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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 18/2018

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 08.10.2018

Přítomní členové rady:

Mgr. Martin Kadrnožka
Ing. Bedřich Pešan
František Kašpárek
Mgr. Petr Znamenáček
Pavel Korec (příchod 17:30)

Omluveni: 
---

Přizváni:

Ing. Miloš Albl, tajemník
Mgr. Martina Havránková, odbor majetku
Marta Vrkoslavová, kancelář tajemníka
Ing. Kateřina Hrušková, ekonomický odbor
Jana Malinová, školní jídelna 16:45 
Mgr. Barbora Hanáková, ředitelka základní školy 17:30
Bc. Eva Toušová, ředitelka mateřské školy 18:15 

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta   místostarosta

V Týnci nad Sázavou dne 08.10.2018
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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
18/1 Seznam náhradníků do DPS čp. 520 a 525 dle předloženého návrhu.

Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 18/1 zajistí Marta Vrkoslavová

18/2 8. Rozpočtové opatření rady
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 18/2 zajistí Ing. Kateřina Hrušková

18/3 Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 3119/27 v katastrálním území 
Týnec nad Sázavou a souhlas s připojením na místní komunikaci. Rodinný dům bude zděný, 
nepodsklepený, přízemní s valbovou střechou, zastavěná plocha 168,2 m2, výška stavby 5 m. Dům 
bude připojen na obecní vodovod a kanalizaci, přípojky jsou ukončeny na hranici pozemku. 
V jihovýchodním rohu pozemku bude umístěno kryté odstavné stání 8 x 9 m se sjezdem 
na komunikaci. Stavby budou umístěny v ochranném pásmu lesa parc. č. 3116/1 ve vzdálenosti 
min. 20 m od hranice lesního pozemku. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek. Rada souhlasí 
se stavbou v ochranném pásmu. Vlastník lesa neodpovídá za případné škody na majetku žadatele.
Schváleno 4 - 0 - 0

18/4 Žádost o vyjádření ke stavbě sjezdu z obecní komunikace parc. č. 4283/1 na pozemek parc. 
č.4145/1 v katastrálním území Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou, kde bude postaven 
nový rodinný dům (stanovisko rady k RD dne 20.08.2018). Sjezd bude proveden ze zámkové 
dlažby, cca 0,5 m od sjezdu na sousední pozemek. Rada se stavbou souhlasí. Žadatel provede 
opatření, aby dešťová a voda a nečistoty z vjezdu netekly na obecní komunikaci. Rada doporučuje 
žadateli projednat změnu sousedního sjezdu tak, aby byl využitelný pro obě nemovitosti.
Schváleno 4 - 0 - 0

18/5 Pravidla pro bezplatný odběr vody ze stojanu u Městského úřadu Týnec nad Sázavou. Voda bude 
určena pro nouzové zásobování nemovitostí, které ve vlastní studni nemají dostatek vody. Jedná 
se o nemovitosti s číslem popisným či evidenčním v místních částech Týnce nad Sázavou, které 
nejsou připojeny na obecní vodovod. Odběr bude do vlastní nádoby, v omezeném množství a 
pro osoby, které uvedenou nemovitost vlastní nebo jsou v ní hlášeny k trvalému pobytu.
Schváleno 4 - 0 - 0

18/6 Žádost o zřízení věcného břemene chůze a jízdy na obecních pozemcích parc. č. 784/13 a 3838/2 
v katastrálním území Krusičany, část Hrusice, pro přístup k rodinnému domu č.p. 66. Rada 
se zřízením věcného břemene souhlasí. Věcné břemeno bude bezúplatné.
Schváleno 4 - 0 - 0

18/7 Rada města na svém zasedání dne 20.08.2018 odsouhlasila zřízení věcného břemene přístupu a 
příjezdu na obecním pozemku parc. č. 1285/1 v katastrálním území Čakovice u Řehenic 
ve prospěch nemovitostí č.e. 111, 112, 82 a 83. Přístup ale slouží pouze pro č.e. 82 a 83. Přístup 
k č.e. 111 a 112 zde není možný.
Změna usnesení RM2018/15/12: Rada souhlasí s uzavřením věcného břemene. Bude vyhotoven 
GP, který rada znovu projedná. Věcné břemeno bude ve prospěch i sousedních objektů č.e. 82 a 
83. Věcné břemeno je bezúplatné. Náklady na zřízení břemene hradí žadatel. Údržbu pozemku 
zajistí žadatel.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 18/3 až 7 zajistí Mgr. Martina Havránková
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18/8 Informace školní jídelny o ekonomice, provozu (navýšení kapacity, likvidace gastroodpadu),
opravách (výměna kotle), investicích (rozšíření prostor). Diskuze o rozsahu ekonomické činnosti. 
Rada bere na vědomí. 
Schváleno 4 - 0 - 0

