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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 10/2019

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 03.06.2019

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
Ing. Kateřina Hrušková, ekonomický odbor

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta   radní

V Týnci nad Sázavou dne 03. 06. 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
10/1 Prodloužení nájemní smlouvy do 30.06.2020 pro M.V., Nádvoří Hodějovského č.p. 67, Týnec nad 

Sázavou, byt č. 2. Rada souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/2 Prodloužení nájemní smlouvy do 30.06.2020 pro manžele G., Benešovská č.p. 13, Týnec nad 
Sázavou, byt č. 3. Rada souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/3 Prodloužení nájemní smlouvy do 30.06.2020 pro manžele H., Okružní č.p. 275, Týnec nad Sázavou, 
byt č. 25. Rada souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/4 Nová žádost Kotlyk s.r.o. o pronájem 6 parkovacích míst na místo původně plánovaných 7 míst na 
pozemku parc. č. 3817/1 v katastrálním území Týnec nad Sázavou u zdi hotelu. V souladu 
s usnesením rady z 21.11.2018 vybuduje parkovací místa žadatel na svém náklady. Na plochu bude 
uzavřena nájemní smlouva za cenu 100 Kč/měsíc/parkovací stání na dobu neurčitou. Rada souhlasí 
se zveřejněním záměru pronájmu.
Schváleno 3 - 2 (proti) - 0

10/5 Žádost o vyjádření ke stavbě oplocení podél západní strany pozemku parc. č. 3119/48 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Z jedné poloviny (v délce cca 16 m) bude oplocení 
drátěné s podezdívkou z KB bloků, z druhé poloviny bude oplocení plné, z KB bloků s hladkým 
povrchem v šedé barvě. Výška oplocení bude 2 m. Rada se stavbou souhlasí, vnější strana plotu 
bude mít pohledovou povrchovou úpravu.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/6 Žádost o nové vyjádření ke změně stavby před dokončením „Týnec n. S. – kVN, TS, kNN – pro čp. 
3, 56“. Změna spočívá v novém umístění zděného pilíře na pozemku parc. č. 3811/10 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Původně plánované umístění na pozemku parc. č. st. 101 
není možné, neboť se v místě nachází studna. Rada se změnou umístění souhlasí. Pilíř nebude 
umístěn na pozemku města.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/7 Žádost o vyjádření k rekonstrukci rekreační chaty č.e. 83 v Čakovicích. Rada k úpravám vydala 
souhlas 20.08.2018. Nyní je projekt doplněn o další stavební objekty – garážové stání, zpevněné 
plochy, přípojka vody, kanalizace a elektřiny. Obecního pozemku se dotkne stavba elektrické 
přípojky, která bude uložena v pozemku parc. č. 1285/1 v katastrálním území Čakovice u Řehenic. 
Na pozemku žadatele parc. č. 1288/3 bude umístěno garážové stání o rozměrech 8 x 10 m 
zastřešené pultovou střechou. Stávající rekreační chata bude odstraněna a na jejím místě 
provedena jednopodlažní dřevostavba z masivu, s obytným podkrovím a sedlovou střechou, 
obdélníkového půdorysu o rozměrech 9 x 8 m, s terasou 4 x 8 m. Výška stavby bude 6,4 m. Rada 
se stavbou souhlasí. Stavba nebude přesahovat do obecního pozemku - 1285/1 v kú Čakovice (ani 
přesah střechy). Likvidace povrchové vody (včetně sněhu ze střechy) bude zajištěna na pozemku 
žadatele.
Schváleno 5 - 0 - 0
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10/8 Žádost o vyjádření ke stavebním úpravám a rozšíření komunikace na pozemcích parc. č. 3845/14, 
3845/11, 3200, 3162/16, 3162/18 (obecní pozemky) a parc. č. 3199/2, 3212/7 v katastrálním 
území Podělusy a provedení 15 nových kanalizačních přípojek k budoucím rodinným domům 
v lokalitě. Místní komunikace bude provedena v šířce 5,5 m, povrch z betonové dlažby s příčným 
sklonem 2 %, dešťová voda bude zasakována v zeleném pásu podél komunikace. Na komunikaci 
je navrženo 7 podélných parkovacích stání z barevné betonové dlažby, kde bude komunikace 
zúžena na 3,5 m. Komunikace bude napojena na silnici III/10513, délka nové komunikace cca 
236 m + vedlejší větev 40,5 m. Kanalizační přípojky budou napojeny na veřejný řad a ukončeny 
záslepkou na pozemcích žadatele. Rada se stavbou souhlasí. Místní poplatek za zhodnocení 
pozemku kanalizací za každou přípojku bude vyměřen poté, co se jednotlivé pozemky stanou 
stavební dle OZV 1/2019 - čl. 2.2 - v platném znění.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/9 Rada města na svém zasedání dne 04.06.2018 (RM2018/11/16) souhlasila s umístěním markýzy 
u přístřešku obchodního domu za účelem zastínění prodávaných květin s tím, že bude předloženo 
technické řešení se stanoviskem architekta města. Městský architekt navrhl uchycení textilní 
markýzy ve světlé (bílé) barvě, konstrukce bílá či světle šedá, šířka markýzy musí být na celou šířku
pole. Žadatel žádá o finanční podporu na pořízení markýzy. Rada s umístěním markýzy souhlasí 
v souladu se stanoviskem architekta města. Město se nebude finančně podílet na pořízení 
markýzy.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/10 Nepořádek na pozemcích v Peceradech – parc. č. 68/1 u hasičárny, na parc. č. 1094/1 nad 
rybníkem a na parc. č. 1005/4 a 12 pod rybníkem u železnice. Vlastník (uživatel) pozemků bude 
vyzván k nápravě. Budou učiněny kroky k vyklizení pozemku.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 10/1 až 10 zajistí Mgr. Martina Havránková

