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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 11/2017

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 05.06.2017

Přítomní členové rady:

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

Omluveni: 

---

Přizváni:

Ing. Miloš Albl, tajemník
Mgr. Martina Havránková, odbor majetku
Marta Vrkoslavová, kancelář tajemníka
Ing. Kateřina Hrušková, ekonomický odbor

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta   místostarosta

V Týnci nad Sázavou dne 05.06.2017
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Schůze rady byla zahájena v 16:00 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
11/1 Žádost P.V. o souhlas s vedením internetového kabelu v domě č.p. 275, ul. Okružní, Týnec nad 

Sázavou. Kabel bude veden chodbou z rozvaděče v 7. patře do bytu nájemce č. 30. Prostup zdí 
bude řešen provrtáním otvoru. Rada s vedením a umístěním kabelu na náklady žadatele souhlasí. 
Schváleno 5 - 0 - 0

11/2 Žádost M.Č. o pronájem pozemků parc. č. 3006/117, 3006/40 a 3006/73 o celkové výměře 816 m2

v k. ú. Týnec nad Sázavou (Farský kopec). Pozemky bude užívat jako zahradu k rodinnému domu 
č.p. 461. Cena nájmu 10 Kč/m2/rok, doba neurčitá. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

11/3 Žádost T.S. o souhlas s umístěním reklamy o velikosti 3 m2 na lávku u Jawy. Reklama „Hospoda 
v Náklí“ bude umístěna na zábradlí lávky směrem od Zbořeného Kostelce. Rada s umístěním 
souhlasí. Cena dle platné OZV a Pokynu rady. Reklama bude umístěna do 31.12.2017.
Schváleno 5 - 0 - 0

11/4 Uzavření nájemní smlouvy s F.M. na byt č. 38 v přízemí č.p. 275, ulice Okružní, Týnec nad Sázavou 
za cenu 70 Kč/m2/měsíc. Doba určitá, do 31.5.2018. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

11/5 Žádost J.S. o souhlas s umístěním kompaktního zařízení pro připojení internetu na vnější ostění 
okna v ordinaci praktického lékaře v DPS, ul. Okružní č.p. 520, Týnec nad Sázavou. Rada 
s umístěním antény nesouhlasí (na vnější část okna či na fasádu). Připojení lze řešit přes pevnou 
linku.
Schváleno 5 - 0 - 0

11/6 Žádost P.K. o úhradu kupní ceny za pozemek parc. č. 4682 a část pozemku parc. č. st. 919/28 v k. ú.
Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou ve splátkách. Prodej pozemků schválilo zastupitelstvo 
10.04.2017 za cenu 52.134 Kč (včetně DPH) dle výsledku výběrového řízení. Žadatel navrhuje
úhradu v 7 měsíčních splátkách, každá ve výši cca 7.500 Kč (červen až prosinec 2017). Pokud by 
přestal splácet, bude uplatněna sankce 10 % z kupní ceny. Ke změně vlastníka pozemků v katastru 
nemovitostí by došlo po zaplacení celé kupní ceny. Rada s úhradou kupní ceny ve splátkách 
nesouhlasí. Pokud nebude celá kupní cena uhrazena, nebude pozemek převeden. Pokud nebude 
uhrazena kupní cena do 31.12.2017, převod znovu projedná zastupitelstvo.
Schváleno 5 - 0 - 0

11/7 Návrh J.M. na zřízení věcného břemene příjezdu do jeho garáže přes obecní pozemek parc. č. 
3116/1 (lesní pozemek) v k. ú. Týnec nad Sázavou v místě stávajícího sjezdu do garáže. Rada se 
zřízením břemene (právo chůze a jízdy) souhlasí. Břemeno je bezúplatné, náklady se zřízením 
břemene hradí žadatel.
Schváleno 5 - 0 - 0

11/8 Žádost D.R., J.N. a L.P. o povolení uložení elektrického vedení a umístění elektroměrové skříně 
na obecní pozemek parc. č. 3115/22 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Rada s uložením vedení a skříně 
souhlasí. Věcné břemeno rada nevyžaduje, v případě jeho zřízení s ním rada souhlasí. Na stavbu 
bude zpracovaná dokumentace, ke které rada stanoví podmínky samostatným rozhodnutím
(elektroměrová skříň bude mít kapacitu na minimálně 4 elektroměry, kabel bude veden 
v chráničce, souběžně bude uložena druhá rezervní chránička v celé délce kabelu pro případné 
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napojení další garáže, hloubka kabelu bude ideálně 80 cm, trasa kabelu bude geodeticky zaměřena 
před záhozem výkopu, zaměření bude předáno na MěÚ, vjezdy do garáží budou upraveny 
do původního stavu, standardní podmínky pro vstup do komunikace).
Schváleno 5 - 0 - 0

