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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 23/2018

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 17.12.2018

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

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta   radní

V Týnci nad Sázavou dne 17.12.2018
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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
23/1 Návrh na odpis nevymahatelných pohledávek po zemřelém ve výši 1.800 Kč na poplatku za odpady 

s příslušenstvím za roky 2008, 2009 a 2013. Na základě usnesení soudního exekutora se exekuce 
zcela zastavuje pro majetek nepatrné hodnoty, který byl vydán obstarateli pohřbu. Není zde 
dědice, na kterého by přešly dluhy. Rada souhlasí s odpisem pohledávek.
Schváleno 5 - 0 - 0

23/2 Prodloužení nájemní smlouvy pro F.S., Benešovská 13, Týnec nad Sázavou, byt č. 5. Rada souhlasí 
s prodloužením smlouvy do 31.12.2019. Standardní nájemné upravené o inflaci.
Schváleno 5 - 0 - 0

23/3 Prodloužení nájemní smlouvy pro F.M. a A.S., Nádvoří Hodějovského 67, Týnec nad Sázavou, byt 
č. 1. Rada souhlasí s prodloužením smlouvy do 31.12.2019. Standardní nájemné upravené o inflaci.
Schváleno 5 - 0 - 0

23/4 Prodloužení nájemní smlouvy pro M.B., Nádvoří Hodějovského 67, Týnec nad Sázavou, byt č. 3. 
Rada souhlasí s prodloužením smlouvy do 31.12.2019. Standardní nájemné upravené o inflaci.
Schváleno 5 - 0 - 0

23/5 Návrh hlavní inventarizační komise na vyřazení nefunkčního a nepotřebného majetku (zejména 
z důvodu modernizace kanceláří MěÚ), viz zápis ze zasedání komise ze dne 12.12.2018. Rada 
souhlasí s vyřazením nefunkčního a nepotřebného majetku
Schváleno 5 - 0 - 0

23/6 Dodatek č. 27 k pojistné smlouvě č. 7720130651 ze dne 04.10.2006 mezi Kooperativa pojišťovnou, 
a.s. (pojistitel) a městem Týnec nad Sázavou (pojistník). Dodatek upravuje rozsah pojištěného 
majetku a jeho cenu (doplnění o stavby dokončené v roce 2018). Celkové roční pojistné činí 
338.794 Kč. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy - dodatku.
Schváleno 5 - 0 - 0

23/7 Žádost 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). Záměr uzavřít 
dodatek č. 1 k nájemní smlouvě byl zveřejněn na úřední desce od 19.11.2018 do 10.12.2018. Rada 
souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě.
Schváleno 5 - 0 - 0

23/8 Návrh na uzavření nájemní smlouvy mezi městem Týnec nad Sázavou (pronajímatel) a společností 
Kotlyk, s.r.o. (nájemce) na pronájem části pozemku parc. č. 3817/1 v katastrálním území Týnec 
nad Sázavou u zdi hotelu za cenu 100 Kč/měsíc/parkovací stání. Na pozemku nájemce zřídí na své 
náklady 7 parkovacích míst pro budovu č.p. 10. Záměr byl zveřejněn na úřední desce. Rada souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy. Nájemní smlouva bude účinná po kolaudaci stavby.
Schváleno 3 - 2 (proti) - 0

23/9 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na stavbu „Týnec nad Sázavou, přístavba ZŠ, VPI“ 
mezi městem Týnec nad Sázavou (obtížený) a CETIN, a.s. (oprávněný). Služebnost se týká práva 
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zřídit, provozovat, opravovat a udržovat podzemní komunikační vedení na obecních pozemcích 
parc. č. 3089/4, 3089/5 a 3089/7 v katastrálním území Týnec nad Sázavou (u základní školy). Cena 
za věcné břemeno činí 10.000 Kč + DPH. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene byla schválena usnesením rady ze dne 05.09.2016. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

23/10 Žádost o vyjádření ke stavbě zahradního domku na pozemku parc. č. 2948/15 v katastrálním území 
Týnec nad Sázavou (zahrádky Kozlovice). Jedná se o dřevěnou montovanou přízemní stavbu se 
sedlovou střechou, obdélníkového půdorysu 9,0 x 5,2 m, se zastavěnou plochou 47 m2 a výškou 
stavby 4,2 m. Do stavby bude zavedena elektrická energie a voda (z vlastní studny), splašková 
kanalizace bude svedena do jímky na vyvážení. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 4 - 1 (proti) - 0

23/11 Žádost společnosti Lucida s.r.o. o nové vyjádření ke stavbě „Chrást – autobusové zastávky podél 
silnice II/106“. Změna stavby spočívá ve změně odvodnění zastávek a doplnění veřejného osvětlení 
do vzdálenosti 100 m od přechodu. Dešťové vody ze zastávek budou nově svedeny přípojkou 
do stávajícího propustku pod silnicí, který se nachází ve vzdálenosti 59 m od zastávky. Rada se 
stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 23/1 až 11 zajistí Mgr. Martina Havránková

