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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 07/2018

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 26.03.2018

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
Ing. Kateřina Hrušková, ekonomický odbor

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta   místostarosta

V Týnci nad Sázavou dne 26.03.2018
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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
07/1 Žádost A.S. o vyjádření ke stavbě zahradního domku na pozemku parc. č. 2948/11 v katastrálním 

území Týnec nad Sázavou (zahrádky u Janovického potoka). Zahradní domek bude zděný, přízemní 
se sedlovou střechou. Stavba bude nepravidelného půdorysu se zastavěnou plochou 45,4 m2, 
výška stavby 5,0 m. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 3 - 1 (proti) - 1 (zdržel)

07/2 Žádost V.T. o souhlas se stavbou vodovodní přípojky pro novou prodejnu TETA drogerie. Přípojka 
bude napojena na obecní vodovod, který vede v ulici Ing. Fr. Janečka, a ukončena v budově 
na pozemku parc. č. st. 620. Přípojka bude uložena mimo jiné v chodníku na obecním pozemku 
parc. č. 3821/3 vše v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Rada se stavbou souhlasí. Standardní 
podmínky pro vstup do komunikace.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/3 Žádost společnosti TETA drogerie a lékárny ČR, s.r.o., o vyjádření k úpravám stávajícího objektu 
na pozemku parc. č. st. 620 v katastrálním území Týnec nad Sázavou na prodejnu drogerie (prostor 
mezi vrátnicí Metaz a prodejnou pečiva Benea). V rámci prací bude provedena oprava fasády 
včetně nátěru, výměna výkladců a vstupních dveří, oprava střechy, změna vnitřní dispozice a nové 
grafické značení prodejny. 
Rada se stavbou nesouhlasí. Do dokumentace budou doplněny požadavky dle stanoviska 
architekta - barevnost a volba materiálů, parkování vozidel zákazníků (veřejně přístupné) a 
zaměstnanců, místo pro parkování zásobování. Po předložení upravené dokumentace vydá rada 
nové stanovisko.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/4 Žádost P.S. o vyjádření k přístavbě, nástavbě a stavebním úpravám rekreační chaty č.e. 13 
v Podělusích, stavbě přístřešku pro automobil a zděného oplocení na pozemku parc. č. 3132/10 
v katastrálním území Podělusy. Z původní chaty bude zachován sklep se základy a na něm bude 
vystavěna nová stavba (přízemí a podkroví), která bude směrem ke komunikaci rozšířena. Nová 
stavba bude téměř obdélníkového půdorysu o rozměrech 9,1 x 8,05 m se zastavěnou plochou 
70 m2 a výškou max. 7 m. Střecha bude sedlová. Přístřešek pro auto bude obdélníkového půdorysu 
se zastavěnou plochou 29 m2, rovnou střechou a výškou max. 2,5 m. Mezi chatou a přístřeškem 
bude provedena zeď o výšce 2 m. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 4 - 1 (proti) - 0

