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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU 

Z á p i s  č. 13/2018 
 

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 25.06.2018 
 
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 
  Marta Vrkoslavová, kancelář tajemníka 
  Ing. Kateřina Hrušková, ekonomický odbor 
   
   
 
Program jednání: 
 
 1. Kontrola minulého zápisu 
 2. Nová usnesení 
 3. Různé 
 
 
 ________________ ________________ 
 starosta   místostarosta 

 
 

V Týnci nad Sázavou dne 25.06.2018 
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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 
13/1 Prodloužení nájemní smlouvy Brodce č.p. 25, Týnec nad Sázavou, byt č. 2. Rada souhlasí 

s prodloužením smlouvy do 31.07.2019. 
 Schváleno 5 - 0 - 0 

 
13/2 Prodloužení nájemní smlouvy Benešovská č.p. 13, Týnec nad Sázavou, byt č. 4. Rada souhlasí 

s prodloužením smlouvy do 31.08.2019. 
 Schváleno 5 - 0 - 0 

 
13/3 Žádost Z.K. o přechodné snížení nájmu za pronájem nebytových prostor v ul. Benešovská č.p. 13, 

Týnec nad Sázavou, na měsíce červenec a srpen 2018 z důvodu dlouhodobé nemoci pracovnice. 
Měsíční nájemné činí 1.497 Kč, zálohy na služby 3.050 Kč, celkem 4.547 Kč. Rada se snížením nájmu 
nesouhlasí. 

 Schváleno 5 - 0 - 0 
 

13/4 Žádost o rekonstrukci bytového jádra v bytě č. 21, v domě Okružní č.p. 275, Týnec nad Sázavou. 
Bytové jádro je původní, umakartové. Rada s provedením jádra souhlasí. Bude upravena nájemní 
smlouva - standardní nájemné s inflací, doba neurčitá. 

 Schváleno 5 - 0 - 0 
 

13/5 Žádost o souhlas s úpravou vstupu a vjezdu k rodinnému domu č.p. 476 v ul. Farská, Týnec nad 
Sázavou. Úpravy spočívají ve vybudování opěrné zídky a položení zámkové dlažby na obecním 
pozemku parc. č. 3001/4 v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Úpravy budou provedeny 
na náklady žadatele. Rada s provedením vjezdu souhlasí, opěrná zídka bude ve stejném provedení, 
jako plot žadatele. Standardní podmínky pro vstup do pozemku (komunikace). 

 Schváleno 5 - 0 - 0 
 
13/6 Žádost Bytového družstva Bystřice o vyjádření k revitalizaci střešních plášťů bytových domů 

Na Kněžině č.p. 37, 39 a 41 v Týnci nad Sázavou. V rámci stavby bude provedeno nové zateplení a 
obnova hydroizolační funkce střechy. Střechy zůstanou ploché. Rada se stavbou souhlasí 
bez připomínek. 

 Schváleno 5 - 0 - 0 
 

13/7 Žádost o vyjádření k přístavbě rodinného domu č.p. 120 v Peceradech. Jedná se o přístavbu zimní 
zahrady na severní straně domu. Přístavba s rovnou střechou a zastavěnou plochou 21,3 m2 bude 
provedena na pozemku parc. č. 986/7 v katastrálním území Pecerady. Rada se stavbou souhlasí 
bez připomínek. 

 Schváleno 5 - 0 - 0 
 

13/8 Žádost o nové vyjádření ke stavbě opěrné zdi u rekreační chaty č.e. 71 v Podělusích. Opěrná zeď 
bude provedena podél jihozápadní hranice pozemku parc. č. 3142/6 v katastrálním území 
Podělusy v místě stávajícího drátěného plotu. Opěrná zeď o výšce 2,3 m nad terénem bude 
provedena z betonových tvarovek ztraceného bednění tl. 400 mm. Pod terénem bude proveden 
železobetonový základ vyztužený s železobetonovou deskou. Pozemek sousedí se silnicí III. třídy 
do Podělus, od které je oddělen svahem. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek. 

