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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 22/2017

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 27.11.2017

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
Marta Vrkoslavová, kancelář tajemníka
Ing. Kateřina Hrušková, ekonomický odbor
Mgr. Hana Váňová, ředitelka základní školy 
PaedDr. Janeta Jandová, ředitelka mateřské školy

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta   místostarosta

V Týnci nad Sázavou dne 27.11.2017
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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
22/1 Prodloužení nájemní smlouvy do 31.12.2018 pro F.M. a A.S., Nádvoří Hodějovského č.p. 67, Týnec 

nad Sázavou, byt č.1. 
Schváleno 5 - 0 - 0

22/2 Prodloužení nájemní smlouvy do 31.12.2018 pro M.B., Nádvoří Hodějovského č.p. 67, Týnec nad 
Sázavou, byt č. 3. 
Schváleno 5 - 0 - 0

22/3 Prodloužení nájemní smlouvy do 31.12.2018 pro F.S., Benešovská č.p. 13, Týnec nad Sázavou, byt 
č. 5. 
Schváleno 5 - 0 - 0

22/4 Nabídka na koupi pozemku parc. č. 2982/65 o výměře 171 m2 v katastrálním území Týnec nad 
Sázavou za cenu 300 Kč/m2, tj. za 51.300 Kč (nabytí do vlastnictví města). Na pozemku se nachází 
obecní komunikace, pasportem komunikací označená jako místní komunikace 7c – U Janovického 
potoka. Rada doporučuje zastupitelstvu nákup pozemku schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/5 Žádost o vyjádření ke stavbě opěrné zdi na pozemku parc. č. 4688 v katastrálním území Týnec nad 
Sázavou, část Chrást nad Sázavou. Opěrná zeď bude provedena z KB bloků na severní hranici 
pozemku v délce 10,3 m. Výška stěny max. 2,7 m (od upraveného terénu). Podél stěny se bude 
nacházet oplocení z drátěného pletiva o výšce 1,6 m. Rada se stavbou nesouhlasí. Statický výpočet 
nepočítá se zatížením přilehlé komunikace. Je třeba navrhnout stavbu v dimenzi odpovídající 
provozu na přilehlé komunikaci (kukavůz, zimní údržba).
Schváleno 5 - 0 - 0

22/6 Žádost o vyjádření k přístavbě zádveří k rodinnému domu č.p. 102 na pozemcích parc. č. 1178/19 
a parc. č. st. 633 v katastrálním území Čakovice u Řehenic. Přístavba bude umístěna na severní 
straně domu. Přístavbu bude provedena jako dřevostavba, obdélníkového půdorysu, se 
zastavěnou plochou 5,8 m2, zastřešená pultovou střechou. Rada se stavbou souhlasí bez 
připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/7 Přijetí daru - podílu o velikosti 2/25 v pozemku parc. č. 3114/1 v katastrálním území Týnec nad 
Sázavou - komunikace Hlinka II. Rada doporučuje přijetí daru zastupitelstvu schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/8 Žádost společnosti Lucida, s.r.o., o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení 
na stavbu „Brodce - chodník podél silnice III/1068“. K územnímu řízení vydala rada města 
souhlasné stanovisko dne 17.10.2016. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/9 Žádost Mašek elektro, s.r.o., o vyjádření ke stavbě č. IP-12-6013344 s názvem Chrást nad Sázavou 
– kNN – p.č. 4060/11. Projekt řeší uložení nového kabelového vedení nízkého napětí do obecních 
pozemků komunikace parc. č. 4060/4, 4080/4 a 4080/2 v katastrálním území Týnec nad Sázavou, 
část Chrást nad Sázavou. Kabelové vedení povede ze stávajícího betonového sloupu u č.p. 78 do 
nové pojistkové skříně na hranici pozemku parc. č. 4060/11. Pojistková skříň musí být osazena 
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ve zděném pilíři. Rada se stavbou souhlasí. Standardní podmínky pro vstup do komunikace. 
V případě zásahu do asfaltového povrchu, bude povrch opraven v celé šíři komunikace (beze spár).
Schváleno 5 - 0 - 0

