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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 06/2018

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 05.03.2018

Přítomní členové rady:

Mgr. Martin Kadrnožka
Ing. Bedřich Pešan
Mgr. Petr Znamenáček
Pavel Korec

Omluveni: 

František Kašpárek 

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 05.03.2018
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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
06/1 Žádost Z.S. o ukončení nájemní smlouvy uzavřené s městem Týnec nad Sázavou na pronájem 

zahrádky č. 4 na pozemku parc. č. 4274/1 v katastrálním území Týnec nad Sázavou, část Chrást 
nad Sázavou, ke dni 30.04.2018 dohodou. Zahrádku již nevyužívá, odstěhovala se.
Schváleno 4 - 0 - 0

06/2 Návrh na vyhlášení výběrového řízení na pronájem zahrádky, a to části č. 4 pozemku parc. č. 
4274/1 v katastrálním území Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou, o výměře 229,5 m2 
nejvyšší nabídce s minimální cenou 10 Kč/m2/rok. Součástí nájemní smlouvy bude inflační 
doložka.
Schváleno 4 - 0 - 0

06/3 Žádost o pronájem části pozemku parc. č. 3089/33 v katastrálním území Týnec nad Sázavou (Pěší) 
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. Záměr pronajmout pozemek byl zveřejněn na úřední desce
od 14.02.2018 do 01.03.2018. Rada s pronájmem části pozemku souhlasí.
Schváleno 4 - 0 - 0

06/4 Doplnění usnesení rady města č.RM2013/03/9 ze dne 18.02.2013 k budování pilířů přípojek. Nově 
budované pilíře elektrických a plynových přípojek na území města Týnec nad Sázavou a místních 
částí budou standardně prováděny zděné (z cihel nebo betonových tvarovek), případné výjimky 
projedná rada města.
Schváleno 4 - 0 - 0

06/5 Žádost o vyjádření ke stavbě zahradního domku na pozemku parc. č. 2948/11 v katastrálním území 
Týnec nad Sázavou (zahrádky u Janovického potoka). Zahradní domek bude zděný, přízemní se 
sedlovou střechou. Stavba bude nepravidelného půdorysu se zastavěnou plochou 45,4 m2, výška 
stavby 5,0 m. Rada prodiskutovala požadavek na stavbu. Souhlas se stavbou nebyl schválen. Bude 
řešeno na příští radě, odbor majetku připraví další podklady ke stavbám v lokalitě.
Schváleno 2 - 2 (proti) - 0

06/6 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na stavbu EP-12-6003321/1 
s názvem Týnec nad Sázavou, Komenského – kNN – 3089/4 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. 3089/4 a 3089/7 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Cena za věcné břemeno činí 77.200 Kč + DPH. Smlouva 
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene byla podepsána dne 18.08.2016. Rada 
s uzavřením smlouvy souhlasí.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 06/1 až 6 zajistí Mgr. Martina Havránková

06/7 Rada schvaluje účetní závěrku školní jídelny k 31.12.2017. Rozdělení hospodářského výsledku  
155.920,79 Kč za rok 2017: fond odměn ve výši 46.700,00 Kč, rezervní fond ve výši 109.220,79 Kč. 
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 06/7 zajistí Ing. Bedřich Pešan

06/8 Žádost Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR o finanční příspěvek na rok 2018. 
Společnosti sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR bude poskytnut dar 1.000 Kč.
Schváleno 4 - 0 - 0
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06/9 Rada vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pracovního místa
a) ředitel/ředitelka Základní školy Týnec nad Sázavou
b) ředitel/ředitelka Mateřské školy Týnec nad Sázavou
c) ředitel/ředitelka Školní jídelny Týnec nad Sázavou
Požadavky: standard dle legislativy, koncepce rozvoje organizace (max 5 stran A4).
Vyhlášení konkursního řízení bude provedeno na úřední desce po dobu alespoň 28 dnů.
Funkci tajemníka komise, který organizačně a administrativně zabezpečuje jednání komise, bude 
vykonávat Alena Kořínková.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 06/8 a 9 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Diskuze o kapacitě školy, družiny a jídelny. Vize - zahájit práce na přípravě dokumentace druhého 

spojovacího krčku.

- Diskuze o sociálních službách, domovu pro seniory, domech s pečovatelskou službou.

Konec jednání v 18:05

Termíny jednání v roce 2018:
rada: 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.




