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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 13/2019

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 12.08.2019

Přítomní členové rady:

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

Omluveni: 

Mgr. Petr Znamenáček

Přizváni:

Ing. Miloš Albl, tajemník

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta   radní

V Týnci nad Sázavou dne 12.08.2019
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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
13/1 Odpis nevymahatelných pohledávek po zemřelé O.Ch. ve výši 1.740 Kč na poplatku za odpady 

včetně poplatku z prodlení za roky 2016 a 2017. Na základě sdělení notářky se pozůstalostní řízení 
zastavuje pro majetek nepatrné hodnoty. Rada souhlasí s odpisem pohledávky.
Schváleno 4 - 0 - 0

13/2 Žádost o ukončení nájemní smlouvy na pronájem zahrádky č. 12 o výměře 72 m2 na pozemku parc. 
č. 3080/148 v katastrálním území Týnec nad Sázavou (zahrádky mezi garážemi a Kolonkou) ke dni 
31.12.2019. Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy k 31.12.2019.
Schváleno 4 - 0 - 0

13/3 Návrh na uzavření nájemní smlouvy s Mgr. Renatou Veselou na pronájem nebytového prostoru č. 
9 ve zdravotním středisku (K Náklí 510, Týnec nad Sázavou). Stávající nájemní smlouva byla 
uzavřena na dobu určitou do 30.06.2019. Nově je navržena nájemní smlouva na dobu neurčitou, 
ostatní beze změny. Prostor využívá 20 hodin/měsíc za paušální částku 570 Kč/měsíc (bez 
vyúčtování). Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce od 19.07.2019 do 06.08.2019. Rada 
souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy.
Schváleno 4 - 0 - 0

13/4 Návrh na uzavření nájemní smlouvy s firmou, která bude realizovat opravu silnice II/106 z Chrástu 
nad Sázavou do Prosečnice (Skanska a.s.). Předmětem pronájmu bude část pozemku parc. č. 
3126/1 v katastrálním území Týnec nad Sázavou o výměře do 8000 m2 za cenu 20 Kč/m2/rok + 
DPH, nájem bude uzavřen na dobu určitou do 31.08.2020. Pozemek bude sloužit jako zařízení 
staveniště a pro uložení stavebních materiálů a zeminy. Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední 
desce od 19.07.2019 do 06.08.2019. Rada souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy.
Schváleno 4 - 0 - 0

13/5 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. Záměr výpůjčky byl zveřejněn 
na úřední desce od 19.07.2019 do 06.08.2019. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce.
Schváleno 4 - 0 - 0

13/6 Žádost o vyjádření ke stavbě kanalizační přípojky k chatě č. e. 37 v Chrástu nad Sázavou. Přípojka 
bude uložena v pozemku žadatele a v obecních pozemcích místní komunikace parc. č. 4283/1 a 
4283/7 (panelová cesta) v katastrálním území Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou. (Bude 
vyměřen místní poplatek za zhodnocení pozemku (kanalizace). Rada se stavbou souhlasí, 
standardní podmínky pro vstup do komunikace.
Schváleno 4 - 0 - 0

13/7 Žádost o vyjádření k rekonstrukci vodovodní přípojky k domu č. p. 5 v Týnci nad Sázavou (dům 
U Micků). Z důvodu nového užívání budovy bude stávající vodovodní přípojka DN 25 nahrazena 
přípojkou větší dimenze (DN 50). Nová přípojka bude na vodovod napojena v ulici Klusáčkova 
v místě rušené přípojky. Stavba bude provedena v obecním pozemku komunikace parc. č. 3817/2 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Rada se stavbou souhlasí, standardní podmínky 
pro vstup do komunikace. Povrch komunikace bude opraven v celé šíři - bez spáry.
Schváleno 4 - 0 - 0
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13/8 Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 855/7 v katastrálním území 
Pecerady (u Podhajského rybníka). Rodinný dům bude zděný, přízemní, nepodsklepený s obytným 
podkrovím a sedlovou střechou. Stavba bude obdélníkového půdorysu o rozměrech 22 x 11 m se 
zastavěnou plochou 242 m2, výška stavby 8 m. Stavba bude napojena stávající přípojkou na obecní 
kanalizaci. Pozemek bude oplocen. Oplocení ke komunikaci bude provedeno se zděnou 
podezdívkou a výplní z dřevěných planěk, ostatní strany budou oploceny drátěným pletivem. 
Výška oplocení bude 1,8 m. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 4 - 0 - 0

