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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 23/2017

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 18.12.2017

Přítomní členové rady:

Mgr. Martin Kadrnožka
Ing. Bedřich Pešan
František Kašpárek
Mgr. Petr Znamenáček (příchod 16:45)
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 18.12.2017
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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
23/1 Žádost hlavní inventarizační komise o odsouhlasení vyřazovaného nefunkčního majetku (viz. zápis 

ze zasedání komise ze dne 13.12.2017). Rada souhlasí s vyřazením majetku dle zápisu hlavní 
inventarizační komise.
Schváleno 4 - 0 - 0

23/2 Žádost o odpis pohledávky ve výši 4.770 Kč (z toho 3.180 Kč dluh poplatek odpady a 1.590 Kč dluh 
poplatek z prodlení odpady) po zemřelé M.K. Řízení o pozůstalosti bylo zastaveno pro nepatrnou 
hodnotu majetku. Současně zde není dědice, na kterého by přešly dluhy povinné. Rada souhlasí 
s odpisem pohledávky.
Schváleno 4 - 0 - 0

23/3 Návrh na prodej služebního vozidla městské policie značky Škoda Fabia Combi. Autoservis ocenil 
vozidlo na 24.500 Kč. Rada souhlasí se zveřejněním záměru na úřední desce. Rada navrhuje prodat 
vozidlo nejvyšší nabídce, minimální cena 26.000 Kč. Náklady s převodem platí kupující.
Schváleno 4 - 0 - 0

23/4 Stanovení členů komise pro výběrové řízení na prodej obecních pozemků parc. č. 3119/8 a 
3119/38 v katastrálním území Týnec nad Sázavou, ul. Višňová. Rada stanovuje komisi ve složení 
Mgr. Martina Havránková, Zbyněk Bartl, Pavel Vilímek. Otevírání obálek proběhne ve středu 
20.12.2017 v 15:00.
Schváleno 4 - 0 - 0

23/5 Žádost o stanovisko k dokumentaci pro územní a stavební řízení na stavbu řadových domů 
na pozemcích parc. č. 3865/1, 4647, st. 970 a st. 971 v katastrálním území Týnec nad Sázavou, část 
Chrást nad Sázavou. Na pozemcích bude umístěno 9 řadových domů, 3 řadové garáže, komunikace 
a oplocení. Řadové domy budou zděné, přízemní s obytným podkrovím, sedlovou střechou a
výrazným vikýřem. Domy budou napojeny na veřejný vodovod, dokumentace přepokládá 
odkanalizování do vlastní jímky. Před každým domem jsou 2 soukromá parkovací stání. Řadové 
garáže mají plochou střechu a tvar jednopodlažního hranolu. Pokud proběhne intenzifikace ČOV, 
bude možné napojení na veřejnou kanalizaci. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 4 - 0 - 0

23/6 Žádost o vyjádření k přístavbě skladu k rodinnému domu č.p. 103 na pozemku parc. č. 1178/18 
v katastrálním území Čakovice u Řehenic. Přístavba bude umístěna na severní straně domu. 
Přístavba bude přízemní s rovnou střechou, provedena z betonových tvárnic, půdorysné rozměry 
5,7 x 5,0 m. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 4 - 0 - 0

23/7 Žádost o vyjádření k přístavbě rekreační chaty č.e. 48 na pozemcích parc. č. 1388/42 a parc. č. st. 
566 v katastrálním území Čakovice u Řehenic (Čisté potoky). Přístavba bude provedena na severní 
straně chaty. Přístavba bude zděná, obdélníkového půdorysu o rozměrech 7,2 x 3,8 m, zastřešená 
sedlovou střechou. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 4 - 0 - 0

23/8 Doplněná žádost Colsys, s.r.o., o souhlas se stavbou č. IE-12-6007523 s názvem Chrást nad Sázavou 
– nové propojení kVN. Rada vydala souhlas s podmínkami na svém zasedání dne 27.11.2017. 
V rámci stavby budou propojeny trafostanice BN_7033 a BN_6429 novým kabelovým vedením 
vysokého napětí. Vedení podél silnice bude uloženo v betonovém žlabu v hloubce 120 cm. Rada 
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žádá úpravu projektu - umístění pouze jednoho stožáru (stávající stožár a nový stožár sloučit do 
jednoho). Pokud úprava není technicky možná, pak rada se stavbou souhlasí.
Schváleno 4 - 0 - 0

