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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 04/2018

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 05.02.2018

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
Ing. Kateřina Hrušková, ekonomický odbor

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta   místostarosta

V Týnci nad Sázavou dne 05.02.2018
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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
04/1 Žádost P.T. o umístění stánku nůžkové konstrukce o rozměrech 3 x 3 m na pozemku parc. č. 

3068/14 v katastrálním území Týnec nad Sázavou (u příjezdové komunikace do tábořiště V Náklí) 
za účelem prodeje vodáckých potřeb. Termín pronájmu od 01.05.2018 do 31.08.2018.
Neschváleno 0 - 2 (proti) - 2 (zdržel)

04/2 Žádost J.K. (restaurace GIANNI) o pronájem části pozemku parc. č. 3089/33 v katastrálním území 
Týnec nad Sázavou (pěší zóna) o výměře 16 m2 za účelem zřízení letní zahrádky v termínu 
od 01.05.2018 do 31.10.2018 za jednorázovou úhradu 3.928 Kč. Rada souhlasí se zveřejněním 
záměru pronájmu části pozemku.
Schváleno 4 - 0 - 0

04/3 Žádost Colsys, s.r.o., o vyjádření ke změně stavby č. IE-12-6007523 s názvem Chrást nad Sázavou 
– nové propojení kVN. V rámci stavby bude mimo jiné vyměněna stávající celobetonová 
trafostanice s označením BN_7033 za novou, opět kompaktní celobetonovou, která bude 
umístěna na místě stávající TS na pozemcích parc. č. st. 2182 a parc. č. 3969/5 v katastrálním území 
Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 4 - 0 - 0

04/4 Žádost M.F. o vyjádření ke stavebním úpravám rekreačního objektu a přístavbě přístřešku na 
pozemku parc. č. st. 68/2 v katastrálním území Pecerady, část Větrov. Přístřešek s plochou 27,9 m2

bude proveden na západní straně objektu u vstupu. Stavební úpravy spočívají ve vestavbě 
podkroví, provedení schodiště do podkroví a koupelny ve 2. NP, osazení nového okna na východní 
straně objektu. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 4 - 0 - 0

04/5 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na stavbu IV-12-6020485 
s názvem Chrást nad Sázavou, kNN pro č.e. 76 mezi městem Týnec nad Sázavou (povinný) a ČEZ 
Distribuce, a.s. (oprávněný). Věcné břemeno se týká práva umístit, provozovat, opravovat a 
udržovat kabelové vedení NN na obecním pozemku parc. č. 4281 v katastrálním území Týnec nad 
Sázavou, část Chrást nad Sázavou. Cena za věcné břemeno činí 18.560 Kč + DPH. Smlouva 
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene byla schválena usnesením zastupitelstva 
ze dne 12.12.2016. Rada s uzavřením smlouvy souhlasí.
Schváleno 4 - 0 - 0

04/6 Žádost Mašek elektro, s.r.o., o vyjádření k rozšíření veřejného osvětlení v Týnci nad Sázavou, 
Podělusích a Chrástu nad Sázavou a souhlas se stavbou v ochranném pásmu lesa. Rozšíření bude 
provedeno zemním kabelem CYKY 4x10mm2 uloženém v chráničce. V trase budou osazeny nové 
lampy.
a) stavba „SO 01 – Podělusy rozšíření VO parc. č. 3162/18“ se bude dotýkat obecních pozemků 

parc. č. 3162/16, 3162/18 (účelová komunikace), 3200, 3845/11 v katastrálním území 
Podělusy.

b) stavba „SO 02 – Chrást nad Sázavou rozšíření VO parc. č. 4141“ se bude dotýkat obecního 
pozemku komunikace parc. č. 4283/1 a soukromého pozemku parc. č. 4141 v katastrálním 
území Týnec nad Sázavou.

c) stavba „SO 03 – Týnec nad Sázavou VO parc. č. 3124“ se bude dotýkat obecních pozemku 
parc. č. 3119/1 (místní komunikace), 3124/2 (místní komunikace), 4162/4, 3119/46, 3116/1 
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v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Část vedení bude uloženo v ochranném pásmu lesa 
a na lesním pozemku parc. č. 3116/1.

