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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 02/2018

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 22.01.2018

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

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta   místostarosta

V Týnci nad Sázavou dne 22.01.2018
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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
02/1 Žádost Dandylandu, s.r.o., o vyjádření ke stavbě oplocení podél jihozápadní hranice pozemku parc. 

č. 3119/21 v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Původní oplocení bude nahrazeno novým, 
posunutým na hranici pozemku, provedeno poplastovaným pletivem s výškou 2 m. Rada se 
stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/2 Žádost o souhlas se stavbou rodinného domu na pozemku parc. č. 37/4 v katastrálním území 
Krusičany. Dům je navržen jako zděný, přízemní, se zastavěnou plochou 170,8 m2 a výškou 5 m.
Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/3 Žádost Remont Šerák, s.r.o., o vyjádření ke stavbě č. IZ-12-6000618 s názvem Chrást nad Sázavou 
– NN, kNN – p.č. 4647. Stávající vrchní vedení nad pozemky parc. č. 4647 a st. 970 v katastrálním 
území Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou, a parc. č. 312/62 a 312/65 v katastrálním 
území Krhanice bude demontováno včetně podpěrných bodů a nahrazeno novým kabelovým 
vedením, které bude uloženo v kraji těchto pozemků. Stavba se nedotýká obecních pozemků. Rada 
se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/4 Žádost o vyjádření ke stavbě víceúčelové stavby na pozemku parc. č. 3119/23 v katastrálním území 
Týnec nad Sázavou. Stavba bude zděná, přízemní s valbovou střechou, nepravidelného půdorysu 
se zastavěnou plochou 205 m2, výška stavby 5 m. Stavba bude sloužit jako prodejna 
autopříslušenství se zázemím a sklad pneumatik. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/5 Žádost Lucida, s.r.o., o vyjádření ke stavbě chodníku podél silnice III/10513 z Týnce nad Sázavou 
do Podělus. Chodník bude proveden po levé straně silnice směrem do Podělus v šířce 1,5 m. 
Povrch bude ze zámkové dlažby. Odvodnění chodníku bude řešeno nově vybudovanou dešťovou 
kanalizací, která bude uložena pod chodníkem a zaústěna do Sázavy. Rada se stavbou souhlasí 
bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/6 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na stavbu „Podělusy – kabelové 
vedení NN pro MVE“ mezi městem Týnec nad Sázavou (povinný) a E. P. Sázava s.r.o. (oprávněný). 
Služebnost se týká práva provozovat, udržovat a opravovat elektrické vedení NN na obecních 
pozemcích parc. č. 3845/15, 3714/5, 3714/1, 3714/6 v katastrálním území Podělusy. Jednorázová 
cena za služebnost je 52.000 Kč + DPH. Rada s uzavřením smlouvy souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/7 Dohoda o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování infrastruktury mezi městem Týnec nad 

Sázavou a manželi P. (přispívající). Výše finančního příspěvku činí 50 Kč za m2 z nově oddělených 
pozemků pro výstavbu RD z pozemků parc. č. 3115/137, 3115/128, 3116/4 a 3116/7 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Rada s uzavřením smlouvy souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/8 Žádost o směnu lesních pozemků parc. č. 477/3, 39 a 40 o celkové rozloze 4.359 m2 za obecní lesní 
pozemek parc. č. 1219/2 o rozloze 6.778 m2 vše v katastrálním území Krusičany. Žadatel předložil 
znalecké posudky o ceně pozemků. Cena obecního pozemku včetně lesního porostu na něm je 
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64.520 Kč, cena pozemků žadatele včetně lesního porostu je 70.420 Kč. Komise pro rozvoj města 
a osadní výbor doporučuje směnu pozemků bez doplatku s tím, že žadatel uhradí náklady
s převodem spojené. Rada města doporučuje směnu pozemků bez doplatku a souhlasí se 
zveřejněním záměru.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/9 Žádost J.S. 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. Odkoupením pozemků by si zvětšila 
zahradu kolem plánovaného rodinného domu. 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 na svém zasedání dne 13.11.2017 prodej pozemku 
parc. č. 477/7 nedoporučila. Pozemek parc. č. 37/2 doporučila prodat za cenu dle znaleckého 
posudku. Rada města souhlasí se zveřejněním záměru prodat pozemek parc. č. 37/2 v katastrálním 
území Krusičany za cenu 263 Kč/m2 + DPH (dle znaleckého posudku). Projedná zastupitelstvo.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/10 Majetkoprávní vypořádání stavby chodníku v Čakovicích podél silnice II/107 – darování pozemků 
pod stavbou městu:
a) přijetí daru od P.P. a to části pozemku parc. č. 914/2 o výměře 19 m2,
b) přijetí daru od L.K. a to částí pozemku parc. č. st. 128 o výměře 11 m2 a 5 m2.
c) přijetí daru od KSÚS a to částí pozemku parc. č. 1997/1 o výměře 1 m2, 440 m2 a 4 m2

