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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 10/2018

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 14.05.2018

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 14.05.2018
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Schůze rady byla zahájena v 16:00 hodin na stavbě základní školy a tělocvičny. Po prohlídce stavby schůze 
pokračovala v zasedací místnosti na MěÚ Týnec nad Sázavou.  

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
10/1 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. Záměr uzavřít nájemní smlouvy byl zveřejněn na úřední desce od 25.04.2018 
do 10.05.2018. Rada s uzavřením nájemní smlouvy souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/2 Pronájem zahrádky č. 4 v Chrástu nad Sázavou na pozemku parc. č. 4274/1 v katastrálním území 
Týnec nad Sázavou panu J.R.. Ve výběrovém řízení nabídl nevyšší cenu ve výběrovém řízení. 
Zahrádka o výměře 229,5 m2 bude pronajata na dobu neurčitou za cenu 33 Kč/m2/rok + inflační 
doložka, tj. za 7.573,5 Kč/rok. Záměr pronajmout zahrádku byl zveřejněn na úřední desce 
od 25.04.2018 do 10.05.2018. Rada s uzavřením nájemní smlouvy souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/3 Uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce č. 160718 s Národním muzeem. Předmětem dodatku je 
prodloužení lhůty výpůjčky na vystavení sbírkových předmětů ve stálé expozici „Týnecká 
kamenina“ v Městském muzeu v Týnci nad Sázavou. Ve výpůjčce je 87 předmětů z oddělení 
starších českých dějin HM. Doba výpůjčky je do 31.05.2019. Rada s uzavřením smlouvy souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/4 Žádost o souhlas s vrtáním studny na pozemku parc. č. 692/5 v katastrálním území Pecerady 
u č.p. 172 (hospoda ve Zbořeném Kostelci). Město je vlastníkem sousední komunikace. Rada nemá 
k záměru připomínky.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/5 Návrh na prodloužení nájemní smlouvy pro Š.G., Brodce č.p. 25, byt č. 9. Rada souhlasí 
s prodloužením nájemní smlouvy do 31.05.2019.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/6 Návrh na prodloužení nájemní smlouvy pro P. K., Brodce č.p. 25, byt č. 5. Smlouva je platná do 
31.05.2018. Vzhledem ke špatné platební morálce rada s prodloužením nájemní smlouvy 
nesouhlasí. 31.5. proběhne převzetí bytu.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/7 Výklad územního plánu pro rozvojové plochy v Chrástu nad Sázavou a v oblasti Hlinka II, kde je 
výstavba podmíněna vybudováním místní komunikace z Týnce do Chrástu k panelové cestě 
(v územním plánu plochy označeny ZT 8 – ZT 14, ZT 30, ZT 31 a ZT 34). Zákaz výstavby se vztahuje 
na jakoukoliv stavbu včetně oplocení.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/8 Žádost o vyjádření k záměru zřídit veterinární ordinaci pro malá zvířata v ulici Pěší č.p. 519. Rada 
se záměrem souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0
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10/9 Žádost o vyjádření ke stavbě kanalizační přípojky pro rekreační chatu č.e. 16 v Peceradech. 
Přípojka povede ze stávající kanalizační šachty, která je umístěna na hranici pozemku žadatele 
parc. č. st. 22/1 v katastrálním území Pecerady. Přípojka bude uložena pouze v pozemku žadatele.
Bez výměru místního poplatku za zhodnocení pozemku. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/10 Žádost o vyjádření k přístavbě rekreační chaty č.e. 143 v Čakovicích. Přístavba bude provedena 
na jižní straně stávající chaty na pozemku parc. č. 1028/6 v katastrálním území Čakovice u Řehenic. 
Přístavba bude zděná, přízemní s pultovou střechou navazující na stávající střechu, obdélníkového 
půdorysu se zastavěnou plochou 31,5 m2. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/11 Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu, garáže a provozovny na pozemku parc. č. 3119/25 
a zřízení druhého vjezdu na pozemek v místě budoucí garáže v katastrálním území Týnec nad 
Sázavou, ul. Višňová. Stavba provozovny a přístřešek u garáže budou umístěny na hranici 
pozemku. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek. Rada souhlasí se zřízením druhého vjezdu.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/12 Žádost o prodej části obecního pozemku parc. č. 1094/1 v katastrálním území Pecerady o výměře 
151 m2. Žadatel má pozemek dlouhodobě oplocený a užívá ho jako zahradu u rodinného domu. 
Komise pro rozvoj města prodej pozemku doporučuje za cenu 150 Kč/m2 + náklady s převodem 
spojené. Rada města prodej pozemku doporučuje a souhlasí se zveřejněním záměru.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/13 Žádost o prodej části obecního pozemku parc. č. 3196/10 v katastrálním území Podělusy o výměře 
cca 80 m2 z důvodu rozšíření zahrady u chaty. Pozemek je veden jako ostatní plocha – ostatní 
komunikace, v územním plánu je zařazen do plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava. 
Komise pro rozvoj města prodej pozemku nedoporučuje. Rada města prodej pozemku 
nedoporučuje.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/14 Žádost o prodej části obecního pozemku parc. č. 1285/6 v katastrálním území Čakovice u Řehenic 
o výměře cca 500 m2 z důvodu zvětšení pozemku u chaty. Pozemek je potřeba z důvodu stavby 
domácí čističky. Komise pro rozvoj města prodej pozemku doporučuje za cenu 150 Kč/m2 + náklady 
s převodem spojené. Rada města prodej pozemku doporučuje, pozemek bude sloučen 
s pozemkem žadatele. Rada souhlasí se zveřejněním záměru.
Schváleno 4 - 0 - 1 (zdržel)

