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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 12/2019

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 15.07.2019

Přítomní členové rady:

Mgr. Martin Kadrnožka
Ing. Bedřich Pešan
František Kašpárek
Mgr. Petr Znamenáček
Pavel Korec

Omluveni: 

---

Přizváni:

Mgr. Martina Havránková, odbor majetku
Marta Vrkoslavová, kancelář tajemníka

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta   radní

V Týnci nad Sázavou dne 15.07.2019
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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
12/1 Prodloužení nájemní smlouvy pro I.P., Nádvoří Hodějovského 98, Týnec nad Sázavou, byt č. 1. Rada 

souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy do 31.01.2020.
Schváleno 5 - 0 - 0

12/2 Prodloužení nájemní smlouvy pro I.P., Brodce 25, byt č. 1. Rada souhlasí s prodloužením nájemní 
smlouvy do 31.07.2020.
Schváleno 5 - 0 - 0

12/3 Prodloužení nájemní smlouvy pro Š.B., Benešovská 13, Týnec nad Sázavou, byt č. 4. Rada souhlasí 
s prodloužením nájemní smlouvy do 31.08.2020.
Schváleno 5 - 0 - 0

12/4 Návrh na uzavření nájemní smlouvy s Mgr. Renatou Veselou na pronájem nebytového prostoru 
č. 9 ve zdravotním středisku (K Náklí 505, Týnec nad Sázavou). Stávající nájemní smlouva byla 
uzavřena na dobu určitou do 30.06.2019, Nová smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, prostor 
využívá 20 hodin/měsíc, nájemné a služby jsou stanoveny paušální částkou 570 Kč/měsíc. 
Vyúčtování služeb se neprovádí. Rada města souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu.
Schváleno 5 - 0 - 0

12/5 Nová žádost Kotlyk s.r.o. o pronájem 6 parkovacích 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. Rada souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy za cenu 100 
Kč/měsíc/parkovací stání na dobu neurčitou. Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce 
od 06.06.2019 do 21.06.2019.
Schváleno 3 - 2 (proti) - 0

12/6 Návrh na uzavření nájemní smlouvy s firmou, která bude realizovat opravu silnice II/106 z Chrástu 
nad Sázavou do Prosečnice. Předmětem pronájmu bude část pozemku parc. č. 3126/1 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou o výměře 8000 m2 za cenu 20 Kč/m2/rok, tj. 
13.333 Kč/měsíc + DPH, nájem bude uzavřen na dobu určitou do 31.08.2020. Pozemek bude 
sloužit jako zařízení staveniště a pro uložení stavebních materiálů a zeminy. Rada města souhlasí 
se zveřejněním záměru pronájmu.
Schváleno 5 - 0 - 0

12/7 Nová žádost o vyjádření k zastřešení bytového domu č.p. 409 – 412 v ulici Komenského, Týnec nad 
Sázavou. Stavba bude zastřešena valbovou střechou se sklonem 15° a s přesahem 25 cm 
nad obecní pozemek parc. č. 3080/85 v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Na střešní krytinu 
se použije předlakovaný trapézový plech s barevnou úpravou. Rada se stavbou souhlasí 
bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

12/8 Žádost společnosti Lucida s.r.o. o vyjádření ke stavbě „Podělusy – chodník podél silnice III/10513“. 
Jedná se o rekonstrukci a doplnění části chodníků v obci Podělusy. Dále budou rekonstruovány 
dvě autobusové zastávky a vybudována ochranná zeď ze ztraceného bednění o výšce min. 1,6 m a 
délce 13 m na hranici pozemku parc. č. 3456/4 v katastrálním území Podělusy. Rada se stavbou 
souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0
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12/9 Žádost o vyjádření ke stavbě kanalizační přípojky k chatě č.e. 60 v Podělusích. Přípojka bude 
uložena pouze v pozemku žadatele parc. č. 3164/5, město je vlastníkem sousedního pozemku 
parc. č. 3164/7 vše v katastrálním území Podělusy. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

12/10 Žádost o vyjádření ke stavbě s názvem „Rekonstrukce slévárenský hal Alumetall CZ“. Stavba 
spočívá ve výstavbě nového kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 3077/2 (obecní 
pozemek), 3847/1 a 3077/58 a trafostanice na pozemku parc. č. 3077/58 vše v katastrálním území 
Týnec nad Sázavou. Rada se stavbou souhlasí. Trasa vedení se vyhne stávajícím stromům. Vedení 
bude uloženo v hloubce minimálně 1,5 m a v chráničce (v obecních pozemcích). Rada se stavbou 
souhlasí bez připomínek. Bude uzavřena smlouva o věcném břemeni (standardní ceník).
Schváleno 5 - 0 - 0

12/11 Žádost o vyjádření k přestavbě chaty č. e. 100 v Peceradech na rodinný dům. Stávající dřevostavba, 
která tvoří 2. NP, bude odstraněna včetně střechy, zděné 1. NP bude ponecháno. V přízemí budou 
provedeny dispoziční úpravy a nový strop. Dále bude nově vystavěno zděné 2. NP a sedlová 
střecha s nízkým sklonem. Stavba rodinného domu bude nepodsklepená, se dvěma nadzemními 
podlažími, obdélníkového půdorysu 7,6 x 6,8 m, zastavěná plocha 52 m2 a výška stavby 7,2 m.
Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