23/9 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu 
provést stavbu č. IE-12-6007523 s názvem Chrást nad Sázavou – nové propojení kVN mezi ČEZ 
Distribucí, a.s. (oprávněný) a městem Týnec nad Sázavou (povinný). Stavba spočívá v uložení 
nového kabelového vedení vysokého napětí a osazení nového příhradového stožáru na obecním 
pozemku parc. č. 4251/1 v katastrálním území Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou. Věcné
břemeno je úplatné, cena činí 55.200 Kč (trasa vedení + umístění stožáru). Rada vydala souhlas se 
stavbou na svém zasedání dne 27.11.2017. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 4 - 0 - 0

23/10 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu 
provést stavbu č. IP-12-6013344 s názvem Chrást nad Sázavou – kNN – p.č. 4060/11 mezi ČEZ 
Distribucí, a.s. (oprávněný) a městem Týnec nad Sázavou (povinný). Stavba spočívá v uložení 
nového kabelového vedení nízkého napětí do obecních pozemků parc. č. 4060/4, 4080/4 a 4080/2 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou. Věcné břemeno je úplatné, 
cena činí 15.200 Kč + DPH. Rada vydala souhlas se stavbou na svém zasedání dne 27.11.2017. Rada 
s uzavřením smlouvy souhlasí.
Schváleno 4 - 0 - 0

23/11 Návrh na uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní 
souvisejících mezi GasNet, s.r.o. (vlastník zařízení) a městem Týnec nad Sázavou (stavebník) ve věci 
přeložky STL plynovodu v rámci stavby „Rekonstrukce lávky přes Sázavu u Jawy“. Město 
na své náklady zajistí přeložku plynovodu (předpokládané náklady činí 686.000 Kč bez DPH) a 
uhradí veškeré náklady, které vynaloží vlastník zařízení při zřízení věcných břemen. Rada 
s uzavřením smlouvy souhlasí. 
Schváleno 4 - 0 - 0

23/12 Návrh na uzavření darovací smlouvy mezi Základní školou Týnec nad Sázavou a městem Týnec nad 
Sázavou o převodu sněhové frézy Vega 651 do vlastnictví města. Rada s uzavřením smlouvy 
souhlasí.
Schváleno 4 - 0 - 0

23/13 Návrh na uzavření darovací smlouvy mezi Mateřskou školou Týnec nad Sázavou a městem Týnec 
nad Sázavou o převodu sněhové frézy SNO-TEK 22 do vlastnictví města. Rada s uzavřením smlouvy 
souhlasí.
Schváleno 4 - 0 - 0

23/14 Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 3080/153 v katastrálním území 
Týnec nad Sázavou. Rodinný dům bude zděný, nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím a 
valbovou střechou. Zastavěná plocha domu 218,3 m2. Stavba bude napojena na stávající přípojky 
vody a kanalizace. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 23/1 až 14 zajistí Mgr. Martina Havránková

23/15 Návrh dodatku č. 1 Smlouvy o dílo a poskytování služeb (vzdělávání úředníků) s RENTEL a.s. 
Dodatek prodlužuje termíny plnění smlouvy na rok 2018.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 23/15 zajistí Ing. Miloš Albl

23/16 Žádost o dotaci ve výši 30.000 Kč z programu č. 4 - Podpora a výstavba nových studní. Žádost 
splňuje všechny podmínky poskytnutí dotace. Projedná zastupitelstvo, rada přidělení dotace 
doporučuje. 
Schváleno 5 - 0 - 0
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23/17 Žádost o navýšení kapacity Mateřské a základní školy Gaia. Stanovisko města bude přílohou 
k projednání navýšení kapacity s krajským úřadem. Rada s navýšením kapacity na 40 dětí 
v základní škole souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

23/18 Zadávací dokumentace na zabezpečení stavby přístavby školy II. etapa. Rada schvaluje 
dokumentaci, seznam oslovených firem a hodnotící komisi ve složení Bedřich Pešan, Martin 
Kadrnožka, Miloš Albl.
Schváleno 5 - 0 - 0

23/19 Žádost TJ Týnec nad Sázavou o změnu rozpočtu na čerpání dotace v roce 2017 (smlouva 
č. 2017/1/10 a 2017/2/10). Rada se změnou rozpočtu souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 23/16 a 19 zajistí Ing. Bedřich Pešan

