Město Týnec nad Sázavou
K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou
RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 03/2019
z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 18.02.2019
Přítomní členové rady:
Mgr. Martin Kadrnožka
Ing. Bedřich Pešan
František Kašpárek
Mgr. Petr Znamenáček
Pavel Korec
Omluveni:
--Přizváni:
Mgr. Martina Havránková, odbor majetku

Program jednání:
1. Kontrola minulého zápisu
2. Nová usnesení
3. Různé
________________

________________

starosta

radní

V Týnci nad Sázavou dne 18.02.2019

Schůze rady byla zahájena v 15:00 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
03/1
Prodej služebního vozidla Škoda Felicie, které užívaly Technické služby, za minimální cenu 7.000
Kč + náklady s převodem spojené. Na základě zveřejnění záměru byla doručena jedna nabídka
za 7.000 Kč. Rada souhlasí s prodejem.
Schváleno 5 - 0 - 0
03/2

Smlouva o zřízení služebnosti na stavbu „Hrusice, veřejné osvětlení“ mezi městem Týnec nad
Sázavou (oprávněný) a Povodím Vltavy, s.p. (povinný). Služebnost se týká práva umístit,
provozovat, opravovat a udržovat kabelové vedení veřejného osvětlení na pozemku parc. č.
3837/1 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 rady města
ze dne 26.04.2010. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

03/3

Žádost o vyjádření ke stavbě garáže na pozemku parc. č. 4448 v katastrálním území Týnec nad
Sázavou, část Zbořený Kostelec. Stavba bude umístěna ve vzdálenosti 0,2 m od hranice obecního
pozemku komunikace parc. č. 4449. Garáž bude přízemní, zděná, obdélníkového půdorysu 8,0 x
6,8 m s pultovou střechou. Výška stavby 4,5 m. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

03/4

Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 3119/8 v katastrálním území
Týnec nad Sázavou (ulice Višňová). V projektu byla odstraněna okna na západní a východní straně
ve 2.NP. Dům bude zděný, nepodsklepený se dvěma nadzemními podlažími a sedlovou střechou,
obdélníkového půdorysu se zastavěnou plochou 207,4 m2. Výška stavby 8,2 m. V domě budou
3 bytové jednotky. V severní části pozemku bude provedena zpevněná plocha pro parkování
6 automobilů. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

03/5

Žádost o vyjádření k záměru vybudovat veřejnou účelovou komunikaci na obecních pozemcích
parc. č. 1285/16, 1297/1 a 1297/7 v katastrálním území Čakovice u Řehenic. Komunikace by dále
pokračovala na pozemky parc. č. 1285/25 a 1314/6 jako neveřejná účelová komunikace z důvodu
výstavby rodinného domu na pozemku parc. č. 1314/3 vše v katastrálním území Čakovice
u Řehenic. Rada s přípravou záměru souhlasí. Záměr bude připraven tak, aby nedošlo k omezení
stávající dopravní situace. Realizace záměru bude na náklady žadatele.
Schváleno 5 - 0 - 0

03/6

Návrh na pronájem obecního bytu o velikosti 2+1 v 7. patře domu č.p. 275, ulice Okružní, Týnec
nad Sázavou. Po rekonstrukci (cca od 01.04.2019) je možné byt znovu pronajmout. Způsob
pronájmu: byt nabídnout příspěvkovým organizacím, PČR, lékařům, zaměstnancům úřadu či
městské policii (standardní nájemné). Nebude-li zájem, pak bude vyhlášena soutěž o nájemce
(nejvyšší cena - nájemné za m2). Rada s postupem souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0
Plnění usnesení č. 03/1 až 6 zajistí Mgr. Martina Havránková

03/7

Žádosti Osadního výboru Čakovice o finanční příspěvek na rok 2019. Rada souhlasí s poskytnutím
daru ve výši 21.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0
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03/8

Žádost Osadního výboru Pecerady o finanční příspěvek na rok 2019. Rada souhlasí s poskytnutím
daru ve výši 10.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

03/9

Žádost Osadního výboru Podělusy o finanční příspěvek na rok 2019. Osadnímu výboru Podělusy
bude poskytnut dar ve výši 15.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

03/10

Žádost Osadního výboru Krusičany o finanční příspěvek na rok 2019. Rada souhlasí s poskytnutím
daru ve výši 9.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

03/11

Žádost Osadního výboru Chrást nad Sázavou o finanční příspěvek na rok 2019. Osadnímu výboru
Chrást nad Sázavou bude poskytnut dar ve výši 15.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

03/12

Žádost Osadního výboru Chrást nad Sázavou sídliště o finanční příspěvek na rok 2019. Osadnímu
výboru Chrást nad Sázavou sídliště bude poskytnut dar ve výši 15.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

03/13

Žádost Sboru dobrovolných hasičů Krusičany o finanční dar na oslavy 95. výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů Krusičany ve výši 20.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

03/14

Žádost F.P. o finanční příspěvek ve výši 30.000 Kč z programu č. 4 - Podpora výstavby nových studní
(připojení ke společné studni). Žádost splňuje všechny podmínky poskytnutí dotace. Projedná
zastupitelstvo, rada přidělení dotace doporučuje.
Schváleno 5 - 0 - 0

