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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 10/2020

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 01.06.2020

Přítomní členové rady:

Mgr. Martin Kadrnožka
Mgr. Petr Znamenáček
Zbyněk Peša
František Kašpárek 
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 01.06.2020
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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
10/1 Odpis nevymahatelné pohledávky po zemřelém Antonínu Špálovi ve výši 7.626,50 Kč na poplatku 

za odpady s příslušenstvím (místní poplatek za odpady ve výši 4.576,50 Kč a poplatek z prodlení 
3.050,00 Kč). A dále odpis pohledávky ve výši 158.974,00 Kč na nájmu a službách v bytě na adrese 
Brodce 25. Dědické řízení bylo zastaveno. Rada doporučuje zastupitelstvu odpis pohledávky 
schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/2 Výběrové řízení na pronájem zahrádky č. 5 o výměře 68,5 m2 na pozemku parc. č. 3080/148 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou (zahrádky mezi garážemi a Kolonkou). Byla doručena 
1 nabídka s cenou 35 Kč/m2/rok. Rada města souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu zahrádky 
za 35 Kč/m2/rok, tj. za 2.397,50 Kč/rok + inflační doložka.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/3 Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru ve sníženém přízemí budovy č.p. 13, ulice 
Benešovská, Týnec nad Sázavou (bývalá opravna obuvi). Do výběrového řízení se nikdo nepřihlásil. 
Prostor (místnost 44,6 m2 + společné WC 1,8 m2) bude od 01.07.2020 volný. Bude vypsáno nové 
výběrové řízení, cena min. 513 Kč/m2/rok + inflační doložka, doba neurčitá. Prostor bude označen 
plakátem K pronájmu, bude zveřejněno na webu a v TL. Pokud se nenajde nový nájemník, pak 
může být prostor nabídnut za cenu energií spolkům.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/4 Žádost o uzavření pachtovní smlouvy na obecní pozemky parc. č. 2139/17 (trvalý travní porost, 
výměra 126 m2) a parc. č. 2140/2 (trvalý travní porost, výměra 254 m2) v katastrálním území 
Pecerady. Žadatelka užívá také sousední pozemky (nyní sekání trávy, do budoucna pastvina). 
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, výpovědní lhůta 6 měsíců, cena 5000 Kč/ha/rok + 
inflační doložka, tj. 190 Kč/rok. Záměr byl zveřejněn na úřední desce od 14.05.2020 do 01.06.2020.
Rada s uzavřením smlouvy souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/5 Žádost o povolení užívání obecních pozemků parc. č. 3715/5, 3717/4, 3717/5, 3717/6 a 3862/3 
v katastrálním území Podělusy pro přístup k plánované stavbě rodinného domu, který bude 
umístěn v západní části pozemku parc. č. 3336 (pozemek bude rozdělen). Rada s příjezdovou 
komunikací ze západu nesouhlasí. Rada doporučuje řešit příjezd přes soukromé pozemky 
na severu nebo po obecním pozemku z východu.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/6 Žádost o vyjádření ke stavbě kanalizační přípojky pro pozemek parc. č. 3947/2 v katastrálním 
území Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou. Přípojka bude uložena v pozemku žadatele a 
obecním pozemku komunikace parc. č. 4286/1 v katastrálním území Týnec nad Sázavou, kde bude 
napojena na kanalizační řad. Rada se stavbou souhlasí, standardní podmínky pro vstup 
do komunikace. Bude vyměřen místní poplatek za zhodnocení pozemku.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/7 Žádost o vyjádření ke stavbě kanalizační a STL plynové přípojky pro pozemek parc. č. 3988 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou. Plynová přípojka bude uložena 
v pozemcích parc. č. 4257/3, 4314/4 a 3988, kanalizační přípojka v pozemcích parc. č. 4314/4 a 
3988 vše v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Stavba se nedotkne obecních pozemků. Rada 
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se stavbou souhlasí. Stavba bude provedena tak, aby ji při stavbě chodníku nebylo později nutné 
upravovat. Bude vyměřen místní poplatek za zhodnocení pozemku.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/8 Podání žádosti Středočeskému kraji o bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 3862/1 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou o celkové výměře 406 m2, na kterých město vybudovalo 
chodník a sjezd na dopravní terminál, a následné sepsání darovací smlouvy. Komise pro rozvoj 
města doporučuje podání žádosti a sepsání darovací smlouvy. Rada doporučuje zastupitelstvu 
schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 10/1 až 8 zajistí Mgr. Martina Havránková