07/5 Žádost manželů F. o souhlas se stavbou rodinného domu na pozemku parc. č. 3119/48 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou, ulice Višňová. Dům bude zděný, přízemní se zastavěnou 
plochou 184,7 m2 a výškou 5,3 m. Střecha bude valbová. Stavba bude napojena na obecní vodovod 
a kanalizaci, přípojky jsou ukončeny na hranici pozemku. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/6 Žádost AZ Elektrostav, a.s., o vyjádření k trase nového zemního optického kabelu, který povede od 
stožáru č. 26 na pozemku parc. č. 3077/2 do trafostanice na pozemku parc. č. st. 1282 (vedle DPS) 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou (stavba č. IE-12-6008621, Týnec n. S. – Krty č.b. 26 – DTS 
BN_4359). Trasa bude situována do ul. Sadové podél stávající trasy kNN, ul. Němé a Jílové. Stavba 
se dotkne obecních pozemků parc. č. 3077/2, 3824/1, 3080/103, 3089/33, 3080/164, 3089/9, 
3089/38 a st. 1282. Rada se stavbou nesouhlasí. Rada požaduje změnu trasy vedení v pozemcích 
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3080/1, 3089/37 a 3089/9. Pozemek je výhledově určen k zástavbě, doporučuje zároveň přeložení 
stávajícího vedení z uvedených pozemků. Rada po úpravě dokumentace vydá nové stanovisko.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/7 Žádost O.H. o vyjádření ke stavbě kanalizační přípojky pro rekreační chatu č.e. 39 v Podělusích. 
Přípojka bude uložena v obecním pozemku komunikace parc. č. 3141/20 a soukromém pozemku 
parc. č. 3141/15 v katastrálním území Podělusy. Rada se stavbou souhlasí. Standardní podmínky 
pro vstup do komunikace. Bude vyměřen místní poplatek za zhodnocení pozemku.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/8 Žádost I.S. o souhlas se zpevněním části obecního pozemku parc. č. 4137/3 v katastrálním území 
Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou. Jedná se o část pozemku, na které má žadatel věcné 
břemeno stezky a cesty, a část sloužící k přístupu k sousedním pozemkům. Žadatel by zpevnil 
pozemek štěrkem na vlastní náklady. Rada s úpravou nesouhlasí. Pokud žadatel chce pozemek 
užívat jako komunikacích, musí postupovat v souladu se stavební zákonem a zákonem 
o pozemních komunikacích.
Schváleno 4 - 1 (proti) - 0

07/9 Žádost M.H. o vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 3080/127 v katastrálním 
území Týnec nad Sázavou, ul. Jílovská. Stavba bude přízemní, nepodsklepená, obdélníkového 
půdorysu o rozměrech 24,0 x 8,2 m se zastavěnou plochou 196,8 m2 a výškou max. 4,0 m. Střecha 
bude pultová. Stavba bude napojena na obecní vodovod a kanalizaci, přípojky jsou ukončeny 
na pozemku. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek. 
Schváleno 4 - 1 (proti) - 0

07/10 Žádost J.K. o vyjádření k havarijnímu plánu uživatele závadných látek zemědělské farmy 
v Krusičanech. Závadné látky (hnůj, hnojůvka, kompost) se nachází v provozním zařízení 
v katastrálním území Krusičany. Rada bere dokument na vědomí, k dokumentu nemá rada 
připomínky.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/11 Žádost E.K. o prodej obecního pozemku parc. č. 1204/4 o rozloze 1326 m2 v katastrálním území 
Pecerady za účelem budoucí stavby montované chaty. Dle územního plánu je pozemek zařazen 
do plochy zemědělská půda – orná půda. Komise pro rozvoj města a rada prodej pozemku 
nedoporučuje.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/12 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na stavbu IE-12-6006756/1 
s názvem Týnec nad Sázavou, Krusičanská – kNN mezi městem Týnec nad Sázavou (povinný) a ČEZ 
Distribuce, a.s. (oprávněný). Věcné břemeno se týká práva umístiti, provozovat, opravovat a 
udržovat kabelové vedení NN na obecním pozemku parc. č. 2982/29 v katastrálním území Týnec 
nad Sázavou. Cena za věcné břemeno činí 10.000 Kč + DPH. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene byla schválena usnesením zastupitelstva ze dne 12.12.2016. Rada 
s uzavřením smlouvy souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/13 Žádost Lucida s.r.o. o vyjádření ke stavbě „Chrást – autobusové zastávky podél silnice II/106 a 
přechodové osvětlení“. Stavba bude provedena podél silnice do Krhanic před č.p. 116 a 165 Chrást 
n. S. Ve směru na Týnec bude zastávka umístěna v místě stávajícího náspu, délka chodníku včetně 
zastávky bude 38,7 m, šířka 2,0 – 2,5 m. Ve směru na Krhanice bude délka chodníku 67 m a šířka 
1,5 – 2,0 m. Součástí chodníku budou i sjezdy na sousední pozemky. Rada se stavbou souhlasí bez 
připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 07/1 až 13 zajistí Mgr. Martina Havránková
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07/14 Návrh 2. rozpočtového opatření zastupitelstva. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/15 Závěrečný účet a zpráva o přezkoumání hospodaření - Město Týnec nad Sázavou. Rada nemá 
požadavky na doplňující informace a doporučuje zastupitelstvu dokumenty schválit.
5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 07/14 a 15 zajistí Ing. Kateřina Hrušková

