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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 02/2020

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 03.02.2020

Přítomní členové rady:

Mgr. Martin Kadrnožka
Mgr. Petr Znamenáček
Zbyněk Peša
František Kašpárek 
Pavel Korec (příchod 16:15)

Omluveni: 

---

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 03.02.2020
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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
02/1 Žádost o ukončení nájemní smlouvy o umístění reklamního zařízení v ulici Pražská (na pozemku 

parc. č. 3862/3) v katastrálním území Týnec nad Sázavou ke dni 31.12.2019. Reklamní poutač je 
demontován. Rada s ukončením smlouvy k 31.12.2019 souhlasí.
Schváleno 4 - 0 - 0

02/2 Žádost o změnu nájemní smlouvy na pronájem pozemků parc. č. 3006/117 a 3006/40 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou, ulice Brodecká (Farský kopec). Žadatel od 01.01.2020 
užívá pouze pozemek parc. č. 3006/40 o výměře 398 m2. Cena bude 10 Kč/m2/rok (beze změny). 
Rada města souhlasí se zveřejněním záměru změny nájemní smlouvy.
Schváleno 4 - 0 - 0

02/3 Žádost o ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor na adrese Benešovská č.p. 13, Týnec nad 
Sázavou. Rada souhlasí s ukončením smlouvy, výpovědní lhůta dle smlouvy. Bude vyhlášeno 
výběrové řízení na obsazení prostor. Minimální cena 513 Kč/m2/rok + inflační doložka. Rada 
souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu.
Schváleno 4 - 0 - 0

02/4 Žádost o ukončení nájemní smlouvy 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).
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy k 31.12.2019.
Schváleno 4 - 0 - 0

02/5 Pronájem volné 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). Nájemce bude vybrán 
ve výběrovém řízení, minimální nájemné 10 Kč/m2/rok, doba neurčitá. Rada města souhlasí se 
zveřejněním záměru pronájmu.
Schváleno 4 - 0 - 0

02/6 Žádost o vyjádření ke stavbě elektrické přípojky NN, která povede ze stávajícího sloupu 
na pozemku parc. č. 1291 ke stavbě č.e. 83 v Čakovicích. Přípojka bude uložena mimo jiné 
v obecním pozemku parc. č. 1285/1 podél pozemků parc. č. 1290 a 1288/2 v katastrálním území 
Čakovice u Řehenic. Rada se stavbou souhlasí. Standardní podmínky pro vstup do komunikace.
Obecní pozemky budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu. Vedení bude 
v obecních pozemcích uloženo minimálně 1m pod úrovní terénu v chráničce. Na obecních 
pozemcích bude zřízeno věcné břemeno (cena dle vnitřní směrnice). Náklady na zřízení břemene 
hradí žadatel.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/7 Žádost o vyjádření ke stavbě elektrické přípojky, která povede ze stávajícího sloupu do nového 
elektroměrového pilíře v oplocení (pilíř bude zděný) a dále do rodinného domu č.p. 26. Přípojka 
bude uložena v pozemku parc. č. st. 333/1 v katastrálním území Podělusy a nezasáhne na obecní 
pozemek. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/8 Žádost o vyjádření ke stavbě č. IZ-12-6002009 s názvem Podělusy – kNN – parc. č. 3199/2. Stávající 
kabelové vedení NN, které vede v nově vytvořených pozemcích určených pro výstavbu, bude 
přeloženo do pozemku parc. č. 3199/2 v katastrálním území Podělusy. Vedení NN bude smyčkovat 



3

stávající pojistkové skříně u č.p. 62, 66 a č.e. 44, vedení bude uloženo v obecním pozemku parc. č. 
3162/18 (účelová komunikace). Rada se stavbou souhlasí. Standardní podmínky pro vstup 
do komunikace. 
Schváleno 5 - 0 - 0