11/9 Žádost P.J. o vyjádření ke stavbě zahradního domku na pozemku parc. č. 4066 v k. ú. Týnec nad 
Sázavou, část Chrást nad Sázavou. Zahradní domek bude proveden jako dřevostavba s pultovou 
střechou o půdorysu 6 x 4 m. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

11/10 Žádost J.V. o vyjádření ke stavbě zahradního altánu a skladu na pozemku prac. č. 1090/13 v k. ú. 
Čakovice u Řehenic. Stavba 4 x 8 m jižně od rodinného domu. Rada se stavbou souhlasí bez 
připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

11/11 Žádost K.H. o vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemcích parc. č. 1297/3, 1285/26 a 
1303/2 v k. ú. Čakovice u Řehenic. Rodinný dům bude zděný, přízemní se sedlovou střechou, 
obdélníkového půdorysu 8,9 x 16,5 m, zastavěná plocha 147 m2. Stavba bude umístěna 
v ochranném pásmu lesa, ve vzdálenosti cca 25,5 m od lesního pozemku parc. č. 1246/1 v k. ú. 
Čakovice u Řehenic. Rada se stavbou souhlasí, stavba bude umístěna minimálně 25 m od hranice 
lesa, vlastník lesa nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené pádem stromů. Vjezd 
na pozemek bude řešen se SÚS, ideálně tak, aby vozidlo při zajíždění na pozemek (při otevírání 
vrat) neblokovalo průjezd po silnici II/107.
Schváleno 5 - 0 - 0

11/12 Žádost manželů Š. o souhlas se stavbou septiku na pozemku parc. č. 3472/1 v ochranném pásmu 
lesa na pozemku parc. č. 3647/2 vše v k. ú. Podělusy. Tříkomorový septik o objemu 5 m3 bude 
proveden jako plastová, bezodtoková nádrž, do které budou svedeny odpadní vody z chaty č. ev. 
8. Vzdálenost od obecního pozemku bude 0,4 m. Rada se stavbou septiku nesouhlasí. Odpadní 
vody budou likvidovány v bezodtokové žumpě nebo domácí čistírně.
Schváleno 5 - 0 - 0

11/13 Žádost manželů B. o vyjádření k nástavbě domu č. p. 557 (pozemek parc. č. st. 2153) v Týnci nad 
Sázavou. Nástavba spočívá v provedení druhého nadzemního podlaží, ve kterém budou 2 provozní 
byty a kancelář, včetně hygienického zázemí. Střecha plochá, výška stavby 6,8 m. Parkování bude 
řešeno na pozemku parc. č. 3080/133 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Rada se stavbou nesouhlasí, 
vzhledem k členitosti okolních staveb záměr nezapadá do architektonického řešení lokality. 
V případě realizace stavby rada požaduje realizaci s použitím pravidel vizuálního stylu a provedení 
fasády dle jednoho z návrhů městského architekta.
Schváleno 4 - 1 (proti) - 0

11/14 Návrh o uzavření dohody o provedení prací na cizím pozemku parc. č. 3811/1 v k.ú. Týnec nad 
Sázavou mezi městem a Středočeským krajem. Smlouva se týká stavby Týnec nad Sázavou -
rekonstrukce ulice Benešovská - umístění chodníku a parkovacích stání. 
Schváleno 5 - 0 - 0

11/15 Žádost J.K. o vyjádření k havarijnímu plánu uživatele závadných látek zemědělské farmy Josefa 
Žížaly, Úročnice 4. Závadné látky (hnůj, hnojůvka, motorová nafta, oleje, chemické přípravky a 
silážní šťávy) se nachází v provozním zařízení v k. ú. Úročnice (ustájení skotu + výkrm býků, silážní 
plato, sklad nafty, olejů a chemických přípravků) a v k. ú. Úročnice, Bukovany, Krusičany a Chlistov 
(polní úložiště hnoje). Rada bere dokument na vědomí, nemá k němu připomínky.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 11/1 až 15 zajistí Mgr. Martina Havránková

