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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 11/2019

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 24.06.2019

Přítomní členové rady:

Mgr. Martin Kadrnožka
Mgr. Petr Znamenáček
Pavel Korec

Omluveni: 

Ing. Bedřich Pešan
František Kašpárek 

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 24.06.2109
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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
11/1 Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 408, Okružní č.p. 520, Týnec nad Sázavou. Nájem je 

zasmluvněný do 31.07.2019. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy na dobu neurčitou.
Schváleno 3 - 0 - 0

11/2 Úprava výše nájemného pro byt č. 26, Okružní č.p. 275, Týnec nad Sázavou, od 01.07.2019 
na původní vysoutěženou částku z důvodu ukončení pracovního poměru nájemníka s městem. 
Od 01.07.2019 činí nájemné 5.466 Kč/měsíc + inflační doložka. Rada s úpravou výše nájmu 
souhlasí.
Schváleno 3 - 0 - 0

11/3 Prodej nepotřebných zbraní městské policie. Pistole vz. CZ50, ráže 7,65 mm za 400 Kč (3 kusy) a 
pistole vz. CZ83, ráže 9 mm za 1.000 Kč (1 kus). Rada souhlasí s prodejem zbraní.
Schváleno 3 - 0 - 0

11/4 Žádost o pronájem části obecního pozemku parc. č. 994 v katastrálním území Čakovice u Řehenic. 
Jedná se o část pozemku o výměře 75 m2, která přiléhá k jejich pozemku parc. č. 993/4. Záměr 
pronájmu byl zveřejněn na úřední desce od 06.06.2019 do 21.06.2019. Pronájem bude sjednán 
na dobu neurčitou za cenu 10 Kč/m2/rok + inflační doložka. Rada s pronájmem souhlasí.
Schváleno 3 - 0 - 0

11/5 Žádost o možnost vybudovat na hranici obecního pozemku parc. č. 994 s pozemkem parc. č. 995 
drátěné oplocení s podezdívkou z podhrabových desek. Pozemek není možné oplotit, oplocení je
v rozporu s územním plánem. 
Neschváleno 0 - 3 - 0

11/6 Žádost o pronájem části pozemku parc. č. 4276/20 v katastrálním území Týnec nad Sázavou 
o velikosti cca 119 m2, která přiléhá k západní straně domu č.p. 227 v Chrástu nad Sázavou 
v sídlišti. Pozemek by využila pro pěstování rostlin a jako zahradu. Rada žádá doplnění stanoviska 
osadního výboru. 
Schváleno 3 - 0 - 0

11/7 Souhlas se stavbou a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu 
provést stavbu č. IZ-12-6001651 s názvem Týnec nad Sázavou, Jílovská – NN, kNN – čp. 81 
uzavřená mezi ČEZ Distribucí, a.s. (oprávněný) a městem Týnec nad Sázavou (povinný). Stavba 
spočívá v přeložení kabelového vedení NN z důvodu přístavby základní umělecké školy (č.p. 81) 
v Týnci nad Sázavou. Předmětem věcného břemene bude uložení kabelu NN v délce 28 m, osazení 
sloupu a pojistkové skříně na pozemku parc. č. st. 273 v katastrálním území Týnec nad Sázavou. 
Věcné břemeno je úplatné, cena činí 3.000 Kč + DPH (cena bude přeúčtována městu). Rada se 
stavbou souhlasí bez připomínek. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu.
Schváleno 3 - 0 - 0

11/8 Žádost Remont Šerák s.r.o. o vyjádření ke stavbě č. IZ-12-6001510 s názvem Zbořený Kostelec, přel 
NN p.č. 4478. Stavba spočívá v úpravě stávajícího vrchního vedení NN na pozemku parc. č. 4478 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou, část Zbořený Kostelec. U domu č.p. 46 se osadí nový 
podpěrný bod do trasy vrchního vedení, na který se osadí nová pojistková skříň včetně svodu. Obě 
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konzole na č.p. 46 se zdemontují. Stavba se nedotkne obecních pozemků. Rada se stavbou souhlasí 
bez připomínek.
Schváleno 3 - 0 - 0

11/9 Žádost o vyjádření ke stavbě oplocení podél jižní hranice pozemku parc. č. 3115/122 v katastrálním 
území Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou (směrem ke komunikaci). Oplocení bude 
zhotoveno z betonových desek, barva karamel (červenohnědá), dekor skládaný kámen, výška 
oplocení 2 m. Součástí bude branka a vjezdová brána z tahokovu o výšce 1,8 m. Rada doporučuje 
provést oplocení z přírodních materiálů (kámen, dřevo), betonové desky nejsou do lokality 
vhodné. Rada s oplocením souhlasí.
Schváleno 3 - 0 - 0