Rada se stavbou SO01, SO02 a SO03 souhlasí bez připomínek.
Schváleno 4 - 0 - 0

04/7 Žádost o pronájem části pozemku parc. č. 3847/12 v katastrálním území Týnec nad Sázavou 
u autobusového nádraží za účelem podnikání. Rada s pronájmem nesouhlasí. Pozemek bude 
využit pro stavbu dopravního terminálu.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 04/1 až 7 zajistí Mgr. Martina Havránková

04/8 Návrh Rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2018 - projedná zastupitelstvo. Rada doporučuje 
zastupitelstvu schválit. Stanovisko finančního výboru bude dodáno na zastupitelstvo.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 04/8 zajistí Ing. Kateřina Hrušková

04/9 Dodatek č. 1/2018 ke smlouvě o dílo uzavřené 30.11.2017 s firmou Equica, a.s. - GDPR. Mění se 
termíny dle požadavku města, cena zůstává.
Schváleno 4 - 0 - 0

04/10 Dodatek č. 1 ke smlouvě o právní pomoci s JUDr. Jiřím Švehlou. Dodatek mění odměnu 
za poskytování právních služeb na 30.000 Kč/měsíčně. Odměna se navyšuje vzhledem k nárůstu 
množství úkonů v přestupkovém řízení. Rada s uzavřením dodatku souhlasí. Rada ukládá 
tajemníkovi projednat úpravy veřejnoprávních smluv s Neveklovem a Václavicemi. Cena 
za projednání přestupku v těchto obcích bude 4.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/11 Návrh na změnu organizační struktury MěÚ. Rada souhlasí se zřízením nového Odboru 
projektového řízení. Rada souhlasí s přijetím jednoho nového vedoucího pracovníka. Náplň práce 
bude především vedení a příprava projektů, koordinace požadavků na projekty mezi odbory, 
územní plán. Požadavky - VŠ, technické zaměření. Rada ukládá tajemníkovi upravit organizační 
schéma a vyhlásit výběrové řízení na obsazení pozice vedoucí odboru projektového řízení. 
Schváleno 5 - 0 - 0

04/12 Stanovení individuální ceny za pronájem hotelového pokoje v DPS II pro R.L. ve výši 6.000 Kč/měsíc 
na dobu 3 měsíce z důvodu mimořádné sociální situace žadatele.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 04/9 až 12 zajistí Ing. Miloš Albl

04/13 Rozdělení dotací pro rok 2018 spolkům a ostatním žadatelům z programu 1, 2, 3. Návrhy připravily 
komise. Rada s návrhem souhlasí a doporučuje je zastupitelstvu schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/14 Žádost M.Š. o finanční příspěvek na financování startovného a nákladů spojených s účastí 
na motokrosových soutěžích ve výši 50.000 Kč na rok 2018. Žádost nesplňuje podmínky dotačního 
programu. Rada s přidělením dotace nesouhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/15 Žádost o finanční příspěvek výši 30.000 Kč pro J. K. 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 Plnění usnesení č. 04/13 až 15 zajistí Ing. Bedřich Pešan

04/16 Program zastupitelstva 19.02.2018:
A. Majetkové převody
B. Rozpočtové opatření zastupitelstva pro rok 2018
C. Poskytnutí dotací na podporu spolkové činnosti - program 1, 2, 3
D. Poskytnutí dotací - studny - program 4 
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E. Osadní výbor Pecerady - doplnění člena výboru 
F. Plán práce finančního výboru na 1. pololetí roku 2018

Schváleno 5 - 0 - 0

04/17 Návrh na připojení se ke kampani Vlajka pro Tibet 10.03.2018 vyvěšením vlajky Tibetu. Symbolická 
akce vyjadřující podporu ochrany lidských práv nejen Tibeťanů.
Schváleno 3 - 2 (proti) - 0

04/18 Výběr zhotovitele na opravu balkonů v bytovém domě č.p. 275, ulice Okružní v Týnci nad Sázavou. 
Nejvýhodnější nabídku předložila firma Petr Šach stavební s.r.o za cenu 843.043,97 Kč bez DPH. 
Bude realizováno na objednávku.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/19 Vyhlášení zakázky na stavbu Brodce - chodník podél silnice III/1068. Smlouva o dílo, výzva, 
zadávací dokumentace zakázky, seznam oslovených uchazečů, jmenování hodnotící komise 
ve složení: Jiří Vrbata, Pavel Korec, Martina Havránková.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/20 Návrh Smlouvy o poskytování právních služeb se společností MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 
na komplexní administraci zadávacího řízení na projekt Dokončení přístavby základní školy za cenu 
130.000 bez DPH. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 04/16 až 20 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Diskuze o možnosti odkanalizovaní nepřipojených nemovitostí.

Konec jednání v 18:50

Termíny jednání v roce 2018:
rada: 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.




