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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 14/2018

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 23.07.2018

Přítomní členové rady:

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

Omluveni: 

Ing. Miloš Albl, tajemník

Přizváni:

Ing. Kateřina Hrušková, ekonomický odbor
Mgr. Martina Havránková, odbor majetku

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta   místostarosta

V Týnci nad Sázavou dne 23.07.2018
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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
14/1 Žádost o vrácení správního poplatku za vydání územního rozhodnutí na stavbu veřejné účelové 

komunikace v Peceradech. Komunikace je na pozemcích města a nezbytná pro povolení stavby 
rodinného domu žadatele. Rada s náhradou nákladů za správní poplatek nesouhlasí.
Schváleno 4 - 1 (proti) - 0

14/2 Žádost o souhlas s nástavbou, přístavbou a stavebními úpravami rodinného domu č.p. 158 
v Chrástu nad Sázavou. Nástavba spočívá ve vybudování druhého nadzemního podlaží s novou 
bytovou jednotkou, střecha bude sedlová. Navrhovanými úpravami vznikne podsklepený dům se 
dvěma NP a neobytnou půdou. Výška stavby bude 9,7 m. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek
Schváleno 5 - 0 - 0

14/3 Žádost o vyjádření ke stavbě vodovodní a kanalizační přípojky pro pozemek parc. č. 4066. Přípojky 
budou uloženy mimo jiné v obecním pozemku komunikace parc. č. 4301 vše v katastrálním území 
Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou. Rada se stavbou souhlasí, standardní podmínky 
pro vstup do komunikace. Bude vyměřen poplatek za zhodnocení pozemku.
Schváleno 5 - 0 - 0

14/4 Žádost o souhlas se stavbou STL plynové přípojky pro pozemek parc. č. 4025/2. Přípojka bude 
uložena mimo jiné v obecním pozemku komunikace parc. č. 4251/1, kde bude napojena 
na stávající STL plynovod. Rada se stavbou souhlasí, standardní podmínky pro vstup 
do komunikace.
Schváleno 5 - 0 - 0

14/5 Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 2957/7 v katastrálním území 
Týnec nad Sázavou, ulice Krusičanská. Rodinný dům bude zděný, částečně podsklepený, se dvěma 
nadzemními podlažími a stanovou střechou. Stavba bude nepravidelného půdorysu se zastavěnou 
plochou 124 m2 a výškou 8 m. Stavba bude napojena na obecní vodovod a kanalizaci, které jsou 
uloženy v pozemku komunikace parc. č. 2957/25. V rámci stavby bude proveden zpevněný sjezd 
na pozemek. Rada se stavbou souhlasí, standardní podmínky pro vstup do komunikace. Sjezd bude 
provedený tak, aby dešťová voda z komunikace netekla na pozemek žadatele.
Schváleno 5 - 0 - 0

14/6 Nová žádost o vyjádření ke stavbě kanalizační přípojky k plánovanému rodinnému domu. 
Kanalizační přípojka bude vedena přes obecní pozemek komunikace parc. č. 2982/62
(U Janovického potoka) na pozemek žadatele parc. č. 2957/59 vše v katastrálním území Týnec nad 
Sázavou. Jiné napojení na kanalizaci není možné. Rada opravuje usnesení RM2018/13/9 - rada 
souhlasí se vstupem do komunikace. V místě vstupu do komunikace bude proveden na náklady 
žadatele příčný práh ze zámkové dlažby. Žadatel projedná s úřadem na své náklady provedení 
příčného prahu.
Schváleno 4 - 1 (proti) - 0

14/7 Žádost o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro elektrickou přípojku v Hrusicích na obecním 
pozemku parc. č. 3795/1 v katastrálním území Krusičany. Jedná se o přeložení stávající přípojky 
NN a zřízení nového odběrného místa pro pozemek žadatelky (základna balonového létání). Rada 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí (zřízením služebnosti) souhlasí. Cena za zřízení 
služebnosti činí 1000 Kč + DPH. Standardní podmínky pro vstup do komunikace.
Schváleno 5 - 0 - 0
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14/8 Žádost o prodloužení vodovodního řadu od železničního přejezdu v Chrástu nad Sázavou směrem 
na Krhanice z důvodu napojení nemovitost č. p. 54 (bývalá hospoda v Chrástu). Prodloužení 
vodovodu je v rozpočtovém výhledu města. V rámci rozšíření infrastruktury je vodovod v Chrástu 
zahrnut do projektové dokumentace. V současnosti není možné stanovit termín realizace.
Schváleno 5 - 0 - 0

14/9 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o připojení odběrného elektrického zařízení 
k distribuční soustavě mezi ČEZ Distribucí, a.s. (provozovatel) a městem Týnec nad Sázavou 
(žadatel). Jedná se o připojení odběrného místa na adrese Družstevní č.p. 8, Týnec nad Sázavou 
(obchod s textilem a květinářství) z důvodu napojení obchodů na centrální vytápění. Rada 
s uzavřením smlouvy souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

14/10 Žádost o vyjádření ke stavbě kanalizační přípojky v délce 59 m, která bude uložena v obecním 
pozemku komunikace parc. č. 3154/1 a v pozemku žadatele parc. č. 3154/6 vše v katastrálním 
území Podělusy. Rada se stavbou souhlasí, standardní podmínky pro vstup do komunikace. Bude 
vyměřen poplatek za zhodnocení pozemku.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 14/1 až 10 zajistí Mgr. Martina Havránková