03/15

Seznamu komunikací a chodníků určených k projektové přípravě a rekonstrukci v roce 2019.
Projektová příprava:
- Chrást - chodník z vesnice do sídliště
- Pecerady - chodník z Brodců na náves v Peceradech
- Podělusy - chodník 2. etapa (obnova stávajících chodníků + BUS zastávka)
- Týnec - chodník Hlinka u garáží
Opravy, výstavba:
- Chrást - komunikace - ABS - Pod studánkou
- Chrást - komunikace - ABS - Potočina (pouze s dotací)
- Podělusy - chodník od pily na začátek obce (pouze s dotací)
- Týnec - chodník U Zelených vrat podél MŠ
- Týnec - chodník Komenského kolem čp. 495-497
- Týnec - chodník před MěÚ
Schváleno 5 - 0 - 0

03/16

Zakázka na stavbu „Komunikace Pod Studánkou“. Rada bere na vědomí předložené nabídky a
rozhoduje o přidělení veřejné zakázky nejvýhodnější nabídce - Laros s.r.o., IČ 49826514.
Nabídková cena bez DPH je 1 301 774,32 Kč. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo
na zhotovení díla.
Schváleno 5 - 0 - 0

03/17

Seznam nových ohrad na kontejnerová stání v roce 2019: Chrást vesnice u trafa, Chrást sídliště
u čp. 239, Komenského u čp. 495-7 (spolu s rekonstrukcí chodníků), U Zelených vrat u čp. 279 (2x
- po projednání s vlastníky)
Schváleno 5 - 0 - 0
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03/18

Rada souhlasí s připojením se ke kampani Vlajka pro Tibet 10.03.2019 vyvěšením vlajky Tibetu.
Symbolická akce vyjadřující podporu ochrany lidských práv nejen Tibeťanů.
Schváleno 3 - 2 (proti) - 0

03/19

Záměr stavby nového pomníku v Krusičanech na památku obyvatel, působících v legiích. Realizaci
provede Roman Lutz, předpokládána cena cca 250.000 Kč bez DPH. Rada s realizací záměru
souhlasí. MěÚ prověří možnost čerpání dotace na realizaci záměru.
Schváleno 5 - 0 - 0

03/20

Valná hromada Vodovody a kanalizace Týnec s.r.o.
a) Rada schvaluje nákup minirypadla KOMATSU PC55MR-5 za cenu 1.230.000 Kč bez DPH
b) Rada schvaluje čerpání úvěru na nákup minirýpadla ve výši 1.000.000 Kč, splatnost 60 měsíců,
úroková sazba 3,23% p.a.
Dozorčí rada nákup stroje a čerpání úvěru doporučila.
Schváleno 5 - 0 - 0
Plnění usnesení č. 03/7 až 20 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

03/21

Smlouva s RedHead Music s.r.o. na vystoupení Light & Love 22.06.2019. Rada souhlasí s uzavřením
smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

03/22

Dohoda o vykonání tanečního vystoupení 29.03.2019 s p. Martinou Kvasnicovou v rámci akce Noc
s Andersenem v Městské knihovně Týnec nad Sázavou za cenu 5.000 Kč. Rada souhlasí s uzavřením
dohody.
Schváleno 5 - 0 - 0

03/23

Dohoda o vykonání divadelní produkce 29.03.2019 s p. Peterem Vargou v rámci akce Noc
s Andersenem v Městské knihovně Týnec nad Sázavou za cenu 10.000 Kč. Rada souhlasí
s uzavřením dohody.
Schváleno 5 - 0 - 0

03/24

Smlouva s HOT JAZZ s.r.o. na podzimní koncert 1. 11. 2019 ve Společenském centru Týnec.
Vystoupí Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. Smluvní odměna za vystoupení, dopravu,
zapůjčení, transport a instalace klavíru 122.000 Kč bez DPH (21%). Rada souhlasí s uzavřením
smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

03/25

Školní jídelna
a) Rada schvaluje účetní závěrku Školní jídelny k 31. 12. 2018.
b) Rada schvaluje rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku 126.364,94 Kč za rok 2018: fond
odměn ve výši 38.000 Kč, rezervní fond ve výši 88.364,94 Kč.
c) Seznam majetku - rada doporučuje zastupitelstvu schválit bezúplatný převod majetku.
Schváleno 5 - 0 - 0
Plnění usnesení č. 03/21 až 25 zajistí Ing. Bedřich Pešan

C) Různé
- Informace o stavbě chodníku do Kostelce
- Informace o výzvě Mgr. Haně Váňové k vrácení finančních prostředků vyplacených v rozporu
s pokyny města
- Diskuze o průběhu zimní údržby
Konec jednání v 17:-30

Termíny jednání v roce 2019:
rada: 4.3., 18.3., 1.4., 29.4., 20.5., 3.6., 24.6., 15.7., 12.8., 2.9., 23.9., 7.10., 21.10., 11.11., 25.11., 16.12.
zastupitelstvo: 15.4., 17.6., 16.9., 9.12.
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