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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 21/2018

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 12.11.2018

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

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta   místostarosta

V Týnci nad Sázavou dne 12.11.2018
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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
21/1 Návrh na odpis nevymahatelných pohledávek po zemřelém P.S. ve výši 178.793 Kč za nájemné a 

služby s nájmem spojenými a ve výši 7.670 Kč za poplatek za odpady s příslušenstvím za roky 2008-
2017. Na základě usnesení soudu se řízení o pozůstalosti zastavuje pro majetek nepatrné hodnoty 
(svršky). Rada doporučuje zastupitelstvu odpis pohledávek schválit
Schváleno 5 - 0 - 0

21/2 V bytech v č.p. 275, ulice Okružní, Týnec nad Sázavou jsou v oknech nainstalovány žaluzie. Žaluziím 
skončila životnost. Rada s výměnou žaluzií nesouhlasí. Jde o nadstandardní vybavení. Nájemníci si 
mohou pořídit žaluzie na své náklady.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/3 Žádost Mgr. Renaty Veselé o změnu nájemní smlouvy na užívání nebytového prostoru č. 9 ve 
zdravotním středisku (K Náklí 510, Týnec nad Sázavou). Smlouva bude upravena na 20 hodin 
měsíčně místo současných 2 dnů týdně. Nájemného bude 570 Kč/měsíc včetně služeb (paušální 
úhrada). Rada souhlasí se zveřejněním záměru změny nájemní smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/4 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na stavbu IP-12-6011205/1 
s názvem Krusičany – kNN – p.č. 108/1 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 obecních pozemcích parc. č. 116/1 a 3765/2 v katastrálním území 
Krusičany. Cena za věcné břemeno činí 10.000 Kč + DPH. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene byla schválena usnesením zastupitelstva ze dne 20.02.2017. Rada 
souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/5 Žádost o vyjádření ke stavbě kanalizační přípojky, která bude uložena v pozemku parc. č. 4314/4 
a 3969/2 v katastrálním území Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou. Dále žádá o souhlas 
s napojením na kanalizační řad. Rada se stavbou a napojením na kanalizaci souhlasí. Bude vyměřen 
poplatek za zhodnocení pozemku.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/6 Žádost o vyjádření k rekonstrukci a půdní vestavbě domu č.p. 10, ulice Klusáčkova, Týnec nad 
Sázavou. Projekt řeší stavební úpravy domu – změna vnitřní dispozice, změna ve velikosti 
otvorových prvků, vybudování střešních vikýřů a střešních oken. Rada se stavbou souhlasí, budou 
respektovány podmínky městského architekta-
Schváleno 5 - 0 - 0

