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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 09/2018

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 23.04.2018

Přítomní členové rady:

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

Omluveni: 

---

Přizváni:

Mgr. Martina Havránková, odbor majetku
Marta Vrkoslavová, kancelář tajemníka

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta   místostarosta

V Týnci nad Sázavou dne 23.04.2018
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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
09/1 Prodloužení nájemní smlouvy pro P.V., Okružní č.p. 275, Týnec nad Sázavou, byt č. 30 na dobu 

neurčitou.
Schváleno 5 - 0 - 0

09/2 Zvýšení nájemného z bytů, nebytových prostor a pozemků o míru inflace od 1. 7. 2018. Průměrná 
roční míra inflace v roce 2017 činila 2,5 %. Rada s úpravou nájemné o výši inflace souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

09/3 Stanovení ceny za krátkodobý pronájem obecních pozemků z důvodu např. provádění stavby 
(zřízení staveniště, uložení stavebních materiálů, parkování strojů apod.) ve výši 20 Kč/m2/rok. 
Při uzavření nájemní smlouvy nebude účtován zábor veřejného prostranství dle Obecně závazné 
vyhlášky města č. 5/2011.
Schváleno 5 - 0 - 0

09/4 Žádost o vyjádření ke stavbě NTL domovní plynové přípojky. Přípojka povede za stávajícího kiosku 
HUP do rodinného domu č.p. 434 a bude uložena v soukromých pozemcích parc. č. 3092/87 a parc. 
č. st. 1464 v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

09/5 Žádost o vyjádření ke stavbě oplocení podél západní hranice pozemku parc. č. 4127 v katastrálním 
území Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou (směrem ke komunikaci). Podezdívka bude 
provedena z prolévaných cihel, výplň z kovového pletiva. Výška oplocení max. 1,3 m. Rada se 
stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

09/6 Žádost M.P. - restaurace Al ponte - o souhlas s umístěním reklamy typu „Áčko“ na pozemku parc. 
č. 3077/13 v katastrálním území Týnec nad Sázavou (náměstíčko). Rada s umístěním reklamy 
nesouhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

09/7 Návrh na uzavření nájemní smlouvy mezi městem Týnec nad Sázavou (nájemce) a Bytovým 
družstvem Bystřice (pronajímatel) o nájmu družstevního bytu č. A112 v bytovém domě Na Kněžině 
č.p. 40 v Týnci nad Sázavou – Brodce. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, do doby nabytí 
vlastnického práva k bytu. Nájemce může byt podnajímat třetí osobě. Smlouva řeší vztah 
po změně vlastnictví bytových domů (město převedlo svůj podíl na BD Bystřice). Rada s uzavřením 
smlouvy souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

09/8 Návrh na uzavření nájemní smlouvy mezi městem Týnec nad Sázavou (pronajímatel) a Geosan 
Group a.s., Kolín (nájemce), o nájmu pozemků u tenisových kurtů v Týnci nad Sázavou z důvodu 
zřízení staveniště a uložení stavebních materiálů a zeminy pro stavbu „Okružní křižovatka Týnec 
nad Sázavou – II/106 X III/10513“. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.08.2018, 
výše nájemného bude 20 Kč/m2/rok, tj. 1.903 Kč/měsíc + DPH. Pronajaty budou části pozemků 
parc. č. 3845/3, 3027/24, 3027/4 a 3126/1 v katastrálním území Týnec nad Sázavou o celkové 
výměře 1142 m2. Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části pozemků.
Schváleno 5 - 0 - 0



3

09/9 Návrh na uzavření smluv budoucích o zřízení služebnosti mezi CETIN a.s. (oprávněný), vlastníky 
dotčených pozemků (obtížený) a městem Týnec nad Sázavou (stavebník) na přeložení podzemního 
telekomunikačního vedení v rámci stavby chodníku do Podělus. Služebnost komunikačního vedení 
bude zřízena na pozemcích parc. č. 3188/2, 3175/1, 3147/5, 3166/1, 3147/1 v katastrálním území 
Podělusy a parc. č. 3845/2 v katastrálním území Týnec nad Sázavou za cenu 1.000 Kč/smlouvu, 
kterou uhradí stavebník. Rada s uzavřením smluv souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

09/10 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi CETIN a.s. (oprávněný) a 
městem Týnec nad Sázavou (obtížený) na přeložení podzemního telekomunikačního vedení 
v rámci stavby chodníku do Podělus. Služebnost komunikačního vedení bude zřízena na pozemku 
parc. č. 3845/14 v katastrálním území Podělusy za jednorázovou náhradu 1.000 Kč. Rada 
s uzavřením smlouvy souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

09/11 Vyhodnocení výběrového řízení na pronájem zahrádky č. 4 v Chrástu nad Sázavou na pozemku 
parc. č. 4274/1 v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Bylo doručeno 5 nabídek, nejvyšší 
nabídnutá cena je 33 Kč/m2/rok. Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu zahrádky 
za 33 Kč/m2/rok, tj. za 7573,5 Kč/rok + inflační doložka, doba neurčitá.
Schváleno 4 - 1 (proti) - 0