11/10 Žádost SVJ domu 409-412 Týnec nad Sázavou o vyjádření k zastřešení bytového domu č.p. 409 –
412 v ulici Komenského, Týnec nad Sázavou. Stavba bude zastřešena sedlovou střechou 
ukončenou štíty, s přesahem 40 cm a sklonem 15°. Na střešní krytinu se použije předlakovaný 
trapézový plech s barevnou úpravou. Rada se stavbou nesouhlasí. Rada požaduje valbovou 
střechu, aby byl zachován jednotný ráz střech v lokalitě.
Schváleno 3 - 0 - 0

11/11 Žádost o vyjádření ke stavebním úpravám budovy č.p. 519 v ulici Pěší, Týnec nad Sázavou. Úpravy 
spočívají v osazení dvou oken na východní fasádě budovy o velikosti 1,5 x 1,5 m. Rada se 
stavebními úpravami souhlasí.
Schváleno 3 - 0 - 0

11/12 Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu, oplocení, sjezdu a přípojek na pozemku parc. č. 
4493/4 v katastrálním území Týnec nad Sázavou, část Zbořený Kostelec. Rodinný dům bude 
přízemní, nepodsklepená dřevostavba se sedlovou střechou, obdélníkového půdorysu 
o rozměrech 15,5 x 8,0 m. Zastavěná plocha domu bude 123,4 m2, výška 6,3 m. Stavba bude 
napojena na obecní kanalizaci přípojkou, která je ukončena na pozemku žadatele. Oplocení 
pozemku bude provedeno drátěným pletivem o výšce 1,8 m. V jihovýchodní části pozemku bude 
proveden sjezd a zpevněná plocha ze zámkové dlažby. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 3 - 0 - 0

11/13 Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu, oplocení, sjezdu a přípojek na pozemku parc. č. 
4502/5 v katastrálním území Týnec nad Sázavou, část Zbořený Kostelec. Rodinný dům bude zděný, 
přízemní, nepodsklepený s obytným podkrovím a sedlovou střechou. Stavba bude téměř 
obdélníkového půdorysu o rozměrech 13 x 9 m se zastavěnou plochou 110,7 m2, výška stavby 
7,9 m. Stavba bude napojena na obecní kanalizaci, která je uložení v pozemku komunikace parc. 
č. 4643. Oplocení pozemku bude provedeno z drátěného pletiva s podhrabovou deskou. Sjezd 
bude proveden ze zámkové dlažby. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek. Bude vyměřen 
místní poplatek za zhodnocení pozemku.
Schváleno 3 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 11/1 až 13 zajistí Mgr. Martina Havránková

11/14 Dohoda s Josefem Hoštou na zajištění hudební produkce ROCK PARK v Týnci nad Sázavou ve dnech 
21.-22.06.2019 ve výši 45.000 Kč. Rada s uzavřením dohody souhlasí.
Schváleno 3 - 0 - 0

11/15 Žádost Klubu stolního tenisu Týnec nad Sázavou o finanční příspěvek na pořízení dvou stolů 
na stolní tenis ve výši 30.000 Kč. Nákup stolů je požadovaný pro krajskou úroveň soutěže klubu. 
Rada souhlasí s poskytnutím daru Klubu stolního tenisu Týnec nad Sázavou ve výši 30.000 Kč 
na pořízení dvou stolů na stolní tenis.
Schváleno 3 - 0 - 0
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11/16 Návrh smlouvy o dílo na dodávku mapového systému se společností GEPRO spol. s r.o. Roční 
licenční poplatek je 5000 Kč, cena za pořízení aplikace je 25.000 Kč. Cena bez DPH. Rada souhlasí 
s uzavřením smlouvy.
Schváleno 3 - 0 - 0

11/17 Návrh smlouvy na dodávku systému Mobilní rozhlas se společností Neogenia s.r.o. Cena systému 
je 59.880 Kč/rok. Mobilní rozhlas je určen k obousměrné komunikaci s obyvateli. Rada souhlasí 
s uzavřením smlouvy.
Schváleno 3 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 11/14 až 17 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Diskuze o programu RockParku pro rok 2020

Konec jednání v 17:50

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