21/7 Žádost o souhlas s řešením parkovacích míst k projektu Rekonstrukce a půdní vestavba domu č.p. 
10 v Klusáčkově ulici, Týnec nad Sázavou. Dům má 3 bytové a 2 nebytové jednotky, po rekonstrukci 
by měl 6 bytových jednotek. Ve dvoře objektu jsou 2 parkovací stání. Město požaduje 7 
parkovacích míst ze zatravňovacích dlaždic u zdi hotelu na náklady žadatele. Na plochu bude 
uzavřena nájemní smlouva - 100 Kč/měsíc/parkovací stání. Rada města souhlasí se zveřejněním 
záměru pronájmu části pozemku parc. č. 3817/1 v katastrálním území Týnec nad Sázavou za cenu 
100 Kč/měsíc/parkovací stání.
Schváleno 3 - 2 (proti) - 0
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21/8 Žádost o vyjádření k přístavbám rodinného domu č.p. 401 a samostatně stojící garáži s dílnou a 
skladem na pozemcích parc. č. 2957/46 a parc. č. st. 1387 v katastrálním území Týnec nad Sázavou. 
Přístavba na východní straně domu je jednopodlažní s plochou střechou a zastavěnou plochou 
14,7 m2, slouží jako vstup do domu a sklad. Přístavba na severní straně je jednopodlažní s plochou 
střechou a zastavěnou plochou 7,4 m2, slouží jako sklep. Stavba při východní hranici pozemku se 
skládá ze dvou jednopodlažních částí umístěných v rozdílných úrovních – v úrovní přízemí je garáž 
s plochou střechou, v úrovní 2. NP je dílna se skladem zastřešená sedlovou střechou. Zastavěná 
plocha stavby je 59,9 m2. Rada s přístavbami souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/9 Žádost o vyjádření k přístavbě rekreační chaty č.ev. 39 na pozemcích parc. č. st. 557 a parc. č. 
1388/33 v katastrálním území Čakovice u Řehenic. Přístavba bude provedena na jižní straně chaty 
v ochranném pásmu lesa, který se nachází na pozemku parc. č. 1386/1 v katastrálním území 
Čakovice u Řehenic. Přístavba bude zděná, dvoupodlažní se sedlovou střechou, výška hřebene se 
zvýší o 0,5 m, objekt se zvětší o 66,78 m2. Rada se stavbou souhlasí. Rada souhlasí s umístěním 
stavby v ochranném pásmu lesa. Vlastník lesa neponese žádnou odpovědnost za případné škody 
způsobené v souvislosti se sousedstvím lesa.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/10 Žádost o vyjádření k rekonstrukci slévárny na pozemku parc. č. st. 1733 v katastrálním území Týnec 
nad Sázavou. Objekt se nachází v severozápadní části areálu Metaz, tvoří ho jednopodlažní 
obdélníková hala a třípodlažní administrativní část. Vzhled objektu se nezmění. Do objektu bude 
instalována nová technologie pro slévárenský provoz. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/11 Žádost o prodej části obecního pozemku parc. č. 3204/1 v katastrálním území Podělusy o výměře 
cca 110 m2. Odkoupená část (ve tvaru trojúhelníku) by umožnila přístup z obecní cesty na pozemku 
parc. č. 3717/6 na pozemek ve spoluvlastnictví žadatelky parc. č. 3208/1 vše v katastrálním území 
Podělusy. Komise pro majetkové převody prodej doporučuje, pokud budou souhlasit oba vlastníci 
pozemku parc. č. 3208/1. Rada prodej nedoporučuje. Rada doporučuje zřízení věcného břemene.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/12 Žádost o směnu obecního pozemku parc. č. 2218/7 o výměře 158 m2 za pozemek parc. č. 2223/53 
o výměře 182 m2, na kterém se nachází silnice na Větrov, vše v katastrálním území Pecerady. Dále 
žádá o směnu či prodej části obecních pozemků parc. č. 2218/1 a 2218/19 o výměře 70 m2, které 
sousedí s pozemkem žadatelky. Součástí směny bude i část pozemku parc. č. 2218/6, na které je 
v současné době zpevněná plocha sloužící pro přístup do hasičské zbrojnice. Rada směnu 
doporučuje schválit a souhlasí se zveřejněním záměru směny. Náklady se směnou spojené (GP, 
kolky, smlouva) hradí město.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/13 Návrh na uzavření kupních smluv na prodej pozemků na Farském kopci za cenu 300 Kč/m2 + 
náklady s převodem spojené:
a) parc. č. 3006/11 v katastrálním území Týnec nad Sázavou + věcné břemeno inženýrské sítě
b) parc. č. 3006/27 a 3006/28 v katastrálním území Týnec nad Sázavou 
c) parc. č. 3006/50 v katastrálním území Týnec nad Sázavou + věcné břemeno inženýrské sítě
Smlouvy o smlouvě budoucí kupní byly uzavřeny v roce 2016. Komise pro majetkové převody 
doporučuje uzavření kupních smluv. Rada města doporučuje prodej a souhlasí se zveřejněním 
záměru prodeje.
Schváleno 5 - 0 - 0
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21/14 Žádost o prodej obecního pozemku parc. č. 3119/8 o výměře 1277 m2 v katastrálním území Týnec 
nad Sázavou v ulici Višňová za cenu 1.800 Kč/m2 + DPH + náklady s převodem spojené. Cena 
za pozemek je celkem 2.298.600 Kč + DPH, tj. 2.781.306 Kč. Žadatel má záměr na pozemku postavit 
rodinný dům se třemi bytovými jednotkami, dvoupodlažní se sedlovou střechou. Cena je 
stanovena v souladu s usnesením zastupitelstva č. ZM2018/20/7 ze dne 19.02.2018. Rada prodej 
doporučuje.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/15 Návrh na odkoupení pozemku parc. č. 795/1 v katastrálním území Krusičany, část Hrusice, 
o výměře 648 m2 od Státního statku Jeneč za cenu dle znaleckého posudku, tj. za 179.660 Kč. 
Na pozemku se nachází účelová komunikace a veřejné prostranství. Město na pozemku provádí 
údržbu. Komise pro majetkové převody odkoupení pozemku doporučuje. Rada města dne 
20.08.2018 uložila odboru majetku prověřit znalecký posudek. Posudek je v souladu s předpisy. 
Prodej za jinou cenu není možný, je nutné řídit se posudkem s vyšší cenou. Státní statek Jeneč 
zároveň bezplatně převede na město pozemky parc. č. 3796 o výměře 3362 m2 a parc. č. 3789/1 
o výměře 206 m2 v katastrálním území Krusičany, část Hrusice, na kterých se nachází místní 
komunikace. Rada koupi pozemku doporučuje.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/16 Návrh na prodej obecních pozemků parc. č. 784/13, 784/15 a 3838/2 v katastrálním území 
Krusičany, část Hrusice, které tvoří zahradu kolem rodinného domu č.p. 66 vlastníkovi tohoto 
domu. Komise pro majetkové převody navrhuje prodej pozemků za stejných podmínek, jako 
sousední pozemek 784/12, tj. za 150 Kč/m2. Cena pozemků dle znaleckého posudku činí 
152.700 Kč (140 Kč/m2). Rada prodej doporučuje za cenu 150 Kč/m2 + náklady s převodem 
spojené. Rada souhlasí se zveřejněním záměru prodeje.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 20/1 až 16 zajistí Mgr. Martina Havránková

