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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 19/2018

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 22.10.2018

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
Ing. Kateřina Hrušková, ekonomický odbor
Mgr. Barbora Hanáková, ředitelka ZŠ

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta   místostarosta

V Týnci nad Sázavou dne 22.10.2018
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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
19/1 Žádost o pronájem zahrádky č. 18 na pozemku parc. č. 4250/1 v katastrálním území Týnec nad 

Sázavou, část Chrást nad Sázavou. Smlouva na dobu neurčitou, 10 Kč/m2/rok. Rada souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy s J.P.
Schváleno 5 - 0 - 0

19/2 Návrh dodatku č. 1 ke kupní smlouvě tepelné energie mezi městem Týnec nad Sázavou (odběratel) 
a Teplárnou Týnec (dodavatel). Dodatek řeší připojení dvou nových odběrných míst na adrese 
Družstevní č.p. 8, Týnec nad Sázavou (obchody květinářství a oděvy). Rada souhlasí s uzavřením 
smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

19/3 Návrh dohody o přeúčtování nákladů mezi městem Týnec nad Sázavou a vlastníky obchodů č.p. 
199 a 200 v Týnci nad Sázavou. Dohoda se týká přeúčtování nákladů za elektrickou energii, kterou 
spotřebuje výměníková stanice umístěná v č.p. 8 sloužící pro zajištění dodávky tepla do všech 
uvedených obchodů. Příloha - návrh dohody pro přeúčtování nákladů. Rada souhlasí s uzavřením 
dohody.
Schváleno 5 - 0 - 0

19/4 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na stavbu IP-12-6012021/2 s názvem 
Pecerady – kNN mezi městem Týnec nad Sázavou (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný). 
Věcné břemeno se týká práva umístit, provozovat, opravovat a udržovat kabelové vedení NN 
na obecním pozemku parc. č. 4580/3 v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Cena za věcné 
břemeno činí 10.000 Kč + DPH. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
byla schválena usnesením zastupitelstva ze dne 19.06.2017. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

19/5 Žádost o nové posouzení stavby kanalizační přípojky, která bude zasahovat do obecního pozemku 
komunikace parc. č. 2982/62 (ulice U Janovického potoka) v katastrálním území Týnec 
nad Sázavou. Žadatel předložil nesouhlasné stanovisko Policie ČR, Dopravního inspektorátu 
Benešov k provedení příčného prahu ze zámkové dlažby. Rada souhlasí se vstupem 
do komunikace. Oprava bude provedena dle podmínek v Dohodě. Záruka 5 let.
Schváleno 5 - 0 - 0

19/6 Žádost o vyjádření ke stavbě NTL plynové přípojky k č.e. 6 ve Zbořeném Kostelci. Přípojka povede 
za stávajícího kiosku HUP do stavby č.e. 6 a bude uložena v pozemku parc. č. 4397. Město je 
vlastníkem sousedního pozemku komunikace parc. č. 4629/1 vše v katastrálním území Týnec nad 
Sázavou. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

19/7 Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu včetně přípojek inženýrských sítí na pozemcích parc. 
č. 4437/4 a 4438 v katastrálním území Týnec nad Sázavou, část Zbořený Kostelec. Dům bude 
přízemní, nepodsklepená dřevostavba s rovnou střechou, obdélníkového půdorysu se zastavěnou 
plochou 233 m2, výška stavby 4,0 m. V rámci stavby bude proveden zpevněný sjezd z obecní 
komunikace na pozemku parc. č. 4436 a oplocení pozemku. Oplocení směrem ke komunikaci bude 
s dřevěnou výplní, sokl a sloupky z betonových tvarovek, výška plotu 1,3 m. Ostatní strany budou 
oploceny poplastovaným drátěným pletivem výšky 1,8 m. Rada se stavbou souhlasí, sjezd a 
oplocení bude proveden tak, aby dešťová voda z komunikace nestékala na pozemek žadatele.
Schváleno 5 - 0 - 0
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19/8 Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemcích parc. č. 3948/11 a 4115 v katastrálním 
území Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou. Dům bude přízemní, částečně podsklepená 
dřevostavba se sedlovou střechou, obdélníkového půdorysu o rozměrech 8,4 x 11,0 m 
s přístřeškem na východní straně o rozměrech 3,5 x 8,2 m, výška stavby 6,3 m. Stavba bude 
připojena na kanalizační řad stávající přípojkou (zaslepenou). Rada se stavbou souhlasí 
bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

19/9 Žádost o uzavření budoucí smlouvy na převzetí stavby „Prodloužení kanalizace Pecerady“ 
na pozemcích parc. č. 910/3 a 988/2 v katastrálním území Pecerady. Smlouva bude jedním 
z podkladů pro vydání kolaudačního souhlasu stavby. Rada s uzavřením smlouvy souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 19/1 až 9 zajistí Mgr. Martina Havránková

19/10 9. rozpočtové opatření rady města.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 19/10 zajistí Ing. Kateřina Hrušková

19/11 Žádost Základní školy Týnec nad Sázavou o přijetí sponzorského daru ve výši 5.000 Kč od firmy 
STASTO Automation s.r.o. na podporu, zabezpečení a rozvoj tříd 1. A a 3. A v ZŠ Komenského.
Schváleno 5 - 0 - 0

19/12 Návrh rozpočtu příspěvkových organizací ZŠ, MŠ a ŠJ na rok 2019 - návrh provozního rozpočtu,
fondového hospodaření 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu. Vzhledem k dokončení 
přístavby ZŠ bude třeba posílit provozní rozpočet ZŠ. Bude řešeno rozpočtovým opatřením. ZŠ 
připraví podklady. Rada bere na vědomí. 
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 19/11 až 12 zajistí Ing. Bedřich Pešan

19/13 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností SARAHS associates s. r. o. k zakázce Karkulčin háj -
pořízení mobiliáře, herních a cvičebních prvků. Dodatek prodlužuje termín plnění do 30. 4. 2019
z důvodu nedostatečných výrobních kapacit subdodavatelské firmy. Radou souhlasí s uzavřením 
dodatku a pověřuje starostu podpisem dodatku.
Schváleno 5 - 0 - 0

19/14 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Pečovatelské službě okresu Benešov 
na rok 2019 ve výši 860.000 Kč. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0

19/15 Program ustavujícího zastupitelstva:
1. Zahájení

2. Složení slibu

3. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

4. Volba starosty, místostarosty a členů rady města

5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

6. Zřízení finančního a kontrolního výboru

7. Diskuse

8. Závěr

Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 19/13 až 15 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka
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C) Různé
- Diskuze o parkování v sídlišti.

- Informace o stížnosti na průběh voleb. Termín ustavujícího zasedání zastupitelstva bude stanoven 

po rozhodnutí soudu.

Konec jednání v 18:20

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