11/16 Umístění E.P. do DPS
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 11/16 zajistí Marta Vrkoslavová
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11/17 VI. rozpočtové opatření rady města Týnec nad Sázavou
Schváleno 5 - 0 - 0

11/18 Zpráva o výsledku hospodaření města za rok 2016. Rada bere na vědomí, schvaluje zastupitelstvo.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 11/17 a 18 zajistí Ing. Kateřina Hrušková

11/19 Vnitřní směrnice č. 2017/5 - O odpadech
Schváleno 5 - 0 - 0

11/20 Vnitřní směrnice č. 2017/6 - Organizační schéma k 01.07.2017
Schváleno 5 - 0 - 0

11/21 OZV 2017/2 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností. Rada doporučuje zastupitelstvu 
schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 11/19 až 21 zajistí Ing. Miloš Albl

11/22 Návrh Mateřské školy Týnec nad Sázavou na stanovení výše školného na školní rok 2017/2018.
Pro děti s celodenní docházkou ve výši 500 Kč/měsíc a pro děti, jejichž docházka nepřesahuje dobu 
4 hodiny denně 330 Kč/měsíc.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 11/22 zajistí Ing. Bedřich Pešan

11/23 Příkazní smlouva s Kateřinou Tomáškovou na grafické práce při přípravě Týneckých listů. Cena 
195 Kč/strana.
Schváleno 5 - 0 - 0

11/24 Veřejná zakázka „Týnec nad Sázavou - Zpracování strategických dokumentů města Týnec nad 
Sázavou“. Rada bere na vědomí Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek předloženou hodnotící 
komisí a rozhoduje o přidělení veřejné zakázky nejvýhodnější nabídce - společnosti MEPCO, s.r.o., 
IČO: 27143643. Nabídková cena bez DPH je 239.000 Kč. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy 
o dílo na zhotovení díla Zpracování strategických dokumentů města Týnec nad Sázavou.
Schváleno 5 - 0 - 0

11/25 Veřejná zakázka „Týnec nad Sázavou - Zpracování Filozoficko-architektonické koncepce města 
Týnec nad Sázavou“. Rada bere na vědomí Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek předloženou 
hodnotící komisí a rozhoduje o přidělení veřejné zakázky nejvýhodnější nabídce - firmě Ing. arch. 
Petr Růžička, IČO: 43934790. Nabídková cena je 350.000 Kč. Rada pověřuje starostu podpisem 
smlouvy o dílo na zhotovení díla Zpracování Filozoficko-architektonické koncepce města Týnec nad 
Sázavou.
Schváleno 5 - 0 - 0

11/26 Návrh smluv na dodávku elektrické energie a zemního plynu pro období od 1.7.2017 
do 31.12.2018. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy s ČEZ prodej, s.r.o. (plyn i elektřina).
Schváleno 5 - 0 - 0

11/27 Smlouva o dílo s firmou SVĚT OKEN s.r.o. na provedení a obstarání veškerých stavebních prací a 
zhotovení děl nutných k úplnému dokončení akce „ Výměna oken v č. p. 13, Benešovská ul.“ za 
cenu 73.047 Kč + DPH.
Schváleno 5 - 0 - 0

11/28 Žádost Římskokatolické farnosti Týnec nad Sázavou o finanční příspěvek na opravy druhé - západní 
části ohradní zdi fary vedoucí okolo stezky. Návrh: dotace 50.000 Kč.
Schváleno 4 - 0 - 1 (zdržel)
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11/29 Žádost TŘI, o.p.s. (hospic Čerčany) o finanční příspěvek na hospicovou péči. Návrh: dotace 
30.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

11/30 Finanční příspěvek na provoz Linky bezpečí, z.s. v roce 2017. Návrh: 0 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

11/31 Návrh na provedení opravy vstupní brány do hradního areálu ve výši 292.000 Kč panem Jiřím 
Píseckým, Louňovice pod Blaníkem, IČO: 48928615.
Schváleno 5 - 0 - 0

11/32 Vodovody a kanalizace Týnec s.r.o.
Byly předloženy účetní výkazy za rok 2016. Vytvořený zisk v roce 2016 byl použit na pořízení nosiče
kontejnerů (830 700 Kč), nového dodávkového vozidla Citroen JUMPY (309 000 Kč) a na úhradu 
splátek úvěru fekálního vozidla.
Probíhá finalizace výkazů a zpracování Výroční zprávy za rok 2016. Po dokončení budou 
dokumenty předloženy radě ke schválení.
Rada bere informace na vědomí.
Schváleno 5 - 0 - 0