09/12 Doplněná žádost společnosti TETA drogerie a lékárny ČR, s.r.o., o vyjádření k úpravám stávajícího 
objektu na pozemku parc. č. st. 620 v katastrálním území Týnec nad Sázavou na prodejnu drogerie 
(prostor mezi vrátnicí Metaz a prodejnou pečiva Benea). Parkování bude zajištěno v areálu METAZ 
(4 parkovací místa) na základě uzavřené smlouvy, požadavky městského architekta jsou 
zapracovány do dokumentace dodatkem č. 1 k technické zprávě. Rada požaduje doplnění: bude 
projednáno dopravní značení - parkování bude označeno dopravní značkou (s jasným 
nasměrováním do Metazu z prostoru od vjezdu z Fr. Janečka k závoře před vrátnicí Metaz) a podél 
obruby stavby bude vyznačena žlutá čára (zákaz zastavení) - od křižovatky Fr. Janečka za odbočku 
na parkoviště Lidl. Poté vydá rada nové stanovisko.
Schváleno 5 - 0 - 0

09/13 Nájemní smlouvy v DPS. Smlouvy budou uzavírány na dobu určitou 1 rok s automatickým 
(i opakovaným) prodlužováním. Důvodem je čerpání služeb Pečovatelské služby a chování
některých nájemníků.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 09/1 až 13 zajistí Mgr. Martina Havránková

09/14 Schválení seznamu náhradníků do DPS čp. 520 a 525: H.F., V.S., L.Z.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 09/14 zajistí Marta Vrkoslavová

09/15 Žádost paní S. M. o udělení výjimky z OZV 3/2017 o regulaci hlučných činností a nočního klidu. Dne 
13.07.2018 žádá o povolení konání akce „Vystoupení kapely Lahvátor“ v hospodě v Náklí  do 01:00
hodin. Projedná zastupitelstvo - úprava obecně závazné vyhlášky.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 09/15 zajistí Ing. Miloš Albl

09/16 Dohoda o vykonání hudební produkce Naše divadlo - Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila - Praha 
na divadelní vystoupení 02.06.2018 - Muzejní noc na hradě v Týnci za 5.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

09/17 Dohoda s Karlem Háškou na zajištění dílny pro děti 02.06.2018 - Muzejní noc na hradě v Týnci 
za 500 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

09/18 Dohoda o vykonání hudební produkce Ing. Richarda Pachmana na koncert k výročí 700 let města 
Týnec a Muzejní noc na hradě v Týnci 02.06.2018 za 9.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0
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09/19 Dohoda s Magdalenou Stárkovou na zajištění dílny pro děti 02.06.2018 - Muzejní noc na hradě 
v Týnci za 500 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 09/16 až 19 zajistí Ing. Bedřich Pešan

09/20 Žádost PhDr. Tomáše Zouzala o poskytnutí jednorázového příspěvku z rozpočtu města Týnec nad 
Sázavou pro rok 2018 na vydání knihy s pracovním názvem „Na cvičišti SS“, která naváže 
na publikaci „Zabráno pro SS“. Rada souhlasí s poskytnutím daru PhDr. Tomáši Zouzalovi ve výši 
2.000 Kč. Dar bude poskytnut po předložení náhledu knihy k tisku.
Schváleno 4 - 1 (proti) - 0

09/21 Dodatek č. 1 ke Smlouvě příkazní o výkonu TDI s Ing. Marií Balatovou na „Přístavbu pavilonu a 
tělocvičny ZŠ Města Týnec nad Sázavou - II. etapa“. Dodatek prodlužeje termín výkonu TDI dle 
doby stavby.
Schváleno 5 - 0 - 0

09/22 Zrušení smlouvy s Českou spořitelnou a.s. na poskytování bankovních služeb. Nově budou služby 
poskytovány na základě jednostranného oznámení. Cenové podmínky se nemění.
Schváleno 5 - 0 - 0

09/23 Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování 
nebo prevence sociálního vyloučení. Návrh na přípravu projektu - nový terénní sociální pracovník. 
Mzda hrazena z dotace po dobu 3 let. Předpoklad realizace od 1-3/2019. Rada s projektem 
souhlasí. Projekt bude projednán se sociální komisí.
Schváleno 5 - 0 - 0

09/24 Vyhlášení zakázky Chrást nad Sázavou – Rekonstrukce vodovodního řadu Z2 v ulici U Studánky. 
Smlouva o dílo, výzva a zadávací dokumentace zakázky, seznam oslovených uchazečů. Jmenování 
hodnotící komise ve složení: Albl, Vrňata, Peša
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 09/20 až 24 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Informace o přístavbě školy. Bylo dokončeno výběrové řízení, stavba bude zahájena v nejbližší 

době. 
- Příští rada bude zahájena na stavbě tělocvičny (14.5.2018 od 16:00, se stavbou dohodne 

místostarosta)

Konec jednání v 18:30

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