02/9 Žádost o vyjádření ke stavbě č. IZ-12-6001793 s názvem Týnec n. S., Čisté Potoky – kNN – p. č. 
1377/3. Stávající kabelové vedení NN v pozemku parc. č. 1377/4 bude přerušeno, naspojkováno a 
zasmyčkováno do nově osazené pojistkové skříně na hranici pozemku parc. č. 1377/3 vše 
v katastrálním území Čakovice u Řehenic. Nový pilíř bude zděný, stavba se nedotkne obecních 
pozemků. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/10 Žádost InfoTel s.r.o. o vyjádření ke stavbě s názvem SEK Týnec nad Sázavou – lokalita RD. Projekt 
řeší uložení nového telekomunikačního vedení v ulicích Sázavská, Čakovická, K Jezu, V Koutech a 
K Zeleným vratům v Týnci nad Sázavou. Vedení vychází ze stávající trafostanice na pozemku parc. 
č. st. 1283 a bude napojovat přilehlé rodinné domy. Celková délka trasy bude cca 1738 m. Rada 
požaduje více informací o prováděných zemních pracích. Poté se město vyjádří.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/11 Žádost o vyjádření ke stavbě domovní čistírny odpadních vod na pozemku parc. č. 1031/3 
v katastrálním území Čakovice u Řehenic. ČOV bude sloužit k likvidaci splaškových vod ze stavby 
pro rekreaci č.e. 100. Přečištěné odpadní vody budou svedeny do akumulační jímky a následně 
rozstřikovány na pozemku. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/12 Žádost o vyjádření ke stavbě skladu s parkovacím stáním a sjezdu. Sklad s parkovacím stáním bude 
umístěn na pozemku parc. č. 3141/5 v katastrálním území Podělusy při hranici s komunikací. Jedná 
se o zděnou jednopodlažní stavbu s rovnou střechou, nepravidelného půdorysu o max. rozměrech 
11 x 6 m. Střecha bude sloužit pro parkování vozidel. Sjezd bude navazovat na stávající sjezd 
na pozemek a bude umístěn na obecním pozemku parc. č. 3845/14 v katastrálním území Podělusy. 
V rámci stavby budou provedena pojízdná vrata na hranici pozemku. Rada se stavbou souhlasí bez 
připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/13 Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 3982/2 v katastrálním území 
Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou. Dům bude zděný, nepodsklepený se dvěma 
nadzemními podlažími a sedlovou střechou se sklonem 20°, obdélníkového půdorysu o rozměrech 
8 x 10 m, zastavěná plocha 80 m2, výška stavby 7,5 m. Stavba bude umístěna v severní části 
pozemku. Rada se stavbou nesouhlasí, je požadován sklon střechy alespoň 40°.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/14 Žádost o stanovisko pořizovatele územního plánu k využití pozemku parc. č. 3982/2 v katastrálním 
území Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou. Většina pozemku se nachází v ploše BV –
plochy bydlení venkovského typu, při severní hranici se nachází plocha NZ – plochy zemědělské 
půdy – trvalé travní porosty. Rada požaduje umístění stavby na pozemku v souladu s platným 
územním plánem v ploše BV. 
Schváleno 5 - 0 - 0

02/15 Žádost o vyjádření k realizaci 8 nových ocelových balkónů na západní fasádě domu č.p. 225 a 226 
v Chrástu nad Sázavou. Balkóny o rozměrech 3,0 x 1,5 m budou osazeny na místě stávajícího 
zábradlí v 1. a 2. NP. Nad každým sloupcem balkónů bude osazen nový ocelový přístřešek. Rada se 
stavbou souhlasí, platí podmínky dle stanoviska architekta města.
Schváleno 5 - 0 - 0
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02/16 Nájemní smlouva 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 vybudované 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. Smlouva budoucí nájemní byla uzavřena dne 25.11.2019. Rada města souhlasí se 
zveřejněním záměru pronájmu.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/17 Žádost o doplnění vyjádření ze dne 20.05.2019 k rekonstrukci chaty č.e. 49 v Chrástu nad Sázavou. 
Stavba je doplněna o plastovou jímku o objemu 2 m3, do které budou svedeny splaškové vody 
z chaty. Jímka bude provedena na místě stávající nevyhovující žumpy, tj. na pozemku parc. č.
3922/13 v katastrálním území Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou, ve vzdálenosti cca 
1,5m jižně od chaty.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 02/1 až 17 zajistí Mgr. Martina Havránková