23/12 Zápis ze zasedání školské rady ze dne 04.11.2018. Rada bere na vědomí.
Schváleno 5 - 0 - 0

23/13 Dodatek číslo 2 Smlouvy o dílo a poskytování služeb s RENTEL a.s. Rada souhlasí s uzavřením 
dodatku.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 23/12 až 13 zajistí Ing. Miloš Albl

23/14 Žádost MC Motýlek o finanční příspěvek na rok 2019 ve výši 35.000 Kč na akci Festival s lehkostí 
motýlka 25.05.2019. Rada souhlasí s poskytnutím daru ve výši 35.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

23/15 Žádost Českého svazu chovatelů, organizace Týnec nad Sázavou o finanční příspěvek ve výši 
14.000 Kč na zakoupení 10 kusů voliér. Rada souhlasí s poskytnutím daru ve výši 14.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

23/16 Žádost TJ Týnec nad Sázavou, z.s. o změnu v čerpání dotace dle smlouvy č. 2018/02/10. Rada 
souhlasí se změnou rozpočtu k poskytnuté dotaci.
Schváleno 5 - 0 - 0

23/17 Veřejná zakázka „Týnec nad Sázavou – Rekonstrukce vodovodních řadů C13, C14, C15 v ulicích 
Lipová, Růžová a U Janovického potoka“. Rada bere na vědomí Protokol o posouzení a hodnocení 
nabídek předložený hodnotící komisí a rozhoduje o přidělení veřejné zakázky nejvýhodnější 
nabídce - Laros s.r.o., IČ 498 26 514. Nabídková cena bez DPH je 2 950 120,00 Kč. Rada pověřuje 
starostu podpisem smlouvy o dílo na zhotovení díla.
Schváleno 5 - 0 - 0

23/18 Žádost Mateřské školy a základní školy Gaia o navýšení kapacity základní školy ze stávajících 
40 žáků na 72 žáků v provozovně Klusáčkova 2, Týnec nad Sázavou. Rada souhlasí s navýšením 
kapacity Mateřské školy a základní školy Gaia na 72 žáků.
Schváleno 5 - 0 - 0
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23/19 Žádost ZŠ Týnec nad Sázavou o změnu rozpočtu. Přesun finančních prostředků v rámci 
jednotlivých kapitol v rozpočtu na položku 558 - drobný dlouhodobý majetek ve výši 150.000 Kč 
(3 ks počítačů do nových učeben + další vybavení nových prostorů). 
Rada souhlasí s úpravou (přesunem) položek v rozpočtu ZŠ Týnec nad Sázavou.
Schváleno 5 - 0 - 0

23/20 Psí útulek. Návrh na změnu smluvního útulku. Rada souhlasí s podáním výpovědi útulku 
v Maršovicích. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy s útulkem v Opřeticích. Cena za umístění psa 
do 20kg 3500 Kč, nad 20kg 6000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

23/21 Výzva p. Zadražila ke zrušení usnesení o vedení přivaděče pro Týnec k D3. Rada trvá na svém 
původním stanovisku. Nenastaly nové skutečnosti, které by měly vliv na usnesení k připojení 
města na D3. Zastupitelům bude korespondence poslána na vědomí.
Schváleno 5 - 0 - 0

23/22 Jmenování Sportovní komise: Věra Junová (předseda), Miroslav Čech, Martin Bartůšek, 
Martina Hadačová, Roman Plachta, Petrášek Michal.
Schváleno 5 - 0 - 0

23/23 Jmenování Sociální komise: Pavel Bořil (předseda), Marta Vacková, Marie Matějovská, 
Eva Marvanová, Ludmila Šiňorová.
Schváleno 5 - 0 - 0

23/24 Jmenování Komise pro rozvoj města: Zbyněk Bartl (předseda), Petr Korbel, Luděk Šefrna, 
Miloš Albl.
Schváleno 5 - 0 - 0

23/25 Jmenování Komise pro zdravé město a MA21: Martin Kadrnožka (předseda), Martina Höhnová, 
Kateřina Tomášková, Magdalena Timplová, Věra Junová, Petra Kotoučová, Dana Kellnerová
Schváleno 5 - 0 - 0

23/26 Jmenování Kulturní komise: Magdalena Timplová (předseda), Kateřina Tomášková,
Eliška Svačinková, Jaroslava Raková, Dagmar Hadačová, Kateřina Pikousová, Marek Svoboda
Schváleno 5 - 0 - 0

23/27 Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla Tělocvična ZŠ Města Týnec nad Sázavou s firmou
Fastav Bau, s.r.o. Dodatek opravuje chybný součet ceny o 40 Kč v dodatku č. 6. Konečná cena díla 
je 35.766.761,20 Kč bez DPH. Rada pověřuje starostu podpisem dodatku.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 23/14 až 27 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Diskuze o stavbě vodovodu

- Informace o jednání o pozemcích u autobusového nádraží

- Informace o výplatě odměn končících ředitelek. MŠ - vyřešeno, ZŠ - v jednání

Konec jednání v 18:30