12/12 Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu a parkovacího stání na pozemku parc. č. 4223/1 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou. Rodinný dům bude přízemní, 
nepodsklepená dřevostavba s obytným podkrovím a sedlovou střechou. Obvodové stěny budou 
obloženy svisle orientovaným dřevěným obkladem. Stavba bude obdélníkového půdorysu 
o rozměrech 16,4 x 8,8 m se zastavěnou plochou 143 m2, výška stavby 7 m. Parkovací stání 
ze zámkové dlažby bude umístěno v severozápadní části pozemku. Rada se stavbou souhlasí 
bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

12/13 Informace o rekonstrukci střechy na bytovém domě Na Kněžině č.p. 40, ve kterém má město 
pronajatý byt od Bytového družstva Bystřice. Rekonstrukce střech se provedla dříve, než bylo 
původně plánováno. Družstevníkům jsou rozpočítány náklady na rekonstrukci jako mimořádný 
vklad do Fondu oprav. Finanční náklady na stavbu byly sníženy započtením naspořené částky 
do dlouhodobé zálohy domu. Zbylé náklady byly následně rozpočítány dle podlahové plochy bytů 
v domě. Pro náš byt je výše doplatku 39.486 Kč. Splatnost nedoplatku je 31.08.2019. Rada bere 
na vědomí.
Schváleno 5 - 0 - 0

12/14 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce hasičárny v Chrástu nad Sázavou, č.p. 180 na pozemku parc. 
č.st. 484 v katastrálním území Týnec nad Sázavou, mezi SDH Týnec nad Sázavou (vypůjčitel) 
a městem Týnec nad Sázavou (půjčitel). Výpůjčka na dobu neurčitou. Rada souhlasí se zveřejněním 
záměru výpůjčky.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 12/1 až 14 zajistí Mgr. Martina Havránková

12/15 Rada jmenuje členem sociální komise Mgr. Petra Vitteka (metodik prevence sociálně 
patologických jevů v ZŠ Týnec nad Sázavou).
Schváleno 5 - 0 - 0

12/16 Rada pověřuje Martu Vrkoslavovou k provádění úkonů opatrovnictví, které vykonává Město Týnec 
nad Sázavou dle rozhodnutí soudu.
Schváleno 5 - 0 - 0

12/17 Seznam náhradníků pro přidělení bytu v DPS: Marie a Václav V. (manželé). Rada s návrhem 
nesouhlasí.
Neschváleno 0 - 5 (proti) - 0 Plnění usnesení č. 12/15 až 17 zajistí Marta Vrkoslavová
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12/18 Žádost P.N. o finanční příspěvek ve výši 30.000 Kč z programu č. 4 - Podpora výstavby nových 
studní. Žádost splňuje všechny podmínky poskytnutí dotace. Projedná zastupitelstvo, rada 
přidělení dotace doporučuje.
Schváleno 5 - 0 - 0

12/19 Žádost Tři, o.p.s. (hospic Čerčany) o finanční příspěvek na rok 2019 na provoz zařízení. Rada 
souhlasí s poskytnutím daru ve výši 10.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

12/20 Žádost Magdaléna, o.p.s. o finanční příspěvek na rok 2019. Rada souhlasí s poskytnutím daru 
ve výši 10.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

12/21 Odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku mateřské školy. 
a) Rada schvaluje Odpisový plán pro konvektomat Retigo B1011i
b) Rada schvaluje Odpisový plán pro parní čistič STEAM PROFI 3500.
Schváleno 5 - 0 - 0

12/22 Veřejná zakázka „Projektové a manažerské práce při řešení vodovodu a kanalizace v místních 
částech Města Týnec nad Sázavou“. Rada bere na vědomí Protokol o jednání hodnotící komise. 
Rada rozhoduje o přidělení veřejné zakázky společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., 
IČO 47116901. Nabídková cena bez DPH je 12 423 500 Kč. Rada pověřuje starostu podpisem 
rámcové dohody na projektové a manažerské práce.
Schváleno 5 - 0 - 0

12/23 Dodatek č. 4 ke smlouvě o provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu. Dodatek 
stanovuje nájemné pro rok 2019 a zároveň se nastavuje mechanismus pro pravidelnou úpravu 
výše nájemného (vstup pro kalkulaci) a tím i cenu vodného, stočného. Rada s Dodatkem č. 4 
souhlasí a pověřuje starostu podpisem dodatku. S dodatkem budou seznámeni zastupitelé.
Schváleno 5 - 0 - 0

12/24 Smlouva o poskytnutí služeb s Liborem Černohlávkem na provozování sběrných nádob na odpadní 
rostlinný olej a tuk a jejich ekologická likvidace. Služba je bezplatná, svoz 1x týdně. Rozmístěno 
bude 5 nádob.
Schváleno 5 - 0 - 0

12/25 Aktualizace povodňového plánu. Provede Vodohospodářskéhý rozvoj a výstavba a.s. Rada souhlasí
aktualizací povodňového plánu za cenu 45.000 Kč bez DPH.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 12/18 až 25 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Informace o přípravě rekonstrukce silnice do Chrástu - Středočeský kraj dokončuje výběrové řízení, 

předpoklad realizace prací od 8 (9)/2019.

- Informace o opravě krajnice silnice do Kostelce. Realizuje Středočeský kraj.

Konec jednání v 17:35

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