02/18 Rada schvaluje Pokyn rady města č. 1/2020 - O přidělování bytů v domě s pečovatelskou službou.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 02/18 zajistí Marta Vrkoslavová

02/19 Rada města schvaluje přesun vybraných pohledávek v celkové výši 356.962 Kč do podrozvahy 
z důvodu jejich nevymahatelnosti.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/20 Návrh 1. rozpočtového opatření zastupitelstva pro rok 2020. Rada doporučuje zastupitelstvu 
rozpočtové opatření schválit
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 02/19 a 20 zajistí Ing. Kateřina Hrušková

02/21 Na návrh tajemníka po provedeném výběrovém řízení rada souhlasí se jmenováním pana 
Ing. Petra Drahoňovského vedoucím odboru Kancelář starosty. Nástup do funkce se předpokládá 
od 01.04.2020.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/22 Obecně závazná vyhláška Města Týnce nad Sázavou č. 1/2020 o místním poplatku ze psů. Upravují 
se pojmy do souladu s platnou legislativou. Výše poplatku se nemění. Rada doporučuje 
zastupitelstvu schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/23 Obecně závazná vyhláška Města Týnce nad Sázavou č. 2/2020 o místním poplatku z pobytu. 
Upravují se pojmy do souladu s platnou legislativou. Výše poplatku se nemění. Rada doporučuje 
zastupitelstvu schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/24 Obecně závazná vyhláška Města Týnce nad Sázavou č. 3/2020 o regulaci hlučných činností a 
nočního klidu. Byl aktualizován seznam akcí dle požadavků spolků, pořadatelů a místních částí. 
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 02/21 až 24 zajistí Ing. Miloš Albl

02/25 Program zastupitelstva 17.02.2020
A. Majetkové převody
B. Rozpočtové opatření zastupitelstva pro rok 2020
C. Zápůjčka RUAH - dodatek smlouvy
D. Poskytnutí dotací na podporu spolkové činnosti - program 1, 2, 3
E. Dobrovolný svazek obcí Posázavský vodovod - vznik, členství a majetek svazku
F. Obecně závazné vyhlášky - místní poplatky, hlučné činnosti
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G. Financování nákupu CAS pro JPO Pecerady 
Schváleno 5 - 0 - 0

02/26 Poskytnutí dotací na podporu spolkové činnosti - program 1, 2, 3. Rada doporučuje zastupitelstvu 
schválit poskytnutí dotací.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/27 Odměna trenérům a instruktorům poskytnutá v roce 2020 městem bude poskytnuta po předložení 
kvalifikačních dokumentů. Spolkům bude zaslána informace emailem. 
Schváleno 5 - 0 - 0

