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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 16/2018

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 03.09.2018

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
Ing. Kateřina Hrušková, ekonomický odbor

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta   místostarosta

V Týnci nad Sázavou dne 03.09.2018
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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
16/1 Žádost o vyjádření ke stavbě vodovodní přípojky k č. p. 183 v Chrástu nad Sázavou. Přípojka bude 

uložena mimo jiné v obecním pozemku komunikace parc. č. 4287 v katastrálním území Týnec nad 
Sázavou. Rada se stavbou souhlasí, standardní podmínky pro vstup do komunikace. 
Schváleno 4 - 0 - 0

16/2 Žádost JAWA Moto s.r.o. o vyjádření ke stavbě „Zateplení a rekonstrukce fasády výrobní haly firmy 
Jawaunion s.r.o.“ na pozemku parc. č. st. 1487 v katastrálním území Týnec nad Sázavou, část 
Brodce. Stávající okna a dveře budou nahrazeny novými, část oken bude nahrazena parapetní 
dozdívkou či obvodovým pláštěm. Dále bude demontováno opláštění trapézovým plechem, 
včetně střechy a vnitřních podhledů. Obvodové konstrukce budou nově provedeny ze 
sendvičových panelů, štítové a parapetní zdivo bude zatepleno. Barevné řešení fasády bude 
řešeno v souladu s barevným schématem typickým pro firmu Jawa. Rada souhlasí bez připomínek.
Schváleno 4 - 0 - 0

16/3 Žádost o vyjádření k rozšíření garáže, úpravě zpevněných ploch a oplocení na pozemku parc. č. 
4035 a parc. č. st. 475 v katastrálním území Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou. Jedná se 
o kompletní přestavbu garáže s mírným zvětšením půdorysu. Garáž bude zděná, přízemní s rovnou 
pochozí střechou, téměř obdélníkového půdorysu se zastavěnou plochou 80,1 m2. Zpevněná 
plocha ze zámkové dlažby bude provedena jižně od garáže a bude spádována do travnaté plochy. 
Oplocení podél severní hranice (u železnice) bude tvořeno betonovou opěrnou zídkou 
vyrovnávající terén (podezdívka) a betonovou plnou výplní. Podél ostatních stran pozemku bude 
oplocení tvořeno betonovou podezdívkou a dřevěnou výplní. V některých místech bude oplocení 
dosahovat výšky 2,9 m. Rada souhlasí bez připomínek
Schváleno 4 - 0 - 0

16/4 Žádost o vytvoření pěti parkovacích míst pro potřeby bytového domu č.p. 10, ulice Klusáčkova, 
Týnec nad Sázavou. Žadatel navrhuje parkování u zdi, která přiléhá k zahradě za Hotelem Týnec, 
v ulice Sad přátelství na pozemku parc. č. 3817/1. Rada s umístěním parkování nesouhlasí. 
Schváleno 4 - 0 - 0

16/5 Návrh na uzavření dohody o zřízení věcného předkupního práva mezi městem Týnec nad Sázavou 
a Mysliveckým spolkem Háj Pecerady. Předkupní právo bude zřízeno ve prospěch města, jako 
předkupníka, k pozemku parc. č. 1333/2 v katastrálním území Pecerady (část pozemku parc. č. 
1333), který je předmětem darování dle usnesení zastupitelstva č. ZM2017/19/4 ze dne 
11.12.2017. Zastupitelstvo odsouhlasilo darování pozemku za podmínky možnosti odvolání daru. 
Kupní cena za pozemek v případě realizace předkupního práva bude činit 1,- Kč. Rada souhlasí 
s uzavřením dohody. 
Schváleno 4 - 0 - 0

16/6 Žádost o souhlas se stavebními úpravami obecního bytu č. 38 v č.p. 275, ul. Okružní, Týnec nad 
Sázavou. Žadatel si na vlastní náklady vybuduje příčku s dveřmi mezi dvěma pokoji. Rada 
s provedením úprav na náklady žadatele souhlasí. V případě ukončení nájemní smlouvy můžou 
úpravy zůstat, náklady nebudou nahrazeny. 
Schváleno 4 - 0 - 0

16/7 Uzavření dodatků k nájemním smlouvám na užívání zahrádek v Chrástu nad Sázavou na pozemku 
parc. č. 4250/1 v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Jedná se o zahrádky č. 3, 4 a 5. Na základě 
provedeného místního šetření byly upřesněny výměry pronajímaných částí pozemku. Nové 
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výměru jsou u č. 3 = 110 m2 (původně 105 m2), č. 4 = 106 m2 (původně 90 m2) a č. 5 = 195 m2

(původně 227,5 m2). Cena za pronájem za 1 m2/rok se nemění. Rada města souhlasí se 
zveřejněním záměrů změnit nájemní smlouvy.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 16/1 až 7 zajistí Mgr. Martina Havránková

16/8 Rada schvaluje 6. rozpočtové opatření rady.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 16/8 zajistí Ing. Kateřina Hrušková

16/9 Územní plán, změna č. 2 - podklady pro jednání zastupitelstva. Rada bere na vědomí.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 16/9 zajistí Ing. Miloš Albl