22/10 Žádost Colsys, s.r.o., o souhlas se stavbou č. IE-12-6007523 s názvem Chrást nad Sázavou – nové 
propojení kVN. Z důvodu zvýšení spolehlivosti dodávek elektrické energie v dotčené lokalitě 
budou propojeny trafostanice BN_7033 BN_6429 novým kabelem vysokého napětí. Nové 
kabelové vedení bude mimo jiné uloženo v obecním pozemku komunikace parc. č. 4251/1 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou. Na tomto pozemku bude 
umístěn také nový příhradový stožár. Rada se stavbou souhlasí. V budoucnu město na těchto 
pozemcích uvažuje o stavbě chodníky či cyklostezky. Kabel bude uložen tak, aby při stavbě 
chodníku či cyklostezky nemusel být překládán (dostatečná hloubka, uložení do chráničky). 
Zároveň na přilehlých pozemcích mohou vznikat sjezdy. Rada požaduje předložit další stupeň 
dokumentace k vyjádření.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 22/1 až 10 zajistí Mgr. Martina Havránková

22/11 Seznamu náhradníků včetně pořadí do DPS čp. 520 a 525: M.P., M.H., M.Š., J.B., E.T., manželé S.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 22/11 zajistí Marta Vrkoslavová

22/12 Rozpočtové opatření zastupitelstva města pro rok 2017. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/13 Návrh rozpočtu 2018. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 22/12 a 13 zajistí Ing. Kateřina Hrušková

22/14 Obecně závazná vyhláška Města Týnce nad Sázavou č. 3/2017 o regulaci hlučných činností a 
nočního klidu. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/15 Návrh na udělení odměn pro členy komisí a výborů. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/16 Výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva dle nové legislativy (výše odměny pro neuvolněné 
zastupitele - 100% dle tabulky v nařízení vlády, příplatek pro neuvolněné oddávající 2000 Kč 
měsíčně, kumulace funkcí ne). Uvolnění zastupitelé mají odměnu pevně stanovenou. Bude 
schvalovat zastupitelstvo. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/17 Zásady pro tvorbu a čerpání Obřadního fondu od 1.1.2018 - souvisí se změnou v odměňování 
zastupitelů, nárok na čerpání mají uvolnění zastupitelé a zaměstnanci (matrikářky). Bude 
schvalovat zastupitelstvo. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 22/14 až 17 zajistí Ing. Miloš Albl

22/18 Základní škola Týnec nad Sázavou
a) Informace o ekonomice, provozu. Informace o nové směrnici na tvorbu rozpočtu a výhledu. 

Radě se budou předkládat i stávající podrobné ekonomické tabulky. Informace o spotřebě 
elektřiny na stavbách školy a tělocvičny.

b) Převod částek mezi závaznými ukazateli schváleného rozpočtu na rok 2017 dle přílohy.
c) Rozpočet 2018, rozpočet fondů 2018 a výhled rozpočtu 2019 - 2020.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/19 Mateřská škola Týnec nad Sázavou 
a) Informace o ekonomice, provozu. Informace o nové směrnici na tvorbu rozpočtu a výhledu. 

Radě se budou předkládat i stávající podrobné ekonomické tabulky. Informace o problematice 
GDPR. Diskuze o plánu oprav ve školce. Bude připraven harmonogram prací dle předložených 
požadavků na rozpočet ve vazbě na provozní příspěvek zřizovatele 2,2 M ročně.
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b) Převod částek mezi závaznými ukazateli schváleného rozpočtu na rok 2017 dle přílohy. 
c) Rozpočet 2018, rozpočet fondů 2018 a výhled rozpočtu 2019 - 2020.
d) Odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku mateřské školy - myčka nádobí TT-50T.
e) Udělení odměny pro ředitelku mateřské školy ve výši jednoho měsíčního platu z rozpočtu 

mateřské školy.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/20 Školní jídelna Týnec nad Sázavou - rozpočet 2018, rozpočet fondů 2018 a výhled rozpočtu 2019 -
2020. Odpisový plán 2018.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/21 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

22/22 Poskytnutí darů trenérům TJ Jawa Pecerady, FK Týnec nad Sázavou, TJ Týnec nad Sázavou, z.s., 
VK Týnec a TK Týnec na podporu spolkové činnosti v celkové výši 266.500 Kč. Rada s poskytnutím 
darů souhlasí. Fotbalovým klubům budou dary vyplaceny souhrnně (projedná zastupitelstvo). 
Vzhledem k získané dotaci na odměny trenérů z asociace se navrhuje dar použít i na jiné činnosti. 
Schváleno 5 - 0 - 0