02/28 Zrušení sdružení obcí a vznik dobrovolného svazku obcí (DSO) - Posázavský vodovod. Jde o uvedení 
právního stavu do souladu s legislativou. Jde o úpravu fungující správy vodovodního přivaděče
Posázavský vodovod. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit vznik svazku, členství města 
ve svazku a převod majetku do svazku.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/29 Žádost FOKUS Vysočina, z.ú. o finanční příspěvek na péči a pomoc lidem s psychickými problémy. 
Společnost poskytuje sociální služby na území města. Rada souhlasí s poskytnutím daru ve výši
5.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/30 Žádost Oblastní charity Kutná Hora, střediska na Sioně o finanční příspěvek pro rok 2020 na ranou 
péči pro rodinu dítěte se specifickými potřebami od narození do 7 let. Společnost poskytuje 
sociální služby na území města. Rada souhlasí s poskytnutím daru ve výši 2.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/31 Žádost Českého svazu chovatelů, základní organizace Týnec nad Sázavou, o finanční příspěvek 
k zakoupení klecí na holuby v roce 2020. Rada souhlasí s poskytnutím daru ve výši 10.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/32 Žádost Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky (SONS), Oblastní 
pobočka Benešov, o finanční příspěvek na rok 2020. Rada souhlasí s poskytnutím daru ve výši
1.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/33 Žádost Školy Taekwon-do Hwa-Rang, z.s. o příspěvek na činnost v roce 2020 (účast v soutěžích, 
pravidelný tréning, Týnec CUP 2020).  Rada souhlasí s poskytnutím daru ve výši 13.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/34 Žádost Mateřského centra Motýlek Týnec nad Sázavou o finanční příspěvek na konání akce Festival 
s lehkostí motýlka v roce 2020. Rada souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 35.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/35 Žádost o finanční příspěvek na akci „Dětský sportovní den s TAJV“ v roce 2020. Rada nesouhlasí 
s poskytnutím příspěvku.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/36 Žádost vydavatelství IV-Nakladatelství s.r.o., které provádí akviziční činnost pro International 
Police Association o finanční podporu umístěním reklamy do omalovánek „Bezpečně na silnici“ 
pro prevenci dopravních nehod. Omalovánky se budou distribuovat zdarma do škol. Nejmenší 
možná reklama je za 7.900 bez DPH. Předpokládané vydání 3/2020, při zapojení Města pošlou 
30 brožur. Rada nesouhlasí s nákupem reklamy.
Schváleno 5 - 0 - 0
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02/37 Dohoda o provedení práce za výkon hlavní vedoucí na lyžařském výcvikovém kurzu ve dnech od 
25 - 1.2.2020 ze mzdových prostředků ZŠ ve výplatním termínu únor 2020 uzavřená mezi Základní 
školou Týnec nad Sázavou a ředitelkou Základní školy Týnec nad Sázavou. Rada souhlasí 
s uzavřením dohody a výplatou odměny.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/38 Dotace z rozpočtu Středočeského kraje a návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 
Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém zasedání dne 25. 11. 2019 projednalo poskytnutí 
dotací z Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje – Středočeský 
Fond podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP a usnesením č. 014-21/2019/ZK schválilo 
poskytnutí dotace na projekt „Zlepšení odtokových poměrů v lokalitě Hlinka Týnec nad Sázavou“ 
(evidenční číslo žádosti: FVP/VOH/039489/2019) ve výši 396 777 Kč. Řešení nakládání 
s povrchovou vodou je nezbytné pro další řešení výstavby v lokalitě. Rada schvaluje přijetí dotace 
z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 396 777 Kč na projekt Zlepšení odtokových poměrů 
v lokalitě Hlinka Týnec nad Sázavou. Rada pověřuje starostu podpisem Veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/39 Veřejná zakázka „Rybník Pecerady – odbahnění, stavební úpravy“. Rada bere na vědomí Zprávu 
o posouzení a hodnocení nabídek předloženou hodnotící komisí a rozhoduje o přidělení veřejné 
zakázky nejvýhodnější nabídce – společnosti AGROM-KJ, s.r.o., U Sirkárny 250/1, 370 01 České 
Budějovice; IČ: 25174495. Nabídková cena bez DPH je 1 852 137,35 Kč (2 241 086,19 Kč včetně 
DPH). Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 02/25 až 39 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Informace o řešení průchodu pod ČOV Týnec. 

- Informace o odstoupení Pavla Bořila z dozorčí rady TS a VaK k 31.1.2020 z důvodu časového 

vytížení. Nového člena jmenuje rada 24.2.2020

- Informace o vývoji řízení ve věci záměru odpočívky na D3. Město podalo námitku a nesouhlas 

s umístěním odpočívky. Nyní se vyhodnocují připomínky. Další postup navrhne ŘSD dle výsledku 

rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o posuzování vlivů na životní prostředí. Schůzka 

s ŘSD v současné době je bezpředmětná. O nesouhlasu města s odpočívkou bylo ŘSD 

informováno.

Konec jednání v 20:15

Termíny jednání v roce 2020:
rada: 24.2., 9.3., 23.3., 20.4., 4.5., 18.5., 1.6., 22.6., 20.7., 17.8., 31.8., 21.9., 5.10., 19.10., 9.11., 30.11., 
21.12.
zastupitelstvo: 17.2., 6.4., 15.6., 14.9., 14.12.




