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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 09/2019

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 20.05.2019

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

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta   radní

V Týnci nad Sázavou dne 20.05.2019
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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
09/1 Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce č. 160718 s Národním muzeem. Předmětem dodatku 

je prodloužení doby výpůjčky na vystavení sbírkových předmětů s názvem „Týnecká kamenina“ 
v Městském muzeu v Týnci nad Sázavou. Ve výpůjčce je 87 předmětů. Doba výpůjčky bude 
prodloužena do 31.05.2020. Rada s uzavřením smlouvy souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

09/2 Žádost o vyjádření k rekonstrukci chaty č. e. 49 v Chrástu nad Sázavou. Stavba bude odstraněna 
a na jejích základech bude vystavěna nová rekreační chata, která bude podsklepená, přízemní, 
se sedlovou střechou a půdním prostorem. Výška stavby bude 6,5 m. Rada se stavbu souhlasí 
bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

09/3 Žádost Colsys s.r.o. o vyjádření ke změně trasy kabelu VN v rámci stavby č. IE-12-6007523 
s názvem „Chrást n. S. – nové propojení kVN“. V obecním pozemku parc. č. 4251/1 bude trasa 
kabelu přesunuta na druhou stranu komunikace (z jižní strany na severní). Rada se změnou
souhlasí, standardní podmínky pro vstup do komunikace.
Schváleno 5 - 0 - 0

09/4 Žádost o vyjádření ke stavbě NTL plynové přípojky k č.p. 374 v Týnci nad Sázavou (ulice V Koutech). 
Přípojka povede ze stávajícího kiosku HUP do rodinného domu, bude uložena v pozemku parc. č. 
3092/60 v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

09/5 Žádost o pronájem části obecního pozemku parc. č. 994 v katastrálním území Čakovice u Řehenic. 
Jedná se o část pozemku v délce cca 36 m, která přiléhá k jejich pozemku parc. č. 993/4. Současně 
žádost o možnost vybudovat na hranici obecního pozemku s pozemkem parc. č. 995 drátěné 
oplocení. Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek. Standardní podmínky 
pronájmu. 
Schváleno 5 - 0 - 0

09/6 Žádost o zřízení věcného břemene cesty na části obecního pozemku parc. č. 1300/1 v katastrálním 
území Čakovice u Řehenic pro přístup k rodinnému domu dle geometrického plánu č. 426-
77/2018. Rada se zřízením břemene souhlasí. Břemeno je bezúplatné. Náklady se zřízením 
břemene nese žadatel.
Schváleno 5 - 0 - 0

09/7 Žádost o prodej části obecního pozemku parc. č. 3714/1 o výměře cca 80 m2 v katastrálním území 
Podělusy. Na pozemek částečně zasahuje hospodářská stavba ve vlastnictví žadatelů. Dále 
k pozemku přiléhá jejich nemovitost č.p. 8, kterou chtějí rekonstruovat a zvětšit přesah střechy 
o 0,5 – 0,7 m nad obecní pozemek. Komise pro rozvoj města prodej doporučuje s podmínkou, že 
pozemek bude odměřen tak, aby byla zachována stávající šířka komunikace + cca 50 cm. Rada 
prodej doporučuje, cena 150 Kč/m2 + náklady s převodem spojené. Rada souhlasí se zveřejněním.
Schváleno 5 - 0 - 0
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09/8 Nabídka ÚZSVM na koupi rekreační chaty č.e. 50 v katastrálním území Pecerady (u řeky Sázavy). 
Jedná se o nabídku v rámci předkupního práva dle občanského zákoníku, kdy město je vlastníkem 
pozemku parc. č. st. 407 pod stavbou (37 m2). ÚZSVM nabízí stavbu za cenu 205.000 Kč. Komise 
pro rozvoj města koupi chaty nedoporučuje. Rada koupi pozemku nedoporučuje. Projedná 
zastupitelstvo.
Schváleno 5 - 0 - 0