22/23 Žádost VK Týnec nad Sázavou o převedení odběru elektřiny v areálu Sokolák z VK Týnec nad 
Sázavou z. s. na Město Týnec nad Sázavou. Rada s převodem souhlasí. O výši spotřeby elektřiny
(cca 15.000 Kč ročně) bude snížena dotace na údržbu sportoviště (Program 3) od roku 2018. Bude 
zjištěn poměr mezi VK a TK.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/24 Žádost Mateřského Centra Motýlek o finanční příspěvek na pronájem zahrady ve Společenském 
centru na akci „Svatomartinský průvod“ ve výši 3.630 Kč. Rada s příspěvkem nesouhlasí. Na akci 
již byla přidělena podpora v Programu 2. 
Schváleno 5 - 0 - 0

22/25 Žádost Základní školy Týnec nad Sázavou 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

22/26 Žádost Klubu českého pohraničí, z.s. o finanční příspěvek na pietní a vzpomínkové akce 
v roce 2018. Návrh: dar 1.000 Kč.
Schváleno 4 - 1 (proti) - 0

22/27 Smlouva o uspořádání kulturního programu pro veřejnost s agenturou Media Park s.r.o. v rámci 
akce Oslavy výročí města s Rádiem BLANÍK 23.06.2018 za úplatu ve výši 316.000 Kč bez DPH.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/28 Dohoda o spolupráci s Media Park s.r.o. na rozhlasové kampani Rádia BLANÍK 95 FM - propagace 
akce Oslavy 700 let výročí města Týnec nad Sázavou s Rádiem BLANÍK 23.06.2018 za úplatu 
24.000 Kč bez DPH.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 22/18 až 28 zajistí Ing. Bedřich Pešan

22/29 Program zastupitelstva 11. 12. 2017
A. Majetkové převody - HA
B. 14. rozpočtové opatření zastupitelstva pro rok 2017 - HRU
C. Rozpočet města pro rok 2018 - HRU, KADR
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D. Obecně závazná vyhláška Města Týnce nad Sázavou č. 3/2017 o regulaci hlučných činností a 
nočního klidu - AL

E. Odměny a dary pro členy komisí a výborů, zastupitele a neuvolněné členy rady - AL
F. Odměny zastupitelů od 1.1.2018 - AL
G. Zásady pro tvorbu a čerpání Obřadního fondu - AL
H. Dotační titul - Podpora výstavby nových studní - AL
I. Poskytnutí dotací 2018 -  Pečovatelská služba Benešov, RUAH, Posázaví - KADR
J. Poskytnutí dotací 2017 - program 4 - studny - PEŠ
K. Poskytnutí darů TJ Jawa Pecerady, FK Týnec nad Sázavou - KADR
L. Záměr vodovod podél D3 - KADR

M. Žádost o dotaci MMR - bezbariérový úřad - plošiny - KADR
Schváleno 5 - 0 - 0

22/30 Termíny jednání rady a zastupitelstva v roce 2018 dle přílohy. Kancelář starosty zveřejní a rozešle 
zastupitelům.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/31 Dodatek č. 1 s Diostav s.r.o. ke Smlouvě o dílo „Čakovice - chodník podél silnice II/107 a přechod 
pro chodce II. etapa“. Dodatek řeší méněpráce, které se vzhledem k počasí nemůžou dokončit. Jde 
o nátěr povrchu vozovky s vysokými protismykovými vlastnostmi, barva červená. Cena se snižuje 
o 41.250 Kč, cena díla bez DPH činí celkem 1 335 445,92 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/32 Dohoda o příspěvku na infrastrukturu v lokalitě Hlinka II ve výši 500.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/33 Návrh na posunutí termínu převzetí staveniště do 31.1.2018 na stavbách Rekonstrukce a snížení 
energetické náročnosti budovy MěÚ v Týnci nad Sázavou a Snížení energetické náročnosti budovy 
polikliniky v Týnci nad Sázavou.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/34 Dodatek č. 2 ke Smlouvě příkazní o výkonu TDI s Ing. Marií Balatovou na dílo: „Přístavba ZŠ Města 
Týnec nad Sázavou - I. etapa“ - prodloužení termínu plnění a změny úplaty a platebních podmínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/35 Dodatek č. 2 ke smlouvě o koordinační činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi č. PP1618, Petr Prokýšek, Přístavba ZŠ Města Týnec nad Sázavou - I etapa.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/36 Smlouva o koordinační činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi č. 
PP1713 - Rekonstrukce MěÚ v Týnci nad Sázavou.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/37 Smlouva o koordinační činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi č. 
PP1714 - Kompletní zateplení obálky městské polikliniky v Týnci nad Sázavou.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 22/29 až 37 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
-

Konec jednání v 20:50

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




