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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 07/2019

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 01.04.2019

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
Mgr. Barbora Hanáková, ředitelka ZŠ

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta   radní

V Týnci nad Sázavou dne 01.04.2019
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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
07/1 Žádost Elmoz Czech, s.r.o., o vyjádření ke stavbě č. IP-12-6015733 s názvem „Zbořený Kostelec –

kNN – pro p.č. 4376. Projekt řeší výměnu rozpojovací skříně na stávajícím sloupu, uložení nové 
kabelové přípojky NN do pozemku komunikace parc. č. 4283/1 a vybudování nové pojistkové 
skříně na hranici pozemku parc. č. 4376 vše v katastrálním území Týnec nad Sázavou, část Zbořený 
Kostelec. Rada se stavbou souhlasí. Pojistková skříň bude osazena ve zděném pilíři mimo pozemek 
komunikace.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/2 Žádost Jawa Moto, s.r.o., o vyjádření k demolici staveb LM (administrativní budova), telefonní 
ústředny a výpočetního střediska na pozemcích parc. č. st. 1482, 1483 a 1608 v katastrálním území 
Týnec nad Sázavou, část Brodce. Rada s demolicí souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/3 Žádost o vyjádření ke stavbě kanalizační přípojky k chatě č.e. 54 Podělusy. Přípojka bude uložena 
v pozemku žadatele a v obecních pozemcích komunikace parc. č. 3164/7 a 3196/10 v katastrálním 
území Podělusy. Rada se stavbou souhlasí, standardní podmínky pro vstup do komunikace. Bude 
vyměřen poplatek za zhodnocení pozemku.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/4 Žádost společnosti Lidl ČR, v.o.s., kterou zastupuje Atira CZ, s.r.o., o vyjádření k přístavbě a 
stavebním úpravám prodejny Lidl v Týnci nad Sázavou. Přístavba na jižní straně směrem k Sázavě 
bude dvoupodlažní respektující svažitý terén, přístavba na východní straně vznikne zasklením a 
obezděním stávajícího přístřešku pro nákupní košíky. Směrem k Sázavě bude provedena opěrná 
stěna a přeložena kanalizace. Rada se stavbou souhlasí, stavba bude dle vizualizace 102. Při stavbě 
bude upraven svah podle řeky od mostu a dále podél prodejny, budou doplněny chybějící stromy 
na patě svahu pod prodejnou. Zároveň bude probíhat pravidelná údržba zeleně ve svahu.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/5 Návrh na pronájem obecního bytu o velikosti 2+1 v 8. patře domu č.p. 275, ulice Okružní, Týnec 
ad Sázavou. Rada souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s P.V. dobu určitou do 31.8.2020, nájem 
70 Kč/m2.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/6 Žádost společnosti Lucida s.r.o. o vyjádření ke stavbě „Týnec n. S. – rekonstrukce místních 
komunikací u hřbitova“. Předmětem projektu je rekonstrukce stávající štěrkové manipulační 
plochy, která se nachází na obecních pozemcích parc. č. 3000/1 a 3000/9 v katastrálním území 
Týnec nad Sázavou. Návrh předpokládá provedení asfaltové vozovky v místě stávající štěrkové 
plochy a rekonstrukci vjezdů k nemovitostem, které jsou navrženy z betonové zámkové dlažby. 
Dále dojde k usměrnění dopravy zrušením vedlejšího štěrkového dopravního připojení a 
ponechání jednoho stávajícího asfaltového dopravního připojení v místě stávajícího propustku.
Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 07/1 až 6 zajistí Mgr. Martina Havránková

07/7 Návrh na vyhlášení výzvy na poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení - žádosti budou 
projednány 17.06.2019 na zastupitelstvu. Alokace 3 mil Kč. Rada s vyhlášením výzvy souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 07/7 zajistí Ing. Miloš Albl
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07/8 Základní škola
a) Informace o reklamacích na novostavbách. Je třeba řešit průběžnou kontrolu technologií. 
b) Informace o ekonomice, provozu, opravách, investicích. Diskuze o platbě daní PO. Záměry 

na rok 2019 budou předloženy na další jednání rady
Rada bere informace na vědomí.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 07/8 zajistí Ing. Bedřich Pešan

07/9 Program zastupitelstva 15.04.2019
A. Majetkové převody
B. Rozpočtové opatření zastupitelstva pro rok 2018 
C. Závěrečný účet a zpráva o přezkoumání hospodaření - Město Týnec nad Sázavou 
D. Závěrečné účty a zprávy o přezkumu svazků obcí (Týnecko – svazek obcí, Benebus a Obecní 

lesy)
E. Bezúplatný převod majetku příspěvkovým organizacím 
F. Dotace TJ Týnec - mantinely pro florbalový oddíl do nové tělocvičny
G. Poskytnutí dotace z programu 4 - studny 
Schváleno 5 - 0 - 0

07/10 Závěrečný účet a zpráva o přezkoumání hospodaření - Město Týnec nad Sázavou. Rada nemá 
požadavky na doplňující informace a doporučuje zastupitelstvu dokumenty schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/11 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze (GDPR). Rada 
souhlasí s uzavřením smlouvy. Rada pověřuje starostu podpisem dodatku.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/12 Smlouva o zpracování osobních údajů a jejich ochraně s firmou ENBRA, a.s. (GDPR). Rada souhlasí 
s uzavřením smlouvy. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/13 Obnova odvodnění silnice II/106 v úseku průtahu obcí Čakovice. Lokální porucha způsobuje 
tvoření louže u obruby chodníku. Voda z louže znečišťuje sousední nemovitost. Je navrženo
opravit kanalizaci, aby voda odtékala (platí město - 468.036 Kč) a obnovit povrch komunikace (platí 
SÚS - 105.488 Kč). Povrch se zhomogenizuje cca po 1 roce. Oprava kanalizace = šterbinový žlab cca 
15m, kanalizace cca 40m + 2 šachty s vpustí, napojení do vodoteče. Rada souhlasí s realizací 
opravy.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/14 Žádost Babybox pro odložené děti - STATIM, z.s. o finanční příspěvek na zřízení nového babyboxu 
v Benešově. Rada souhlasí s poskytnutím daru 3.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/15 Veřejná zakázka „Výstavba a oprava chodníků, oprava oplocení v Týnci nad Sázavou“. Rada bere 
na vědomí Protokol o posouzení a hodnocení nabídek předložený hodnotící komisí a rozhoduje 
o přidělení veřejné zakázky nejvýhodnější nabídce - BENESOLAR s.r.o., IČ 267 53 421. Nabídková 
cena bez DPH je 2 633 593,10 Kč. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo na zhotovení 
díla.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/16 Provedení fotografických prací (10x fotografie města - pohledy z dronu) za 3.500 Kč. Rada souhlasí 
s uzavřením dohody. Rada pověřuje starostu podpisem dohody.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 07/9 až 16 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka
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C) Různé
- Info o úpravě parkoviště u čp. 268

Konec jednání v 20:30

Termíny jednání v roce 2019:
rada: 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.