18/9 Informace základní školy o ekonomice, provozu (kompetence správců tělocvičny, web školy), 
opravách (multifunkční hřiště), investicích. Diskuze o spolupráci školských zařízení, možnosti 
najmout rodilého mluvčího. Rada bere na vědomí.
Schváleno 5 - 0 - 0

18/10 Informace mateřské školy o ekonomice, provozu (údržba zahrady, likvidace gastroodpadu), 
opravách, investicích (oprava sociálního zařízení). Rada bere na vědomí.
Schváleno 5 - 0 - 0

18/11 Vyhlášení výzvy dotací z programu 1, 2, 3 pro rok 2019 na podporu volnočasových aktivit a údržbu 
sportovišť. Alokace pro program 1 bude 560.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

18/12 Vyhlášení výzvy dotací z programu 4 pro rok 2019 na podporu výstavby nových studní.
Schváleno 5 - 0 - 0

18/13 Žádost o prodloužení termínu pro poskytnutí dotace. Z rozhodnutí rady RM2018/09/20 poskytne 
město na základě darovací smlouvy č. 2018/5/14 žadateli dar ve výši 2.000 Kč po předložení 
náhledu knihy k tisku. Autor žádá o posun plnění na rok 2020. Rada s prodloužením termínu 
souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

18/14 Stanovení výše vstupného na Ples města Týnec nad Sázavou 02.02.2019 ve Společenském centru 
Týnec ve výši 150 Kč. Předprodej vstupenek bude zahájen 17.12.2018.
Schváleno 5 - 0 - 0

18/15 Žádost SDH Pecerady o nákup nového zásahového vozidla za 6 milionu Kč. Dotace na nákup vozidla 
v roce 2018 nebyla poskytnuta. Dotaci dostalo prvních 30 žadatelů v pořadí. SDH Pecerady jsou 
na 82. místě. Bude podána žádost o dotaci na nové vozidlo (v roce 2019, případně v roce 2020, 
kdy je reálné získat dotaci 3 miliony Kč). Pokud dotace ani poté nebude poskytnuta, bude řešen 
nákup vozidla z rozpočtu města. Do té doby bude prováděna oprava stávajícího vozidla nebo se 
koupí na přechodné období ojeté vozidlo (vyřazují sbory, které získaly dotaci).
Schváleno 5 - 0 - 0

18/16 Souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru od Women for Women, o.p.s., v rámci 
projektu „Obědy pro děti“ ve výši 91.695 Kč (slovy: devadesát jedna tisíc šest set devadesát pět 
korun) a odpovídá celkové výši záloh na obědové služby ve školní jídelně pro celkem 20 žáků 
ve školním roce 2018/2019 a to v období od 27.09.2018 do 28.06.2019.  
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 18/8 až 16 zajistí Ing. Bedřich Pešan

18/17 Plán zimní údržby na období 2018/2019. 
Schváleno 5 - 0 - 0

18/18 Veřejná zakázka „Výkon technického dozoru stavebníka – Dopravní terminál Týnec nad Sázavou“. 
Rada bere na vědomí Protokol o posouzení a hodnocení nabídek předložený hodnotící komisí a 
rozhoduje o přidělení veřejné zakázky společnosti BALLI, s.r.o., IČ: 25072111. Nabídková cena 
s DPH 302 500 Kč. Rada pověřuje starostu podpisem Příkazní smlouvy o výkonu TDS.
Schváleno 5 - 0 - 0
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18/19 Záměr - nová studna pro hasičárnu v Peceradech, sokolovnu v Kostelci, obecní domek Podělusy. 
Bude zadána projektová příprava. Studny budou sloužit jako náhradní zdroj pro nouzové 
zásobování místo stávající cisterny (cena cca 50.000 Kč/měsíc). Rada souhlasí s provedením 
projektové přípravy a realizací záměru.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 18/17 až 19 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Informace o průběhu veřejné zakázky - dopravní terminál - čeká se na běh lhůt, předpoklad 

podpisu smlouvy do 31.10.2018

- Posun termínu rady z 29.10 (jsou prázdniny) na 22.10.2018

- Informace o průběhu voleb, diskuze o termínu ustavujícího zastupitelstva

Konec jednání v 20:40

Termíny jednání v roce 2018:
rada: 22.10., 12.11., 26.11., 17.12.
zastupitelstvo: 10.12.