10/15 Žádost společnosti NIKASTAR, s.r.o., Praha 5, o prodej obecního pozemku parc. č. 3119/38 
o výměře 848 m2 v katastrálním území Týnec nad Sázavou v ulici Višňová za cenu 1.800 Kč/m2 + 
DPH + náklady s převodem spojené. Rada prodej doporučuje.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/16 Dlužníci na nájemném a službách. Stanovení postupu:
- Dlužník bude vyzván před proběhnutím promlčecí lhůty k podpisu „uznání dluhu“.
- Porovnat dlužníky s evidencí dlužníků na odpadech, pokud byla provedena exekuce bez 

vymožení, pak není soudní a exekuční vymáhání pohledávky efektivní.
- Pokud u dlužníka nebyly vymáhány poplatky za odpady, pak dlužné nájemné vymáhat soudně 

Budou vyčísleny náklady vymáhání a předloženo radě k rozhodnutí o podání žaloby.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/17 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). U vrátnice Metaz bude umístěna dopravní 
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značka „parkování“ s dodatkovou tabulkou a podél chodníku od prodejny zmrzliny k vrátnici bude 
vyznačena žlutá čára (zákaz zastavení). Rada se stavbou souhlasí bez připomínek
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 10/1 až 17 zajistí Mgr. Martina Havránková

10/18 Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Týnec nad Sázavou a městem 
Neveklov za účelem zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků. Rada 
doporučuje zastupitelstvu schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/19 Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Týnec nad Sázavou a obcí 
Václavice, za účelem zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků. Rada 
doporučuje zastupitelstvu schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/20 Obecně závazná vyhláška Města Týnce nad Sázavou č. 1/2018 o regulaci hlučných činností 
a nočního klidu. Doplnění akce Letní zábava pod širým nebem s živou hudbou. Rada doporučuje 
zastupitelstvu schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/21 Dodatek č. 2/2018 ke smlouvě o dílo uzavřené 30.11.2017 s firmou Equica, a.s. - GDPR. Mění se 
termíny dle požadavku města, cena zůstává.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/22 Rada schvaluje Směrnici o nakládání s osobními údaji.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 10/18 až 22 zajistí Ing. Miloš Albl

10/23 Rada rozhoduje o jmenování paní Bc. Evy Toušové na vedoucí pracovní místo ředitele Mateřské 
školy Týnec nad Sázavou od 1.8.2018.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/24 Rada rozhoduje o jmenování paní Jany Malinové na vedoucí pracovní místo ředitele Školní jídelny 
Týnec nad Sázavou od 1.6.2018. 
Schváleno 5 - 0 - 0

10/25 Rada rozhoduje o jmenování paní Mgr. Barbory Hanákové na vedoucí pracovní místo ředitele 
Základní školy Týnec nad Sázavou od 1.8.2018. 
Schváleno 5 - 0 - 0

10/26 Rada pověřuje tajemníka přípravou platových výměrů pro ředitelky příspěvkových organizací.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 10/23 až 26 zajistí Ing. Bedřich Pešan

10/27 Veřejná zakázka Karkulčin háj - pořízení mobiliáře, herních a cvičebních prvků. Dokumenty: 
smlouva o dílo, výzva a zadávací dokumentace zakázky. Rada souhlasí s vyhlášení, zakázky. Rada 
jmenuje členy hodnotící komise ve složení: Pavel Korec, Bedřich Pešan, Jan Vrňata. Výzva bude 
uveřejněna na profilu zadavatele.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/28 Výměna oken v čp. 13, 67, 98 - bytový dům na Benešovské ve vlastnictví města. Rada souhlasí 
s realizací akce. Byly předloženy nabídky dodavatelů. Dodavatelem bude Vekra.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/29 Výměna střešních oken v čp. 13 - bytový dům na Benešovské ve vlastnictví města. Rada souhlasí 
s realizací akce. Byly předloženy nabídky dodavatelů. Dodavatelem bude Jan Žížala.
Schváleno 5 - 0 - 0



5

10/30 Zateplení ZUŠ - projekt. Rada souhlasí s realizací akce. Byly předloženy nabídky dodavatelů. 
Dodavatelem bude Ing. Eduard Novák.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/31 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o správě, provozu, údržbě, opravě a obnově veřejného osvětlení s firmou 
Osvětlení Týnec, k.s. Dodatek mění termín dokončení akce - objektu SO12 - osvětlení ulice 
Komenského - z důvodu překážek na straně města Týnec nad Sázavou.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/32 Veřejná zakázka „Chrást nad Sázavou – Rekonstrukce vodovodního řadu Z2 v ulici U Studánky“. 
Rada bere na vědomí Protokol o posouzení a hodnocení nabídek předložený hodnotící komisí a 
rozhoduje o přidělení veřejné zakázky nejvýhodnější nabídce - LAROS s.r.o., IČO: 498 26 514. 
Nabídková cena bez DPH je 2 337 371,59 Kč. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo 
na zhotovení díla.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/33 Návrh Smlouvy o poskytování zvýhodněných podmínek - dodatek (poskytování služeb 
elektronických komunikací - mobilní služby) se společností Vodafone Czech Republic a.s. Smlouva 
se uzavírá na 2 roky, měsíční cena činí 2276 Kč bez DPH.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 10/27 až 33 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Prohlídka přístavby školy a tělocvičny.
- informace o uzavírkách a stavbách - okružka Týnec, silnice Podělusy, silnice Brodce

Konec jednání v 22:10

Termíny jednání v roce 2018:
rada: 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.