09/9 Žádost o prodej pozemku parc. č. st. 407 v katastrálním území Pecerady o výměře 37 m2. 
Na pozemku se nachází stavba pro rekreaci č.e. 50 ve vlastnictví ČR, kterou chce žadatel koupit. 
Komise pro rozvoj města prodej doporučuje za cenu 500 Kč/m2, tj. 18.500 Kč. Pozemek bude 
prodán, až se žadatel stane vlastníkem stavby na pozemku. Rada prodej doporučuje za 500 Kč/m2, 
rada souhlasí se zveřejněním záměru prodeje po nabytí stavby do vlastnictví žadatele, náklady 
s převodem hradí žadatel.
Schváleno 5 - 0 - 0

09/10 Doplnění žádosti Elmoz Czech s.r.o. o vyjádření ke stavbám č. IE-12-6009449 (Týnec nad Sázavou-
BN_4150-BN_2348-kVN,HDPE+ZOK) a č. IE-12-6009448 (Týnec n.Sáz-BN_4359-BN_4427-
kVN,HDPE+ZOK). Projekty řeší výměnu VN mezi trafostanicemi. V ochranném pásmu kabelového 
vedení VN rostou stromy, které bude nutné při výměně vedení pokácet – borovice na parc. č. 
3080/74, smrk na parc. č. 3080/87, 2 x strom na parc. č. 3089/10, keř na parc. č. 3089/5. Dále bude 
přesazen 2 x strom na parc. č. 3089/52 vše v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Stromy budou 
pokáceny na náklady ČEZ, stromy budou uloženy v blízkosti trasy. Zhotovitel předem projedná 
odvoz a využití pokácené dřeviny. Zhotovitel minimálně 3 týdny před zahájením prací na výměně 
kVN zašle oznámení o zahájení realizace s uvedením data zahájení. Rada souhlasí s odstraněním 
stromů s povinností náhradní výsadby - počet, druh a místo určí městský úřad Týnec nad Sázavou.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 09/1 až 10 zajistí Mgr. Martina Havránková

09/11 Jmenování komise pro vyhodnocení výběrového řízení na poskytnutí zápůjček z FRB. Bylo 
vyhlášeno výběrové řízení pro rok 2019 na poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení v souladu 
s Pokynem rady města Týnec nad Sázavou č. 1/2017. Termín pro podání žádostí je do 28.05.2019 
do 14:00 hod. Vyhodnocení výběrového řízení s návrhem výběru uchazečů a výše jednotlivých 
zápůjček provede komise jmenovaná radou města. Rada města schvaluje složení komise: Miloš 
Albl, Jiří Vrbata, Lenka Ottová. Rada města zápůjčky projedná 03.06.2019, následně zápůjčky 
projedná zastupitelstvo města 30.07.2019
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 09/11 zajistí Ing. Miloš Albl

09/12 Vyhodnocení plánu financování a obnovy vodovodů a kanalizací za rok 2018.
Schváleno 5 - 0 - 0

09/13 Žádost Českého rybářského svazu, z.s., místní organizace Týnec nad Sázavou o finanční příspěvek 
na nákup cen a občerstvení dětských účastníků rybářských závodů. Spolku Český rybářský svaz, z.s.
bude poskytnut dar 3.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

09/14 Dohody o vykonání hudební produkce - Muzejní noc na hradě v Týnci 31.5.2019. Karel Háša 
1.000 Kč a Magdalena Stárková 1.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

09/15 Žádost Centra české historie, o.p.s. o finanční příspěvek na den české historie 24. 8. 2019 
v Křivsoudově „80. výročí okupace českých zemí a rozpoutání 2. světové války“.  Rada nesouhlasí 
s poskytnutím příspěvku.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 09/12 až 15 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka
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C) Různé
- Informace o dotacích - žádosti, kde dotace nebyla poskytnuta: 

 SFDI - chodník Podělusy

 Středočeský kraj - platy trenérů (žadatel FK)

 Středočeský kraj - modernizace buněk v Náklí

- Informace o dotacích - žádosti, kde dotace byla poskytnuta: 

 Radiostanice pro SDH Pecerady (25.000)

Konec jednání v 18:30

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