14/11 Návrh na odpis nevymahatelných pohledávek po zemřelém L.K. Projedná zastupitelstvo. Rada 
doporučuje zastupitelstvu schválit odpis pohledávek z důvodu jejich nevymožitelnosti.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 14/11 zajistí Ing. Kateřina Hrušková

14/12 Návrh na udělení odměny pro členy komisí a výborů (nezastupitelé). Projedná zastupitelstvo, rada 
udělení odměn doporučuje.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 14/12 zajistí Ing. Miloš Albl

14/13 Dohoda s J.H. o vykonání hudební produkce na ROCK PARK v Týnci nad Sázavou 3. a 4. 8. 2018 
v rámci Městských slavností Týnecký střep ve výši 58.000 Kč. Rada souhlasí s uzavřením dohody.
Schváleno 5 - 0 - 0

14/14 Žádost o poskytnutí finančního daru při narození dítěte 3.000 Kč pro J.H. Matka v době narození 
neměla trvalý pobyt v Týnci nad Sázavou. Rada s poskytnutím daru souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

14/15 Žádost J.N. o finanční příspěvek ve výši 30.000 Kč z programu č. 4 - Podpora výstavby nových 
studní. Žádost splňuje všechny podmínky poskytnutí dotace. Projedná zastupitelstvo, rada 
přidělení dotace doporučuje.
Schváleno 5 - 0 - 0

14/16 Žádost Mateřské školy Týnec nad Sázavou o instalaci klimatizace. Náklady budou kryty
z investičního fondu ve výši: 226.000 Kč na instalaci klimatizace do 6. a 7. třídy a 30.000 Kč na 
instalaci klimatizace do výdejny jídla. Klimatizace bude provedena do 31.08.2018. Ceny bez DPH. 
Rada souhlasí s provedením klimatizace. Rada souhlasí se změnou rozpočtu - s převodem 
finančních prostředků z investičního fondu na realizaci klimatizace.
Schváleno 5 - 0 - 0

14/17 Rada schvaluje odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku Mateřské školy Týnec nad 
Sázavou - kuchyňský mixer - Blixer 5 Plus 5,5 l.
Schváleno 5 - 0 - 0

14/18 Žádost o nákup dvou kobercových hřišť pro oddíl badmintonu. Komise pro sport nákup 
doporučuje. Rada s nákupem nesouhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0
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14/19 Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla „Tělocvična ZŠ Města Týnec nad Sázavou“ 
s firmou Fastav Bau, s.r.o. Dodatek mění osvětlení v tělocvičně. Cena se snižuje o 130 Kč bez DPH. 
Rada souhlasí s uzavřením dodatku.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 14/13 až 19 zajistí Ing. Bedřich Pešan

14/20 Záměr stavby sociálního zázemí pro tábořiště na svahu fotbalového hřiště. Nabídka na kompletní 
projekt. Stavba by byla ve vlastnictví města a podle pořizovací ceny by se stanovil roční nájem. 
Rada nesouhlasí s provedením projektové dokumentace.
Schváleno 4 - 1 (proti) - 0

14/21 Rada schvaluje vyhodnocení plánu financování a obnovy vodovodů a kanalizací za rok 2017.
Schváleno 5 - 0 - 0

14/22 Žádost Centra české historie o finanční příspěvek na V. ročník Den české historie 2018, který se 
bude konat 25.08.2018 v Křivsoudově, okres Benešov. Rada nesouhlasí s poskytnutím příspěvku.
Schváleno 5 - 0 - 0

14/23 Smlouvy o sdružených službách dodávky plynu a elektřiny pro období 2019-2020. Po proběhlém 
poptávkovém řízení byla nejvýhodnější nabídka od společnosti ČEZ Prodej, a.s. Rada pověřuje 
starostu podpisem smluv se společností ČEZ Prodej, a.s.
Schváleno 5 - 0 - 0

14/24 Vyhlášení veřejné zakázky na stavbu Zbořený Kostelec-Brodce, chodník podél silnice III/1068. Rada 
schvaluje dokumenty (smlouva o dílo, výzva a zadávací dokumentace zakázky), seznam oslovených 
uchazečů. Rada jmenuje členy hodnotící komise ve složení: Jan Vrňata, František Kašpárek, 
Martina Havránková. Na stavbu byla poskytnuta dotace ze SFDI ve výši 2 186 000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

14/25 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo Rekonstrukce a snížení energetické náročnosti budovy městského 
úřadu v Týnci nad Sázavou se Stavební firma Pazdera s.r.o. Změnový list č. 3 mění a upravuje: 
rozsah zemních prací, typ izolantu, záměnu oken, výlez na střechu, statické podepření okenních 
sestav - navýšení ceny o 491 705,88 Kč bez DPH. Rada pověřuje starostu podpisem dodatku.
Schváleno 5 - 0 - 0

14/26 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Rekonstrukce a snížení energetické náročnosti budovy městského 
úřadu v Týnci nad Sázavou se Stavební firma Pazdera s.r.o. Změnový list č. 1 mění šířku přístupové 
rampy - navýšení ceny o 50 137,75 Kč bez DPH. Rada pověřuje starostu podpisem dodatku.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 14/20 až 26 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Diskuze o udělení ocenění významným občanům

Konec jednání v 18:20

Termíny jednání v roce 2018:
rada: 20.8., 3.9., 24.9., 8.10., 29.10., 12.11., 26.11., 17.12.
zastupitelstvo: 17.9., 10.12.




