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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 17/2019

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 21.10.2019

Přítomní členové rady:

Mgr. Martin Kadrnožka
František Kašpárek
Mgr. Petr Znamenáček
Pavel Korec

Omluveni: 

Ing. Bedřich Pešan

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 21.10.2019
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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
17/1 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavřená mezi Středočeským 

krajem, který zastupuje Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, (povinný) a městem 
Týnec nad Sázavou (oprávněný). Věcné břemeno se týká uložení kanalizační přípojky pro č.p. 81 
(ZUŠ) do pozemku parc. č. 3862/1 v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Cena za věcné 
břemeno je stanovena ve výši 3.025 Kč + DPH. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 4 - 0 - 0

17/2 Žádost Alumetal CZ s.r.o., o vyjádření ke stavbě STL plynové přípojky, STL průmyslového plynovodu 
a vodovodní přípojky pro pozemek parc. č. st. 1733. Potrubí bude uloženo mimo jiné v obecních 
pozemcích parc. č. 3077/2 (ovocný sad) a 3824/1 (místní komunikace, ulice Sadová) v katastrálním 
území Týnec nad Sázavou. Pod železnicí bude proveden protlak, startovací jáma bude provedena 
na obecním pozemku parc. č. 3077/2. Na pozemku parc. č. 3077/2 bude umístěn zděný kiosek HUP 
s půdorysem 2,00 x 0,65 m, ve vzdálenosti 1,5 m od hranice pozemku komunikace parc. č. 3824/1.
Rada se stavbou souhlasí. Standardní podmínky pro vstup do komunikace. Trasa vedení se vyhne 
stávajícím stromům. Vedení bude uloženo v hloubce minimálně 1,5 m a v chráničce (v obecních 
pozemcích). Bude uzavřena smlouva o věcném břemeni (standardní ceník), jeden subjekt = jedna 
smlouva na všechna vedení.
Schváleno 4 - 0 - 0

17/3 Smlouva o dílo uzavřená mezi městem Týnec nad Sázavou (objednatel) a Technickými službami 
Týnec s.r.o. (zhotovite). Předmětem smlouvy je závazek TS provést přístavbu haly (přístřešek 
na sůl) v areálu TS na Brodcích. Cena díla bude postupně po dobu 10 let započítávána oproti 
nájemnému za stavby. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo a zápočtem nájemného.
Schváleno 4 - 0 - 0

17/4 Návrh na uzavření budoucí nájemní smlouvy mezi městem Týnec nad Sázavou (pronajímatel) a 
Českými drahami (nájemce) na pronájem místností č. 1.02 (pokladna) a č. 1.08 (služební WC) 
v nově budované stavbě na pozemcích parc. č. 3847/12 a 3847/13 v katastrálním území Týnec nad 
Sázavou, která je součástí nového dopravního terminálu. Za užívání bude nájemce hradit nájemné 
700 Kč/měsíc a paušální poplatek za dodávku energií 500 Kč/měsíc. Město uhradí nájemci odměnu 
200 Kč/měsíc za dohled nad budovou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 5 let 
s automatickým prodloužením. Rada města souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 17/1 až 4 zajistí Mgr. Martina Havránková

17/5 Rozšíření účelu Fondu rozvoje bydlení (FRB) o účelové zapojení volných finančních prostředků 
z Fondu rozvoje bydlení na spořicí účet města za účelem zhodnocení finančních prostředků a 
možnost krátkodobého posílení městského rozpočtu v délce trvání 90 dní. Úroky ze spořicího účtu 
zůstávají příjmem rozpočtu města (nenavyšuje se zůstatek ve FRB). Spořicí účet nemá výpovědní 
lhůty, převody lze realizovat okamžitě. Schvaluje zastupitelstvo. Rada doporučuje zastupitelstvu 
pravidla FRB schválit.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 17/5 zajistí Ing. Kateřina Hrušková

17/6 Stanovení výše vstupného na Ples města Týnec nad Sázavou 1.2.2020 ve Společenském centru 
Týnec ve výši 150 Kč. Předprodej vstupenek bude zahájen 16.12.2019.
Schváleno 4 - 0 - 0

17/7 Osadní výbor Chrást - sídliště navrhuje jmenovat novým předsedou Antonína Lacinu (stávající člen 
osadního výboru). Stávající předseda Josef Štilc se vzdává funkce předsedy z důvodu pracovního 
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vytížení, členem osadního výboru zůstává. Schvaluje zastupitelstvo. Rada doporučuje 
zastupitelstvu jmenovat Antonína Lacinu předsedou osadního výboru.
Schváleno 4 - 0 - 0

17/8 Veřejná zakázka „EM – MěÚ Týnec nad Sázavou“. Rada bere na vědomí Zprávu o hodnocení 
nabídek předloženou hodnotící komisí a rozhoduje o přidělení veřejné zakázky nejvýhodnější 
nabídce – PORSENNA, o.p.s., se sídlem: Bystřická 522/2, 140 00 Praha 4, IČ: 27172392. Nabídková 
cena je 380 000,00 Kč bez DPH (459 800,00 Kč s DPH). Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy 
o dílo na zhotovení díla.
Schváleno 4 - 0 - 0

17/9 Termíny jednání rady a zastupitelstva v roce 2020. Bude zasláno zastupitelům.
Schváleno 4 - 0 - 0

17/10 Plán zimní údržby pro období 2019/2020. 
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 17/6 až 10 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Informace o parkovacích stání na pozemcích města pro potřeby jiných subjektů.
- Informace o požadavku p. Linharta na uspořádání RockParku bez podpory města.
- Ve městě začal pracovat terénní sociální pracovník (Hana Kronovetrová). Je možné dávat podněty 

k řešení. Kancelář má v sociální poradně vždy ve středu od 13:00 do 16:00.
- Informace o stavbě dopravního terminálu.
- Připomínky k jízdním řádům linky 339 - budou projednány s IDSK.
- Informace o jednání školské rady.
- Informace o organizační struktuře MěÚ.
- Informace o záměru opravy střechy na rotundě a věži týneckého hradu. Zastupitelstvu bude předložen 

návrh daru.
Konec jednání v 18:10

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