11/33 Valná hromada Vodovody a kanalizace Týnec s.r.o.
Žádost o souhlas (dle čl. XII. odst 5 zakladatelské listiny společnosti) s nákupem speciálního 
nákladního vozidla CAK pro čištění kanalizací. Záměr byl představen a projednán na zasedání 
dozorčí rady, která jeho realizaci doporučuje. Předpokládaná cena stroje je 5,0 mil Kč bez DPH. 
Rada souhlasí s nákupem stroje, na nákup stroje bude vyhlášeno výběrové řízení dle směrnice.
Rada souhlasí se způsobem financování nákupu stroje:
1.000.000 Kč - záloha po podpisu kupní smlouvy, vlastní zdroje společnosti
4.000.000 Kč - úvěr poskytnutý společnosti Českou spořitelnou a.s., úrok max 2,5% p.a., splatnost 
5 let, roční splátka 800.000 Kč
Rada bere na vědomí informaci o zrušení záměru nákupu pásového minirýpadla (usnesení 
RM2017/04/27).
Schváleno 5 - 0 - 0

11/34 Výběr dodavatele na rekonstrukci aerace na ČOV Týnec. Rada souhlasí s výměnou technologie 
za novou, práce provede VODA CZ, s.r.o. Cena 284 956,- Kč bez DPH. Rada pověřuje starostu 
podpisem smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

11/35 Valná hromada Technické služby Týnec s.r.o.
Rada bere na vědomí Zprávu o činnosti společnosti za rok 2016.
Rada schvaluje roční účetní závěrku, podle které činil zisk před zdaněním 1.050.645,-Kč, daň 
z příjmů činila 232.940,-Kč a hospodářský výsledek společnosti po zdanění v roce 2016 činil 
817.705,-Kč.
Rada schvaluje dosažený zisk po zdanění ponechat jako rezervu na rozvoj společnosti.
Rada schvaluje udělení odměny řediteli, a to vzhledem k dosaženým výsledkům hospodaření 
v roce 2016, za nastavení a zavedení vnitřních pravidel, postupů a standardů společnosti. Odměna 
bude vyplacena z prostředků společnosti. Udělení odměny projednala dozorčí rada společnosti a 
vyjádřila s ním souhlas.
Schváleno 4 - 1 (proti) - 0

11/36 Schválení podání žádosti o účelovou investiční dotaci na pořízení nové cisternové automobilové 
stříkačky pro SDH Pecerady z programu Ministerstva vnitra - Dotace pro jednotky SDH obcí, 
celková cena 6 050 000 Kč, dotace 2 500 000 Kč, vlastní zdroje 3 550 000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0
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11/37 Schválení podání žádosti o dotaci na rekonstrukci skládky Vánovec z OPŽP, celkové výdaje projektu 
8 177 365 Kč, dotace 6 950 760 Kč, vlastní zdroje 1 226 605 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

11/38 Schválení podání žádosti o dotaci na Dopravní terminál Týnec nad Sázavou z IROP v rámci ITI PMO, 
celkové výdaje projektu 33 049 193 Kč, dotace 29 326 080 Kč, vlastní zdroje 3 723 113 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

11/39 Program zastupitelstva 19. 6. 2017:
a. Majetkové převody (HA)
b. Rozpočtové opatření zastupitelstva (HRU) 
c. Závěrečný účet města za rok 2016 a zpráva o přezkumu hospodaření (HRU)
d. Závěrečný účet dobrovolných svazků obcí (HRU)
e. Úvěry - stavba ZŠ, tělocvična, zateplení MěÚ (KADR)
f. Obecně závazná vyhláška 2017/2 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností (AL)
g. Volba Předsedy a člena kontrolního výboru (KADR)
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 11/22 až 38 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Informace o zrušení soudního jednání z důvodu nedoručení písemnosti ve věci žaloby 

na Rohlíčkovi.
- Diskuze o tvorbě zisku TS Týnec.
- Byla podepsaná smlouva na stavbu tělocvičny ve školním areálu s firmou FastavBau, předání 

staveniště se předpokládá v druhé půli června 2017.

Konec jednání v 20:20

Termíny jednání v roce 2017:
rada: 26.6., 17.7., 14.8., 4.9., 25.9., 9.10., 30.10., 13.11., 27.11., 18.12.
zastupitelstvo: 19.6., 18.9., 11.12.