16/10 Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla „Tělocvična ZŠ Města Týnec nad Sázavou“ ze dne 
1. 6. 2017 se společností Fastav Bau, s.r.o. Předmětem dodatku jsou změny dle změnových listů. 
Důvodem této změny jsou nové nebo změnové požadavky Objednatele na předmět plnění 
Smlouvy. 
Cena stavby se navyšuje o 283 103,19 Kč bez DPH. Celková cena stavby po změnách činí 
35 295 937,53 Kč bez DPH. Z důvodu změn plnění dle dodatku č. 5, které představují zvýšenou 
časovou náročnost realizace Díla, bude prodloužen termín realizace Díla do 31. 10. 2018.
Rada pověřuje starostu podpisem dodatku č. 5 smlouvy o dílo Tělocvična ZŠ Města Týnec nad 
Sázavou.
Schváleno 4 - 0 - 0

16/11 Návrh na nominaci významných občanů: Rada doporučuje: Stanislav Šípek, in memoriam: 
Jaroslav Krch, Václav Stejskal, Jaroslav Reitinger, František Janeček
Schváleno 4 - 0 - 0

16/12 Dopis rodičů žáků 5. C - nesouhlas se sloučením pátých tříd ze čtyř do tří. Rada bere dopis 
na vědomí. Organizace školních tříd je plně v kompetenci ředitele. V této věci do rozhodnutí 
ředitele nebude město zasahovat.
Schváleno 4 - 0 - 0

16/13 Příkazní smlouva na zajištění kulturních akcí s Kateřinou Tomáškovou. Měsíční fakturace
20 000 Kč. Rada schvaluje uzavření smlouvy.
Schváleno 4 - 0 - 0

16/14 Příkazní smlouva na zajištění propagace města s Lenkou Morávkovou. Měsíční fakturace 
20 000 Kč. Rada schvaluje uzavření smlouvy.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 16/10 až 14 zajistí Ing. Bedřich Pešan

16/15 Program zastupitelstva 17.09.2018
A. Majetkové převody
B. Dotace z programu 4 - Podpora výstavby nových studen
C. Udělení ocenění Významný občan
D. Strategické dokumenty a Akční plán pro rok 2019
E. Územní plán
F. Odměny komisí a výborů 
G. Rozpočtové opatření
H. Odpis nevymahatelných pohledávek
I. Dodatek - smlouva o úvěru ČS
J. Zrušení OZV 4/2011 - poplatek ze vstupného

Schváleno 4 - 0 - 0

16/16 Finanční příspěvek na provoz Centra adiktologických služeb Magdaléna o.p.s. v roce 2018 ve výši
10 000 Kč. Rada souhlasí s poskytnutím dotace.
Schváleno 4 - 0 - 0
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16/17 Veřejná zakázka „Dopravní terminál Týnec nad Sázavou III“. Rada bere na vědomí Zprávu 
o hodnocení nabídek. Rada rozhoduje o vyloučení účastníka DIOSTAV, s.r.o. Rada rozhoduje 
o přidělení veřejné zakázky společnosti PSG DS a.s., IČ: 04377036. Nabídková cena bez DPH je 
25 373 867,85 Kč. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo na zhotovení díla.
Schváleno 4 - 0 - 0

16/18 Veřejná zakázka „Zbořený Kostelec-Brodce, chodník podél silnice III/1068“. Rada bere na vědomí 
Protokol o posouzení a hodnocení nabídek předložený hodnotící komisí a rozhoduje o přidělení 
veřejné zakázky nejvýhodnější nabídce společnosti Diostav s.r.o., IČ 01414551. Nabídková cena 
bez DPH je 3 274 575,22 Kč. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo na zhotovení díla.
Schváleno 4 - 0 - 0

16/19 Dokumentace veřejné zakázky na Projektové a manažerské práce při řešení vodovodu a kanalizace 
v místních částech Města Týnec nad Sázavou. Předmětem je projekce, inženýring, dotační 
poradenství, TDI, AD - plný servis v rámci prací na vodovodu a kanalizaci od počátku až k realizaci 
stavby. Předmětem není výběrové řízení na zhotovitele vodovodu a kanalizace. Rozsah je komplet: 
vodovod Zbořený Kostelec + vodovod Pecerady + vodovod Krusičany + kanalizace Krusičany + 
vodovod Čakovice + kanalizace Čakovice + vodovod Podělusy + vodovod Chrást + intenzifikace ČOV 
Týnec. Rada schvaluje zadávací dokumentaci. Rada jmenuje komisi pro otevírání obálek a 
hodnocení nabídek ve složení: Vrňata, Peša, Korec (Havránková, Kadrnožka, Kašpárek). Výběrové 
řízení provádí MT Legal dle uzavřené smlouvy. 
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 16/15 až 19 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Předpokládaný termín ustavujícího zastupitelstva po komunálních volbách je 29. října 2018

- Informace o uzavírce v Netvořicích z důvodu stavby kanalizace v termínu 10.9 - 23.9. Objížďka 

vede přes Podělusy - Břežany.

- Informace o jednání s Ministerstvem financí o navýšení dotace na dostavbu školy.

Konec jednání v 19:00

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




