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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 05/2018

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 26.02.2018

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 26.02.2018
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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
05/1 Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě mezi městem Týnec nad Sázavou (pronajímatel) 

a Povodím Vltavy (nájemce). Dodatek aktualizuje dočasný zábor pozemků dle skutečné potřeby 
zhotovitele při stavbě Rekonstrukce jezu Podělusy. 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. 
Záměr uzavřít dodatek k nájemní smlouvě byl zveřejněn na úřední desce od 31.01.2018 
do 15.02.2018. Rada s uzavřením dodatku souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/2 Žádost o vyjádření ke stavbě oplocení na pozemku parc. č. 3092/22 a parc. č. st. 1215 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Stávající oplocení pozemku směrem k obecní komunikaci 
bude odstraněno a nahrozeno novým. Podezdívka bude z KB bloků, výplň dřevěná či kovová. Výška 
oplocení 1,8 m. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/3 Žádost o vyjádření ke stavebním úpravám rodinného domu č.p. 23 v Chrástu nad Sázavou. V rámci 
úprav bude provedeno zateplení obvodového zdiva, které bude přesahovat nad obecní pozemek 
komunikace parc. č. 4289 v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Rada s úpravami souhlasí 
bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/4 Žádost E. P. Sázava s.r.o. o vyjádření ke stavbě „MVE Podělusy – výměna technologie“. Výměna 
technologie bude provedena v půdorysu stávajícího objektu MVE na pozemku parc. č. st. 126/1 
v katastrálním území Podělusy. Pro výměnu technologie byla zvolena koncepce umístění dvou 
přímoproudých turbín SemiKaplan HH 1000 SSK do kašny šířky 3,8 m. Rada se stavbou souhlasí 
bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/5 Žádost o vyjádření ke stavbě NTL domovní plynové přípojky. Přípojka povede ze stávajícího kiosku 
HUP do rodinného domu č.p. 92, bude uložena v soukromých pozemcích parc. č. 997/3 a parc. č. 
st. 171 v katastrálním území Pecerady. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek
Schváleno 5 - 0 - 0

05/6 Žádost společnosti Střechy 92, s.r.o. o souhlas se zastřešením bytového domu č.p. 506 – 508 v ulici
Komenského, Týnec nad Sázavou. Stavba bude zastřešena sedlovými střechami s jednostrannými 
valbami na krajních objektech. Na střešní krytinu se použije předlakovaný trapézový plech 
s barevnou úpravou. Rada se stavbou souhlasí, tvar a barva střechy bude stejná, jako na okolních 
stavbách.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/7 Žádost PSK Tuzar s.r.o. o vyjádření ke změně stavby „Řadové domy Týnec“ na pozemcích parc. č. 
3865/1, 4647, st. 970 a st. 971 v katastrálním území Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou. 
Změna stavby spočívá ve změně odkanalizování řadových domů, které budou nově napojeny 
na obecní kanalizaci. Ke stavbě řadových domů vydala rada kladné stanovisko na svém zasedání 
dne 18.12.2017. Rada se změnou stavby souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0
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05/8 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti na uložení 
splaškové kanalizace do obecních pozemků parc. č. 3865/82, 3865/81 a 3865/84 v katastrálním 
území Týnec nad Sázavou mezi manželi Truhlářovými (budoucí oprávněný) a městem Týnec nad 
Sázavou (budoucí povinný). Cena za věcné břemeno pro fyzické osoby činí 1.000 Kč + DPH. Rada 
s uzavřením smlouvy souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/9 Žádost nadace Partnerství, o.p.s. o souhlas s umístěním a instalací sčítače cyklistů a pěších
na pozemku parc. č. 1404/5 v katastrálním území Krhanice u lávky přes Sázavu pod Zbořeným 
Kostelcem (u cyklostezky). Jedná se o umístění kovového sloupku na betonové patce cca 20 -
50 cm od okraje zpevněného povrchu komunikace a 2 ks indukčních smyček umístěných v povrchu 
komunikace. Rada s umístěním sčítače souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 05/1 až 9 zajistí Mgr. Martina Havránková

05/10 Rada schvaluje seznam náhradníků do DPS: manželé V., manželé H. a manželé H.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 05/10 zajistí Marta Vrkoslavová

05/11 Rada schvaluje Vnitřní směrnici č. 2/2018 - Organizační schéma městského úřadu Týnec nad 
Sázavou
Schváleno 5 - 0 - 0