23/20 Žádost Osadního výboru Pecerady o doplnění nového člena - Tomáše Jiráska. Bude zveřejněna 
výzva ve vývěskách v Peceradech, poté návrh projedná zastupitelstvo 19.2.2018.
Schváleno 5 - 0 - 0

23/21 Žádost Římskokatolické farnosti Týnec nad Sázavou o dotaci v roce 2018 na III. etapu opravy 
ohradní zdi. Rada souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 50.000 Kč. Rada požaduje opravit také 
podezdívku plotu u fary podél Benešovské ulice. 
Schváleno 5 - 0 - 0

23/22 Žádost Posázaví o.p.s. o dotaci na akci Čistá řeka Sázava v roce 2018. Rada souhlasí s poskytnutím 
dotace ve výši 6.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

23/23 Rezignace Zuzany Němcové na funkci předsedkyně kulturní komise (zůstává členem komise). Rada 
bere na vědomí. Rada jmenuje předsedkyní kulturní komise Magdalenu Timplovou.
Schváleno 5 - 0 - 0

23/24 Rezignace Emilie Bartůškové na členství v redakční radě Týneckých listů. Rada schvaluje členy 
redakční rady Týneckých listů: šéfredaktorka - Lenka Morávková, členové - Kateřina Tomášková, 
Magdalena Timplová, Ivana Nováková.
Schváleno 5 - 0 - 0

23/25 Žádost o vydání souhlasu s finální verzí Místního akčního plánu správního obvodu obce 
s rozšířenou působností Benešov (MAP). Dokument byl schválen řídícím výborem MAP 8. 11. 2017. 
Realizátor projektu je Posázaví o.p.s. Rada s Místním akčním plánem správního obvodu obce 
s rozšířenou působností Benešov souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

23/26 Ustanovení komise rady pro MA21. Komise spolupracuje s koordinátorem projektu Zdravé město 
Týnec nad Sázavou na zavádění procesů MA21. Rada schvaluje komisi ve složení: Kateřina 
Tomášková, Magdalena Timplová, Věra Junová.
Schváleno 5 - 0 - 0

23/27 Dodatek č. 2 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne 29.05.2006 
s Elektrowin a.s. Dodatek upravuje smluvní podmínky do souladu s legislativou. Rada s uzavřením 
dodatku souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

23/28 Žádost o zapojení do projektu Rákosníčkova hřiště. Rada nesouhlasí se zapojením do soutěže.
Schváleno 5 - 0 - 0
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23/29 Veřejná zakázka Zpracování Filozoficko-architektonické koncepce města Týnec nad Sázavou. Rada 
bere na vědomí Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek předloženou hodnotící komisí a 
rozhoduje o přidělení veřejné zakázky nejvýhodnější nabídce - Ing. arch. Květa Čulejová, IČO: 
88271145. Nabídková cena je 339.000 Kč. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy 
na zpracování Filozoficko-architektonické koncepce.
Schváleno 5 - 0 - 0

23/30 Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavbu Dopravního terminálu Týnec nad Sázavou.
Reference - 2x komunikace za 10M, 1x terminál, parkoviště nebo parkovací dům za 10M. Smlouva 
- bod VIII.32 - rozšířit, že se nejedná o důvod pro přerušení stavby. Milníky: chodník Pražská do 
60 dnů od předání staveniště. Rada schvaluje zadávací dokumentaci. Rada jmenuje komisi pro 
otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: Pavel Korec, Jiří Vrbata, Ladislav Štěpán 
(František Kašpárek, Miloš Albl, Bedřich Nohejl). Výběrové řízení provádí MT legal.
Schváleno 5 - 0 - 0

23/31 Zadávací dokumentace veřejné zakázky na Opravu křížků a zvoniček. Rada schvaluje zadávací 
dokumentaci a seznam oslovených uchazečů. Rada jmenuje komisi pro otevírání obálek a 
hodnocení nabídek ve složení: František Kašpárek, Jiří Vrbata, Martin Kadrnožka. Výběrové řízení 
provede MěÚ.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 23/20 až 31 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Informace o postupu výstavby - školní tělocvična, zabezpečovací práce na spojovacím krčku.

Konec jednání v 18:20

Termíny jednání v roce 2017:
rada: 29.12.
zastupitelstvo: -