 Schváleno 5 - 0 - 0 
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13/9 Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu a přípojek na pozemku parc. č. 2957/59 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Rodinný dům bude zděny, nepodsklepený, přízemní se 
sedlovou střechou a obytným podkrovím, obdélníkového půdorysu o rozměrech 10,5 x 8,0 m a 
zastavěnou plochou 85,6 m2. Stavba bude napojena na obecní vodovod, přípojka je ukončena na 
pozemku žadatele, a obecní kanalizaci. Kanalizační přípojka bude vedena přes obecní pozemek 
komunikace parc. č. 2982/62 v katastrálním území Týnec nad Sázavou (ulice U Janovického 
potoka). V rámci stavby bude proveden zpevněný sjezd na pozemek. Rada se stavbou a sjezdem 
souhlasí. Rada nesouhlasí se vstupem do komunikace (nový asfaltový povrch U Janovického 
potoka).  

 Schváleno 5 - 0 - 0 
 

13/10 Žádost o vyjádření ke stavbě malé vodní nádrže včetně stavebních úprav na pozemku parc. č. 4219 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou a žádost o souhlas s napojením 
přepadu z rybníka na obecní dešťovou kanalizaci. Rada se stavbou a napojením souhlasí 
bez připomínek 

 Schváleno 5 - 0 - 0 
 

13/11 Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu a sjezdu na pozemku parc. č. 595/11 v katastrálním 
území Krusičany. Rodinný dům bude zděný, nepodsklepený, přízemní se sedlovou střechou a 
obytným podkrovím, půdorysu ve tvaru písmene „L“ se zastavěnou plochou 172,6 m2. Sjezd 
z obecní účelové komunikace parc. č. 3799/1 v katastrálním území Krusičany v šířce 4 m bude 
štěrkový. Rada se stavbou a sjezdem souhlasí bez připomínek. 

 Schváleno 5 - 0 - 0 
 

13/12 Žádosto souhlas se stavbou vodovodní a kanalizační přípojky pro víceúčelovou stavbu na pozemku 
parc. č. 3119/23 v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Přípojky budou napojeny na obecní řady 
v obecním pozemku parc. č. 3119/46, na kterém je provedena cyklostezka do Chrástu. Vodovod a 
kanalizace vedou v zeleném pásu. K víceúčelové stavbě vydala rada souhlas na svém zasedání dne 
22.01.2018. Rada se stavbou přípojek souhlasí bez připomínek. Standardní podmínky pro vstup 
do pozemku. Při stavbě nebude zasahováno do tělesa cyklostezky. 

 Schváleno 5 - 0 - 0 
 
13/13 Prodloužení nájemní smlouvy pro R.V., K Náklí č.p. 510, Týnec nad Sázavou, nebytový prostor č. 9 

(zdravotní středisko). Smlouva je platná do 30.06.2018. Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední 
desce od 07.06.2018 do 22.06.2018. Rada souhlasí s prodloužením smlouvy do 30.06.2019. 

 Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 13/1 až 13 zajistí Mgr. Martina Havránková 
 
13/14 Rada schvaluje seznam náhradníků do DPS čp. 520 a 525. 
 Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 13/14 zajistí Marta Vrkoslavová 
 
13/15 Rada schvaluje 5. rozpočtové opatření rady města 
 Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 13/15 zajistí Ing. Kateřina Hrušková 
 
13/16 Rada schvaluje Směrnici č. 2018/4, kterou se řídí ukládání a zveřejňování smluv. 

 Schváleno 5 - 0 - 0 
 

13/17 Rada schválila platové výměry pro ředitelky ZŠ, MŠ, ŠJ 
 Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 13/16 a 17 zajistí Ing. Miloš Albl 
 
13/18 Studie návrhu dělení pozemku pro stavbu tří rodinných domů pro změnu územní plán města - 

lokalita Brodce. Rada k návrhu nemá připomínky. V další změně územního plánu budou 
projednány podmínky. Rada ukládá tajemníkovi s žadateli vstoupit v jednání po vyhlášení další 
změny územního plánu. 

