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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 01/2018

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 08.01.2018

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 08.01.2018
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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
01/1 Prodloužení nájemní smlouvy pro I.M., Benešovská 13, Týnec nad Sázavou, byt č. 2. do 31.01.2019.

Rada s prodloužením smlouvy souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/2 Prodloužení nájemní smlouvy pro I.P., Nádvoří Hodějovského 98, Týnec nad Sázavou, byt č. 1 
do 31.01.2019. Rada s prodloužením smlouvy souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/3 Prodloužení nájemní smlouvy pro P.K., Brodce 25, Týnec nad Sázavou, byt č. 5. do 31.05.2018.
Rada s prodloužením smlouvy souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/4 Prodloužení nájemní smlouvy pro M.K., Brodce 25, Týnec nad Sázavou, byt č. 13 do 30.06.2018.
Rada s prodloužením smlouvy souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/5 Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na stavbu „Týnec tenisový klub VPIC“ mezi 
CETIN a.s. (oprávněný) a městem Týnec nad Sázavou (obtížený). Služebnost spočívá ve zřízení, 
provozování, údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení v obecním pozemku parc. č. 
3027/4 v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Služebnost bude zřízena za jednorázovou 
náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH (částka bude přeúčtována městu). Rada s uzavřením smlouvy 
souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/6 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na stavbu IV-12-6019961/1 
s názvem Zbořený Kostelec – kNN – p.č. 4494/4 mezi městem Týnec nad Sázavou (povinný) a ČEZ 
Distrubce, a.s. (oprávněný). Věcné břemeno se týká práva umístit, provozovat, opravovat a 
udržovat kabelové vedení NN na obecních pozemcích parc. č. 4629/1 a 4629/2 v katastrálním 
území Týnec nad Sázavou, část Zbořený Kostelec. Cena za věcné břemeno činí 10.000 Kč + DPH. 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene byla schválena radou města dne 
27.06.2016. Rada s uzavřením smlouvy souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/7 Dohoda o převzetí dluhu ze smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitosti mezi Českou 
spořitelnou, a.s. (banka), Bytovým družstvem Bystřice (zástavce) a městem Týnec nad Sázavou 
(původní zástavce) ve věci převzetí dluhu, který vyplývá ze zástavní smlouvy k nemovitostem 
Na Kněžině. Rada s uzavřením dohody souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/8 Doplněná žádost o nové vyjádření ke stavbě opěrné zdi na pozemku parc. č. 4688 v katastrálním 
území Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou. K žádosti je doložen nový statický posudek 
s opravenými hodnotami užitného zatížení komunikace dle norem. Opěrná zeď je navržena v délce 
10,3 m s výškou max. 2,7 m od upraveného terénu. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0
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01/9 Žádost o vyjádření ke stavbě garáže na pozemku parc. č. 895/14 v katastrálním území Pecerady. 
Stavba bude zděná s rovnou střechou, nepravidelného půdorysu se zastavěnou plochou 66,3 m2, 
výška stavby 3,2 m. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/10 Informace o výsledku výběrového řízení na prodej obecních pozemků parc. č. 3119/8 a 3119/38 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou, ul. Višňová, za minimální cenu 1.800 Kč/m2 + DPH. 
Nebyla doručena žádná nabídka. Rada navrhuje prodat pozemek přímému zájemci (bez 
výběrového řízení). Návrh projedná Komise pro rozvoj města a zastupitelstvo. Cena se stanoví pro 
rok 2018.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/11 Prodej služebního vozidla městské policie značky Škoda Fabia combi. Byly doručeny dvě nabídky. 
Vůz bude prodán nejvyšší nabídce. Rada schvaluje prodej za 28.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 01/1 až 11 zajistí Mgr. Martina Havránková

01/12 Směrnice č. 1/2018 - cestovné a stravné. Rada směrnici schvaluje.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 01/12 zajistí Ing. Kateřina Hrušková

01/13 Žádost Mysliveckého spolku Háj Pecerady o finanční příspěvek na podporu spolkové činnosti 
pro rok 2018.  Mysliveckému spolku Háj Pecerady bude poskytnut dar ve výši 15.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/14 Žádost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska na činnost v roce 2018. Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska bude poskytnut dar ve výši 2.000 Kč
Schváleno 5 - 0 - 0

01/15 Žádost Českého svazu ochránců přírody o finanční příspěvek na rok 2018 na zajištění základní 
činnosti stanice. Rada nesouhlasí s poskytnutím příspěvku.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/16 Vyhlášení zakázky na stavbu Tenisový klub Týnec nad Sázavou. Rada schvaluje návrh Smlouvy 
o dílo, výzvu a zadávací dokumentaci zakázky, seznam oslovených uchazečů a jmenuje komisi
pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení Bedřich Pešan, Jiří Vrbata, Martina 
Havránková.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/17 Veřejná zakázka „Oprava křížků a zvoniček Týnec nad Sázavou“. Rada bere na vědomí Protokol 
o posouzení a hodnocení nabídek předložený hodnotící komisí a rozhoduje o přidělení veřejné 
zakázky nejvýhodnější nabídce - Roman Lutz, IČO: 16122267. Celková nabídková cena je 
387.524 Kč (neplátce DPH). Dílo bude provedeno na objednávku.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 01/13 až 17 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Představení investičních záměrů, které budou zařazeny do rozpočtového opatření zastupitelstva. 

- Diskuze o seznamu oprav komunikací a chodníků v roce 2018.

- Informace o postupu výstavby školy a tělocvičny

Konec jednání v 18:30

Termíny jednání v roce 2018:
rada: 22.1., 5.2., 26.2., 5.3., 26.3., 23.4., 14.5., 4.6., 25.6., 23.7., 20.8., 3.9., 24.9., 8.10., 29.10., 12.11., 26.11., 
17.12.
zastupitelstvo: 19.2., 9.4., 18.6., 17.9., 10.12.