21/17 Poskytnutí finančního daru při narození dítě ve výši 3.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 20/17 zajistí Marta Vrkoslavová

21/18 10. rozpočtové opatření rady města.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 20/18 zajistí Ing. Kateřina Hrušková

21/19 Návrh nových obecně závazných vyhlášek: způsob ohlašování akcí a plošný zákaz hazardu. Rada 
doporučuje vyhlášky schválit. Projedná zastupitelstvo v 12/2018. Tajemník zapracuje připomínky 
a připraví čistopis dokumentů včetně stanoviska MV.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 20/19 zajistí Ing. Miloš Albl

21/20 Poskytnutí darů trenérům TJ Jawa Pecerady, FK Týnec nad Sázavou, TJ Týnec nad Sázavou, z.s., 
VK Týnec a TK Týnec na podporu spolkové činnosti v celkové výši 287.000 Kč. Rada s poskytnutím 
darů souhlasí. Fotbalovým klubům budou dary vyplaceny souhrnně (projedná zastupitelstvo
v 12/2018). Vzhledem k získané dotaci na odměny trenérů z asociace lze dar použít i na jiné 
činnosti spolku. 
Schváleno 5 - 0 - 0

21/21 Dohody o vykonání hudební produkce na adventní neděle na týneckém hradě v celkové výši 
9.000 Kč. Rada souhlasí s uzavřením dohod a pověřuje místostarostu k podpisu dohod.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/22 Dohoda o vykonání hudební produkce na Novoroční koncert ve farním kostele Šimona a Judy 
v celkové výši 8.000 Kč. Rada souhlasí s uzavřením dohody a pověřuje místostarostu k podpisu 
dohody.
Schváleno 5 - 0 - 0
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21/23 Udělení odměny pro ředitelku Základní školy Týnec nad Sázavou, příspěvkové organizace. Odměna 
bude vyplacena z finančních prostředků školy.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/24 Udělení odměny pro ředitelku Mateřské školy Týnec nad Sázavou, příspěvkové organizace. 
Odměna bude vyplacena z finančních prostředků školky.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/25 Udělení odměny pro ředitelku Školní jídelny Týnec nad Sázavou, příspěvkové organizace. Odměna
bude vyplacena z finančních prostředků jídelny.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/26 Žádost o příspěvek na opravu chodníku u č.p. 280. Vzhledem k tomu, že město se neúčastnilo 
jednání o provedení prací a pozemky nejsou ve vlastnictví města, město příspěvek neposkytne.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 20/20 až 26 zajistí Ing. Bedřich Pešan

21/27 Návrh na uzavření smlouvy o koordinační činnosti mezi městem Týnec nad Sázavou (příkazce) a 
Petrem Prokýškem (příkazník). Předmětem smlouvy je výkon funkce koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi pro stavbu „Dopravní terminál Týnec nad Sázavou“ a „Týnec 
nad Sázavou – chodník k nádraží v ulici Pražská“. Za provedenou činnost je stanovena odměna 
ve výši 5.500 Kč bez DPH za vypracování plánu BOZP a 7.800 Kč/měsíc bez DPH za koordinační 
činnost. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/28 Rozpočet Technických služeb Týnec s.r.o. na rok 2019. Rada schvaluje rozpočet prací na rok 2019 
a pověřuje místostarostu podpisem dokumentu.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/29 Smlouva o zpracování osobních údajů a Smlouva o podmínkách Sdílení dat s Asseco Solutions, a.s. 
- Helios Fenix. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/30 Termín ustavujícího zastupitelstva: 19.11.2018 v 17:00. Program schválen na minulém jednání. 
Žaloba na neplatnost voleb byla zamítnuta 7.11. Zastupitelstvo se musí sejít do 22.11.2018.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 20/27 až 30 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Informace o proběhlém podzimním koncertu

Konec jednání v 19:10

Termíny jednání v roce 2018:
rada: 26.11., 17.12.
zastupitelstvo: 19.11. (ustavující), 10.12.