13/9 Návrh smlouvy o výpůjčce mezi městem Týnec nad Sázavou (půjčitel) a Základní školou Týnec nad 
Sázavou (vypůjčitel). Z důvodu přístavby školy a tělocvičny došlo ke změně výměry a označení 
pozemků. Proto je nezbytné upravit stávající smlouvu o výpůjčce. Původní smlouva byla uzavřena 
dne 02.12.2009. Rada doporučuje zastupitelstvu smlouvu schválit.
Schváleno 4 - 0 - 0

13/10 Žádost o prodej obecního pozemku parc. č. 2102/8 (trvalý travní porost) v katastrálním území 
Pecerady o výměře 1397 m2, na kterém by žadatel rád vysadil ovocný sad. A žádost o prodej části 
pozemku parc. č. 2093/13 o výměře cca 12 m2, který navazuje na severní hranici jeho pozemku 
parc. č. 2093/9, vše v katastrálním území Pecerady z důvodu rozšíření parkovacího stání. O prodeji
pozemku parc. č. 2102/8 (části o výměře cca 300 m2) se jednalo v roce 2012 a 2015, žádost byla 
zamítnuta. Část tohoto pozemku město žadateli pronajímá. Komise pro rozvoj města prodej 
nedoporučuje, neboť pozemky jsou dle územního plánu umístěny v plánovaném železničním 
koridoru. Rada s prodejem ani pronájmem nesouhlasí.
Schváleno 4 - 0 - 0

13/11 Nová žádost o prodej části obecního pozemku parc. č. 3204/1 v katastrálním území Podělusy 
o výměře cca 90 m2. Odkoupená část by umožnila přístup z obecní cesty na jejich pozemek parc. 
č. 3208/1 v katastrálním území Podělusy, který si chtějí rozdělit. Rada města dne 26.11.2018 
schválila zřízení věcného břemene chůze a jízdy, stavební úřad na základě věcného břemene 
nesouhlasí s dělením pozemku. Komise pro rozvoj města prodej pozemku doporučuje za cenu 150 
Kč/m2. Bude nutné část obecního pozemku sloučit s pozemkem komunikace parc. č. 3717/6. Rada 
nedoporučuje prodej. Rada navrhuje situaci řešit oddělením trojúhelníku z pozemku 3204/1 a 
přisloučením tohoto dílu k pozemku 3717/6. Tím bude zajištěn přístup k pozemkům z obecní 
komunikace. Náklady se změnou nese žadatel.
Schváleno 4 - 0 - 0

13/12 Podání žádosti Středočeskému kraji o bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 4634/1 a parc. č. 
4643 v katastrálním území Týnec nad Sázavou, část Brodce, o celkové výměře 110 m2, na kterých 
město vybudovalo chodník, a následné sepsání darovací smlouvy. Komise pro rozvoj města 
doporučuje podání žádosti i sepsání darovací smlouvy. Rada souhlasí s podáním žádosti a přijetím 
daru.
Schváleno 4 - 0 - 0