05/12 Vyhlášení výzvy na poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení - žádosti budou 
projednány 9.4.2018 na zastupitelstvu. Rada souhlasí s vyhlášením výzvy na poskytnutí zápůjček 
z Fondu rozvoje bydlení. Rada schvaluje složení komise pro vyhodnocení žádostí ve složení Miloš 
Albl, Jiří Vrbata, Lenka Ottová.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 05/11 a 12 zajistí Ing. Miloš Albl

05/13 Rada schvaluje účetní závěrku Mateřské školy k 31.12.2017. Rozdělení zlepšeného hospodářského 
výsledku 9.126,56 Kč za rok 2017: fond odměn ve výši 0,00 Kč, rezervní fond ve výši 9.126,56 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 05/13 zajistí Ing. Bedřich Pešan

05/14 Žádost Spolku zdravotně postižených o finanční příspěvek na rok 2018. Spolku zdravotně 
postižených bude poskytnut dar ve výši 20.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/15 Žádost TŘI, o. p. s. o finanční příspěvek na provoz domácího Hospice Dobrého pastýře v Čerčanech 
na rok 2018. Společnosti TŘI, o. p. s. bude poskytnut dar 30.000 Kč
Schváleno 5 - 0 - 0

05/16 Žádost Rytmus Střední Čechy, o. p. s. o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na činnost 
sociálních služeb a zdravotnictví na rok 2018. Společnosti Rytmus Střední Čechy, o. p. s. bude 
poskytnut dar 10.000 Kč
Schváleno 5 - 0 - 0

05/17 Vyhodnocení plánu zlepšování za rok 2017 a nový plán na rok 2018 - Zdravé město a MA21. Rada 
bere na vědomí vyhodnocení plánu zlepšování za rok 2017 a schvaluje plán zlepšování na rok 2018.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/18 Veřejná zakázka „Brodce - chodník podél silnice III/1068“. Rada bere na vědomí Protokol 
o posouzení a hodnocení nabídek předložený hodnotící komisí a rozhoduje o přidělení veřejné 
zakázky nejvýhodnější nabídce - Diostav s.r.o., IČO: 01414551. Nabídková cena bez DPH je 
809.704,65 Kč. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo na zhotovení díla.
Schváleno 5 - 0 - 0
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05/19 Veřejná zakázka „Tenisový klub Týnec nad Sázavou“. Rada bere na vědomí Protokol o posouzení a 
hodnocení nabídek předložený hodnotící komisí a rozhoduje o přidělení veřejné zakázky 
nejvýhodnější nabídce - SYPOS-STAVBY s.r.o., IČO: 61683043. Nabídková cena bez DPH je 
2.731.483,00 Kč. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo na zhotovení díla.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/20 Záměr dalšího rozvoje kabelová televize. Smlouva s provozovatelem končí v roce 2019. 
S přechodem na DVBT2 je třeba významná investice. Provozovatel žádá o stanovisko, jak bude 
řešena investice do obnovy technologie. Rada souhlasí s prodloužením smlouvy na dalších 10 let. 
Bude zpracován návrh smlouvy za stávajících podmínek, rada ho poté projedná. 
Schváleno 5 - 0 - 0

05/21 Zadávací dokumentace na dokončení přístavby spojovacího krčku ZŠ. Rada schvaluje zadávací 
dokumentaci, jmenuje hodnotící komisi Bedřich Pešan, Pavel Korec, Martin Kadrnožka a 
náhradníky Miloš Albl, Jiří Vrbata, František Kašpárek. Zakázka bude zveřejněna na profilu 
zadavatele.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 05/14 až 21 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Diskuze o bezbariérových trasách - bude provedena aktualizace stávajícího záměru

- Výběrové řízení na dopravní terminál - bylo zrušeno, nepřihlásil se žádný uchazeč. Budou upraveny 

kvalifikační kritéria a výběrové řízení bude znovu vyhlášeno

- Informace o rekonstrukci staré tělocvičny v ZŠ. Bude provedena výměna osvětlení a podlahy.

Z toho důvodu bude tělocvična uzavřena do 30.6.2018

- Řešení přestupkové agendy pro jiné obce. Byl proveden výpočet průměrných nákladů na jeden 

přestupek, za výkon agendy bude požadována částka 6.000 Kč/přestupek. 

Konec jednání v 18:05

Termíny jednání v roce 2018:
rada: 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: 9.4., 18.6., 17.9., 10.12.