10/9 Účetní závěrka, zpráva o přezkumu, závěrečný účet - město Týnec nad Sázavou. Finanční výbor 
nemá výhrady. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/10 Rozpočtové opatření zastupitelstva. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 10/9 a 10 zajistí Ing. Kateřina Hrušková

10/11 Vnitřní směrnice č. 2020/4 - Ceník nadstandardních poplatků v souvislosti s konáním sňatečných 
obřadů. Rada souhlasí s vydáním směrnice.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 10/11 zajistí Ing. Miloš Albl

10/12 Program zastupitelstva 15.06.2020
A. Volba místostarosty
B. Majetkové převody
C. 3. Rozpočtové opatření zastupitelstva pro rok 2020
D. Závěrečný účet a zpráva o přezkumu hospodaření - Město Týnec nad Sázavou 
E. Závěrečné účty a zprávy o přezkumu hospodaření svazků obcí (Týnecko – svazek obcí, 

Benebus a Obecní lesy)
F. Bezúplatný převod majetku příspěvkovým organizacím (ZŠ, MŠ, ŠJ)
G. Odpuštění nevymahatelných pohledávek po zemřelých
H. Obecně závazná vyhláška o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
I. Svazek obcí Obecní lesy Benešovska - veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - příspěvek 

na hospodaření v lese
Schváleno 5 - 0 - 0

10/13 Žádost Osadního výboru Krusičany o finanční příspěvek ve výši 9.000 Kč na kulturní akce v roce 
2020. Rada souhlasí s poskytnutím daru ve výši 9.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/14 Návrh Základní školy Týnec nad Sázavou, příspěvkové organizace, na zřízení přípravné třídy 
pro školní rok 2020/2021. Rada souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/15 Stanovení ceny za vstupné na podzimní koncert Lenky Filipové ve Společenském centru Týnec 
06.11.2020. Jednotné vstupné 400 Kč (sál i balkon). Předprodej vstupenek nebude (vzhledem 
k nejisté situaci v době koncertu), pouze rezervace. 
Schváleno 5 - 0 - 0

10/16 Dodatek č. 1-27176990721_0 ke smlouvě č. 1-3650809368_0 mezi Vodafone Czech Republic a.s. 
a Městem Týnec nad Sázavou na dobu určitou do 20.06.2022. Měsíční fakturace 4900 Kč bez DPH
(40 SIM, 16x data). Rada souhlasí s uzavřením dodatku.
Schváleno 5 - 0 - 0
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10/17 Seznam komunikací a chodníků k opravě pro rok 2020. Vzhledem k očekávanému poklesu příjmu 
se provedou pouze dotované a již běžící akce. Rada souhlasí s realizací oprav.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 10/12 až 17 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Změna termínu jednání rady Nový termín 13.7. místo 20.7.2020

- Setkání s veřejností 18.6.2020 v 17:00 u sokolovny v Kostelci. Téma - cyklisti, komunikace a 

chodník, vodovod, …

- Diskuze o vestavbě pod pergolou u čp. 200. Rada doporučuje vestavbu umístit „do kouta“

- Informace o výhledu poklesu rozpočtových příjmů a připravovaných úsporných opatřeních.

Očekávaný pokles příjmů je 20 mil Kč.

Konec jednání v 20:15

Termíny jednání v roce 2020:
rada: 22.6., 13.7., 17.8., 31.8., 21.9., 5.10., 19.10., 9.11., 30.11., 21.12.
zastupitelstvo: 15.6., 14.9., 14.12.




