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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 15/2019

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 23.09.2019

Přítomní členové rady:

Mgr. Martin Kadrnožka (příchod 16:30)
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 23.09.2019
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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
15/1 Žádost nájemníka nebytových prostor v č.p. 13, ulice Benešovská, Týnec nad Sázavou, o souhlas, 

aby uvedené nebytové prostory mohla užívat také společnost Korbel s.r.o. (IČ 07443048). Rada 
s užíváním prostor společností Korbel s.r.o. souhlasí.
Schváleno 4 - 0 - 0

15/2 Vyhlášení výběrového řízení na pronájem nové zahrádky č. 19 v Chrástu nad Sázavou (za garážemi 
u náhonu) od 01.01.2020. Jedná se o zahrádku o výměře 100 m2 na pozemku parc. č. 4250/1 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Rada s vyhlášením souhlasí, nájemné minimálně 
10 Kč/m2/rok + inflační doložka.
Schváleno 4 - 0 - 0

15/3 Dohoda o úhradě nákladů na pořízení změny č. 3 územního plánu města Týnec nad Sázavou 
uzavřená mezi městem a Teplárnou Týnec s.r.o. (navrhovatel). Předmětem dohody je závazek 
Teplárny Týnec s.r.o. uhradit městu veškeré náklady spojené s pořízením změny č. 3 územního 
plánu. Rada s uzavřením dohody souhlasí.
Schváleno 4 - 0 - 0

15/4 Dohoda o poskytnutí finančního příspěvku na přeložku části vodovodního řadu C43 v Týnci nad 
Sázavou v ulici K Zeleným vratům mezi městem Týnec nad Sázavou (stavebník) a manželi M.
(přispívající). Přispívající se zavazuje poskytnout městu příspěvek ve výši max. 150.000 Kč 
na přeložku uvedeného vodovodu. Rada s uzavřením dohody souhlasí.
Schváleno 4 - 0 - 0

15/5 Žádost o vyjádření k přístavbě a stavebním úpravám rodinného domu č.p. 124 v Chrástu nad 
Sázavou a garáže na pozemku parc. č. st. 1423/2 v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Stávající 
rodinný dům bude částečně ubourán a dostavěn. Dům bude zděný, přízemní s obytným podkrovím 
a sedlovou střechou, obdélníkového půdorysu 11,6 x 8,4 m a výškou stavby 8 m. Dům bude 
napojen na vodovod a kanalizaci stávajícími přípojkami. Garáž bude zděná, s plochou pultovou 
střechou, nepravidelného půdorysu se zastavěnou plochou 61,4 m2, výška stavby 6,3 m. Rada se 
stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

15/6 Žádost o vyjádření k přístavbě, nástavbě a stavebním úpravách chaty č.e. 117 v Čakovicích 
za účelem změny užívání na rodinný dům. Rodinný dům bude zděný, částečně podsklepený, 
přízemní se sedlovou střechou a velkým vikýřem na jižní straně, který přechází do terasy. Dům 
bude téměř obdélníkového půdorysu se zastavěnou plochou 239,2 m2, výška stavby 8,4 m. Dům 
bude obložen dřevem a kamenem, boční nepodsklepené části budou částečně zasypány. Jižní část 
pozemku parc. č. 1002/5 bude srovnána do roviny a na jižní hranici s pozemkem parc. č. 1002/2 
bude umístěna opěrná stěna o výšce 2,5 m a pletivo 1,2 m. Rada se stavbou souhlasí 
bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

15/7 Nová žádost o vyjádření k přístavbě zahradního domku a domu pro hosty na pozemku parc. č. 
4136 v katastrálním území Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou, který vznikne přístavbou 
ke stávajícím garážím. Stavba bude zděná, přízemní, nepodsklepená s podkrovím a sedlovou 
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střechou, nepravidelného půdorysu se zastavěnou plochou 182 m2 a výškou 7,1 m. Rada 
se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

15/8 Žádost o vyjádření k přístavbě zádveří a přístřešku u rodinného domu č.p. 6 v Čakovicích. Přístavba 
zádveří bude umístěna na jižní straně domu, bude zděná, obdélníkového půdorysu o rozměrech 
3,6 x 2,0 m, zastřešení vznikne prodloužením stávající sedlové střechy. Přístřešek u vstupu 
do kotelny bude sloupový ze ztracených betonových tvárnic s pultovou střechou, obdélníkového 
půdorysu o rozměrech 5,75 x 2,00 m. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 15/1 až 8 zajistí Mgr. Martina Havránková

15/9 Jmenování zástupců města (zřizovatele) do školské rady na období 18.10.2019 - 18.10.2022: Jana 
Chroustová, Dagmar Kudrnová a Miloš Albl.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 15/9 zajistí Ing. Miloš Albl

15/10 Servisní smlouva s BC Bike company, s.r.o. na provedení pravidelných servisních prohlídek Bike 
Safe Boxu (uzamykatelný box na kola na autobusovém nádraží) za cenu 7900 Kč za prohlídku. 
Prohlídka se provádí 1x za 12 měsíců. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

15/11 Přijetí dotace na projekt „EM – MěÚ Týnec nad Sázavou“. Na realizaci projektu byla přidělena 
dotace z MPO ve výši 338 800 Kč. Projekt zavádí energetický managment na objekty ve vlastnictví 
města. Bude pořízen software, zmapovány objekty a poskytnuta metodika pro zpracování údajů. 
Rada souhlasí s přejetím dotace a realizací projektu.
Schváleno 5 - 0 - 0

15/12 Výběrové řízení na zhotovitele díla „EM – MěÚ Týnec nad Sázavou“. Předpokládaná cena 
500.000 Kč včetně DPH.  Rada schvaluje zadávací dokumentaci, seznam oslovených firem a 
jmenuje výběrovou komisi ve složení Jan Vrňata, Martin Kadrnožka, Martina Havránková. 
Schváleno 5 - 0 - 0

15/13 Příkazní smlouva s firmou OTIDEA na provedení zjednodušeného podlimitního řízení na koupi 
cisterny pro hasiče z Pecerad za cenu 49.000 Kč bez DPH. Rada s uzavřením smlouvy souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

15/14 Plán zdraví. Rada bere dokument na vědomí. 
Schváleno 5 - 0 - 0

15/15 Studie:
- chodník Chrást vesnice (z Chrástu vesnice ke kurtům v sídlišti)
- chodník Pecerady (z Brodců na náves do Pecerad)
- stezka Sázava (od jezu Brodce k jezu Kaňov)
Rada nemá připomínky a bere dokumenty na vědomí.
Schváleno 5 - 0 - 0

15/16 Požadavek obyvatel z Podělus, kde vyjadřují nesouhlas s umístěním kontejnerového stání. 
Přemístění je především z důvodu odkládání odpadů obyvatel z širokého okolí v blízkosti silnice. 
Stejný problém se řešil v Čakovicích u rybníka, kde přemístění místa od silnice pomohlo. Jiné 
vhodné místo v Podělusích není (dostupnost pro popeláře, mimo hlavní silnici, obecní pozemek). 
Místo má být zpevněné (vydlážděno) a oploceno standardní ohradou (jako na jiných místech 
v Týnci). O stanovisko byl požádán osadní výbor v Podělusích. Osadní výbor doporučuje přesunout 
kontejnery na novou plochu dle původního záměru a doplnit ohradu. Rada v souladu s názorem 
osadního výboru souhlasí s přestěhováním kontejnerů po provedení ohrady.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 15/10 až 16 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka
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C) Různé
-

Konec jednání v 17:50

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




