: 11.12.