 Schváleno 5 - 0 - 0 
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13/19 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností Fastav Bau, s.r.o. na akci zabezpečení stavby 
přístavby školy I. Cena díla se snižuje o méněpráce ve výši 26.520 Kč včetně DPH. Rada schvaluje 
dodatek a pověřuje starostu podpisem dodatku. 

 Schváleno 5 - 0 - 0 
 

13/20 Žádost školní jídelny Týnec nad Sázavou. Rada souhlasí s čerpáním částky 95.000 Kč z fondu 
reprodukce. Důvodem je renovace podlahy - PVC a penetrace a výmalba stěn v prostorech ŠJ 
Benešovská v době školních prázdnin. 

 Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 13/18 až 20 zajistí Ing. Bedřich Pešan 
 
13/21 Žádost o finanční příspěvek na službu osobní asistence HEWER, z.s. Rada s příspěvkem nesouhlasí. 

 Schváleno 5 - 0 - 0 
 

13/22 Rada schvaluje podání žádosti o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost na projekt Týnec 
nad Sázavou – zdravé město pro všechny II. 

 Schváleno 5 - 0 - 0 
 

13/23 Veřejná zakázka „Rekonstrukce skládky Vánovec“.  
Rada bere na vědomí Zápis z jednání hodnotící komise, posouzení splnění podmínek účasti a 
hodnocení nabídek. 
Rada rozhoduje o vyloučení účastníka Rovina stavební a.s. 
Rada rozhoduje o přidělení veřejné zakázky nabídce - Sdružení „Skládka Vánovec 2018 – PROXIMA 
– PASTELL“, zastoupené společností PROXIMA, stavební společnost spol. s r.o.,  IČ: 463 58 960. 
Nabídková cena bez DPH je 5 842 486,61 Kč.  
Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo na zhotovení díla. 

 Schváleno 4 - 0 - 1 (zdržel) 
 

13/24 Veřejná zakázka Dopravní terminál Týnec nad Sázavou III. Rada schvaluje zadávací dokumentaci, 
souhlasí s vyhlášením zakázky a jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek 
ve složení: Pavel Korec, Jiří Vrbata, Ladislav Štěpán (František Kašpárek, Miloš Albl, Bedřich 
Nohejl). Výběrové řízení provádí MT Legal dle uzavřené smlouvy.  

 Schváleno 5 - 0 - 0 
 

13/25 Smlouva s M.M. o provozování a rozvoji kabelové televize v Týnci nad Sázavou. Smlouva nahrazuje 
předchozí smlouvu. Smlouva se uzavírá na 10 let. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 Schváleno 5 - 0 - 0 
 

13/26 Valná hromada Technické služby Týnec s.r.o.  
Rada bere na vědomí Zprávu o činnosti společnosti za rok 2017. 
Rada schvaluje roční účetní závěrku, podle které činil zisk před zdaněním 1.981.903,15 Kč, daň z 
příjmů činila 368.030,00 Kč a hospodářský výsledek společnosti po zdanění v roce 2017 činil 
1.613.873,15 Kč.  
Rada schvaluje dosažený zisk po zdanění použít na rozvoj společnosti tj. nákup nového vozidla 
nosiče kontejnerů. 
Rada schvaluje udělení odměny řediteli, a to vzhledem k dosaženým výsledkům hospodaření v 
roce 2017, za podíl na zpracování projektu s dotací, osobní zainteresovanost na obnově 
technického parku společnosti, nastavení a zavádění vnitřních pravidel, postupů a standardů 
společnosti. Odměna bude vyplacena z prostředků společnosti. Udělení odměny projednala 
dozorčí rada společnosti a vyjádřila s ním souhlas. 
Rada schvaluje mzdový list řediteli společnosti s účinností od 1.7.2018.  

 Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 13/21 až 26 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka 
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C) Různé 
 Informace o probíhající poptávce na dodávku elektřiny a plynu. Projedná se na následující radě. 

 Informace o stavbě školy a tělocvičny 

Konec jednání v 20:30 
 

 
Termíny jednání v roce 2018: 
rada: 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. 