vše v katastrálním území Čakovice u Řehenic. Rada doporučuje přijetí darů. Náklady s převodem 
hradí město. Projedná zastupitelstvo.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/11 Dodatek č. 26 k pojistné smlouvě s Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group. Dodatek 
obsahuje úpravu limitů a rozsah pojištění. Celkové roční pojistné činí 259.346 Kč. Doplňují se 
fotbalové kabiny, limit odpovědnosti zastupitelů se navyšuje na 20M. Rada souhlasí s uzavřením 
dodatku.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/12 Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Týnec nad Sázavou 
(pronajímatel) a Povodím Vltavy (nájemce). Dodatek aktualizuje dočasný zábor pozemků dle 
skutečné potřeby zhotovitele. Předmětem nájmu bude část pozemku parc. č. 3132/3 
v katastrálním území Podělusy o výměře 159 m2, roční nájemné činí 20 Kč/m2, tj. 3.180 Kč. Rada 
souhlasí se zveřejněním záměru.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/13 Návrh na odkoupení zařízení sportoviště - vagon - v areálu hřiště Pecerady za 15.000 Kč (převod 
do majetku města). Rada s nákupem souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/14 Žádost Z.V. o vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 1964/1 v katastrálním 
území Pecerady, část Větrov. Stavba bude zděná, přízemní se sedlovou střechou, obdélníkového 
půdorysu o rozměrech 21,3 x 9,5 m a zastavěnou plochou 200,2 m2, výška stavby 7,6 m. Rada se 
stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 02/1 až 14 zajistí Mgr. Martina Havránková

02/15 Žádost Osadního výboru Chrást nad Sázavou - osada o finanční příspěvek na rok 2018. Osadnímu 
výboru Chrást nad Sázavou - osada bude poskytnut dar ve výši 15.000 Kč. 
Schváleno 5 - 0 – 0

02/16 Žádost Osadního výboru Chrást nad Sázavou - sídliště o finanční příspěvek na rok 2018. Osadnímu 
výboru Chrást nad Sázavou - sídliště bude poskytnut dar ve výši 15.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0
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02/17 Žádost Osadního výboru Čakovice o finanční příspěvek na rok 2018. Osadnímu výboru Čakovice 
bude poskytnut dar ve výši 15.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/18 Žádost Osadního výboru Pecerady o finanční příspěvek na rok 2018. Osadnímu výboru Pecerady 
bude poskytnut dar ve výši 10.000 Kč. Podporu z rozpočtu města čerpají také spolky z Pecerad.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/19 Žádost Osadního výboru Krusičany o finanční příspěvek na rok 2018. Osadnímu výboru Krusičany 
bude poskytnut dar ve výši 9.000 Kč. Podporu z rozpočtu města čerpají také spolky z Krusičan.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/20 Žádost Osadního výboru Podělusy o finanční příspěvek na rok 2018. Osadnímu výboru Podělusy 
bude poskytnut dar ve výši 15.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/21 Žádost Benešovského klubu onkologicky nemocných o finanční příspěvek na rok 2018. 
Benešovskému klubu onkologicky nemocných bude poskytnut dar ve výši 1.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 02/15 až 21 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Tříkrálová sbírka – vybralo se přes 90.000 Kč. Před rokem se vybralo 60.000 Kč.

- Je vyhlášeno výběrové řízení na mzdovou účetní

- Pozvánka - 3.2.2018 bude ples města

- Zdravé město – proběhne setkání s veřejností 25.1.2018, stanovení 10P (priorit), zpracování 

strategického plánu města

- 18.1.2018 proběhlo jednání s vlastníky pozemků v centru města. Stanovisko k požadavkům města 

na schůzce nedali, slíbili ho do cca 30.1.2018. Témata: prodej pozemků kolonka, směna pozemky 

střed města, souhlas se stavbou lávky Brodce (nákup pozemků), chodník Kostelec (směna)

- Informace o projektu Hlinka II – probíhá jednání s posledním vlastníkem – souhlas se stavbou.

Konec jednání v 18:30

Termíny jednání v roce 2018:
rada: 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.