13/13 Vzájemné darování (směna) částí pozemků mezi městem Týnec nad Sázavou a Jawaunion. 
Jawaunion daruje městu části pozemků, na kterých město vybudovalo chodník – části pozemků 
parc. č. 4542, parc. č. st. 700, parc. č. st. 1815 a parc. č. st. 1816, celková výměra 317 m2. Město 
daruje Jawaunionu části pozemků parc. č. 4607/2 a 4609/2 vše v katastrálním území Týnec nad 
Sázavou, část Brodce, o celkové výměře cca 80 m2. Jedná se o pozemky, které v minulosti město 
získalo od Jawy za účelem stavby chodníku a na které chodník nezasahuje. Komise pro rozvoj 
města změnu vlastnictví doporučuje. Rada souhlasí se zveřejněním záměru.
Schváleno 4 - 0 - 0
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13/14 Žádost o prodej obecních pozemků parc. č. st. 288/1 a parc. č. 772/5 v katastrálním území 
Krusičany, část Hrusice. Na pozemku parc. č. st. 288/1 o výměře 45 m2 se nachází stavba 
ve vlastnictví žadatele, pozemek parc. č. 772/5 o výměře 67 m2 sousedí s uvedenou stavbou. 
Pozemky jsou součástí zemědělského areálu, ve kterém žadatel podniká. Komise pro rozvoj města 
doporučuje prodej pozemků za cenu 150 Kč/m2 + náklady s převodem spojené. Rada souhlasí se 
zveřejněním záměru prodeje.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 13/1 až 14 zajistí Mgr. Martina Havránková

13/15 Obecně závazná vyhláška Města Týnce nad Sázavou č. 1/2019 o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství. Schvaluje zastupitelstvo. Rada doporučuje vyhlášku schválit.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 13/15 zajistí Ing. Miloš Albl

13/16 Žádosti o poskytnutí dotace, každá ve výši 30.000 Kč, z programu č. 4 - Podpora výstavby nových 
studní. Žádosti splňují všechny podmínky poskytnutí dotace. Projedná zastupitelstvo, rada 
přidělení dotací doporučuje.
Schváleno 4 - 0 - 0

13/17 Žádost ředitelky Mateřské školy Týnec nad Sázavou, příspěvkové organizace, o stanovení 
platového výměru - zařazení do 12. platové třídy. Rada souhlasí, účinnost od 1.9.2019, tajemník 
vyhotoví platový výměr.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 13/16 až 17 zajistí Ing. Bedřich Pešan

13/18 Dodatek č. 10 smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské 
integrované dopravy na roky 2010 až 2024 uzavřená podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční 
dopravě, ve znění pozdějších předpisů (linka PID č. 339). Rada souhlasí s uzavřením dodatku a 
pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Schváleno 4 - 0 - 0

13/19 Jmenování Ing. Denisy Vrbické, DiS. do funkce Koordinátorky projektu Zdravé město a MA21. Rada 
doporučuje zastupitelstvu do funkce Koordinátorky projektu Zdravé město a MA21 jmenovat 
Ing. Denisu Vrbickou, DiS.
Schváleno 4 - 0 - 0

13/20 Žádost o poskytnutí daru 5000 Kč pro Nadační fond Pramen pomoci. Dar bude použit na výrobu 
paruky pro nemocného M.M.
Schváleno 4 - 0 - 0

13/21 Přijetí dotace  - Bezbariérový přístup do obřadní síně a zasedací místnosti na Městském úřadě 
Týnec nad Sázavou. Dotace je poskytnuta z MMR ve výši 356 636,00 Kč. Rada souhlasí s přejetím 
dotace a realizací projektu.
Schváleno 4 - 0 - 0

13/22 Výběrové řízení na zhotovitele díla Bezbariérový přístup do obřadní síně a zasedací místnosti 
na Městském úřadě Týnec nad Sázavou. Předpokládaná cena 0,8 mil. Kč včetně DPH. Rada 
schvaluje zadávací dokumentaci, seznam oslovených firem a výběrovou komisi ve složení Jan 
Vrňata, Jiří Vrbata, Martin Kadrnožka. 
Schváleno 4 - 0 - 0

13/23 Výběrové řízení na zhotovitele díla Chrást nad Sázavou ČOV – intenzifikace na 800 EO. 
Předpokládaná cena 5,6 mil Kč bez DPH. Rada schvaluje zadávací dokumentaci, seznam oslovených
firem a výběrovou komisi ve složení Zbyněk Peša, Václav Dubánek, Jiří Vrbata
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 13/18 až 23 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka
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C) Různé
- Diskuze o OZV 2018/1 - regulace hlučných činností. Bude provedena revize schválených akcí a 

předložena nová vyhláška.

- Požadavek na odstranění zpevněné plochy před čp. 271. Bude předáno na odbor majetku.

Konec jednání v 18:30

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