10/11 Návrh 5. rozpočtového opatření zastupitelstva. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 10/11 zajistí Ing. Kateřina Hrušková

10/12 Zápis z jednání komise ustanovené radou města pro návrh na zápůjčku z Fondu rozvoje bydlení. 
Byla podána jedna žádost na zápůjčku ve výši 500.000 Kč na ještě nezkolaudovanou novostavbu 
rodinného domu nikoliv na zvelebení stávajícího bytového fondu. Protože žádost nesplňuje 
pravidla programu, komise doporučuje radě města (zastupitelstvu) zápůjčku neposkytnout.
Projedná zastupitelstvo.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 10/12 zajistí Ing. Miloš Albl

10/13 Žádost Školní jídelny Týnec nad Sázavou o převod 280.000 Kč z rezervního fondu do fondu 
reprodukce. Důvodem je výměna zadních dveří v budově Komenského a výměna stolových setů 
ve výdejně budovy v Benešovské ulici. Rada s převodem 280.000 Kč z rezervního fondu do fondu 
reprodukce souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/14 Žádost Mateřské školy Týnec nad Sázavou o schválení výjimky v počtu dětí na třídách pro školní 
rok 2019/2020. Rada souhlasí s počtem dětí: třída 1-7 25 dětí, Chrást 34 dětí. Celkem je kapacita 
209 dětí.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 10/13 a 14 zajistí Ing. Bedřich Pešan

10/15 Dotace z rozpočtu Středočeského kraje a návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 
Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém zasedání dne 29. 4. 2019 projednalo poskytnutí dotací 
z Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje – Středočeský fond 
podpory dobrovolných hasičů a složek IZS a usnesením č. 013-18/2019/ZK schválilo poskytnutí 
dotace na projekt Nákup komunikačních prostředků pro SDH Pecerady (evidenční číslo žádosti: 
HAS/SDHKOM/037695/2019) ve výši 25.000 Kč. Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu 
Středočeského kraje ve výši 25 000 Kč na Nákup komunikačních prostředků pro SDH Pecerady. 
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Rada pověřuje starostu podpisem Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Středočeského kraje.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/16 Program zastupitelstva 17.6.2019
A. Majetkové převody
B. 5. rozpočtové opatření zastupitelstva pro rok 2019
C. Plán práce Finančního výboru na 2. pololetí 2019
D. Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení
Schváleno 5 - 0 - 0

10/17 Valná hromada Technické služby Týnec s.r.o. 
Rada bere na vědomí Zprávu o činnosti společnosti za rok 2018.
Rada schvaluje roční účetní závěrku, podle které činil zisk před zdaněním 2.551.219,15Kč, daň 
z příjmů činila 452.580,00Kč a hospodářský výsledek společnosti po zdanění v roce 2018 činil 
2.098.639,15Kč.
Rada schvaluje dosažený zisk po zdanění použít na rozvoj společnosti tj. případný nákup nového 
vozidla nosiče kontejnerů.
Rada schvaluje udělení odměny řediteli a to vzhledem k dosaženým výsledkům hospodaření v roce 
2018, osobní zainteresovanost na obnově technického parku společnosti, nastavení a zavádění 
vnitřních pravidel, postupů a standardů společnosti. Udělení odměny projednala dozorčí rada 
společnosti a vyjádřila s ním souhlas.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/18 Nabídka na nový web města, muzea, knihovny, vlnění (přehled projektů) a mikroregionu. Součástí 
je převod dat, grafika, návrh struktury. Rada souhlasí s uzavřením smluv: Licenční smlouva, 
Smlouva o dílo, Smlouva o zpracování osobních údajů s Danielem Kovářem, IČO: 72416165 na 
dodávku redakčního systému a zpracování webových stránek za cenu 60.500 Kč bez DPH.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/19 Návrh smlouvy s firmou VDC kancelářská technika s.r.o. na provoz kopírovacích strojů. Firma 
dodává provozní materiál, město platí za každou kopii. CANON iRAC250i (odbor projektového 
řízení) cena za kopii A4: černobílá 0,25 Kč, barevná 1,20 Kč. Smlouva na 48 měsíců. Rada souhlasí 
s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 10/15 až 19 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- ČOV Chrást - je připravena realizační dokumentace. Bude předložena zadávací dokumentace pro 

výběr zhotovitele. Předpokládaná cena 5,6 mil Kč bez DPH. 

- Teplárna Týnec je novým vlastníkem pozemků v lokalitě Náklí. Než bude jasné využití pozemků 

(bude se řešit územní studií a v rámci projednání s veřejností), žádá Teplárna Týnec o umístění 

fotovoltaických panelů (dočasná, mobilní záležitost). Je nezbytná změna územního plánu. Zároveň 

by se odstranila z ÚP problematická výstavba bytů. Probíhají jednání. Bude řešit zastupitelstvo.

- Informace o vyhlášení výběrového řízení na strážníka městské policie

Konec jednání v 17:55

Termíny jednání v roce 2019:
rada: 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.