07/16 Seznam nakoupeného majetku z provozního příspěvku Základní školy, Mateřské školy a Školní 
jídelny v roce 2017. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/17 Rada schvaluje účetní závěrku Základní školy ke dni 31.12.2017. Rozdělení hospodářského 
výsledku 296.871,12 Kč za rok 2017: fond odměn ve výši 50.000 Kč, rezervní fond ve výši 
246.871,12 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/18 Jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele 
Základní školy Týnec nad Sázavou. 
a) člen určený zřizovatelem: Bedřich Pešan (předseda), Petr Znamenáček
b) člen určený ředitelem krajského úřadu: Štěpánka Jiroušková
c) odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství podle druhu a typu 

příslušné školy nebo školského zařízení: ředitelka MŠ a ZŠ Lešany Libuše Filipová 
d) pedagogický pracovník příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy: Petr Macháček
e) školní inspektor České školní inspekce: Václav Zemek
f) člen školské rady: Miloš Albl

Schváleno 4 - 0 - 1 (zdržel)

07/19 Jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele 
Mateřské školy Týnec nad Sázavou.
a) člen určený zřizovatelem: Bedřich Pešan (předseda), Martin Kadrnožka
b) člen určený ředitelem krajského úřadu: Štěpánka Jiroušková
c) odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství podle druhu a typu 

příslušné školy nebo školského zařízení: ředitelka MŠ a ZŠ Lešany Libuše Filipová 
d) pedagogický pracovník příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy: Simona

Koptišová
e) školní inspektor České školní inspekce: Helena Váňová
Schváleno 5 - 0 - 0

07/20 Jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Školní 
jídelny Týnec nad Sázavou. 
a) člen určený zřizovatelem: Bedřich Pešan (předseda), Pavel Korec
b) člen určený ředitelem krajského úřadu: Štěpánka Jiroušková
c) odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství podle druhu a typu 

příslušné školy nebo školského zařízení: ředitelka MŠ a ZŠ Lešany Libuše Filipová 
d) zaměstnanec příslušného školského zařízení: Marie Šobíšková
e) školní inspektor České školní inspekce: Václav Zemek
Schváleno 5 - 0 - 0

07/21 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla „Tělocvična ZŠ Města Týnec nad Sázavou“ ze dne 
1. 6. 2017 se společností Fastav Bau, s.r.o. Předmětem dodatku jsou změny dle změnových listů. 
Důvodem změn je nesoulad reálné situace dotčené stavby s dostupnými výkresy těchto staveb, 
dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním položkovém rozpočtu a nové 
požadavky Objednatele. 
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Cena stavby se navyšuje o 1 646 472,50 Kč bez DPH. Celková cena stavby po změnách činí 
35 012 964,34 Kč bez DPH. Z důvodu nepříznivých klimatických změn, které omezily postup prací 
a změnami plnění dle dodatku č. 3, které představují zvýšenou časovou náročnost realizace Díla,
bude prodloužen termín realizace Díla do 15. 08. 2018.
Rada pověřuje starostu podpisem dodatku č. 3 smlouvy o dílo Tělocvična ZŠ Města Týnec nad 
Sázavou.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 07/16 až 21 zajistí Ing. Bedřich Pešan

07/22 Program zastupitelstva 09.04.2018:
A. Majetkové převody
B. II. rozpočtové opatření zastupitelstva pro rok 2018
C. Závěrečný účet a zpráva o přezkoumání hospodaření - Město Týnec nad Sázavou
D. Bezúplatný převod majetku příspěvkovým organizacím
E. Dodatek k úvěrové smlouvě
Schváleno 5 - 0 - 0

07/23 Dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě ze dne 09.04.2013 s Bc. Annou Kokášovou. Dodatek mění 
odměnu za správu domu Okružní č.p. 275, 257 41 Týnec nad Sázavou z 1 520 Kč na 1 675 Kč a 
odměnu za úklid společných prostor domu Okružní č.p. 275, 257 41 Týnec nad Sázavou z 3 800 Kč 
na  4 180 Kč od 1.4.2018. Rada souhlasí s uzavřením dodatku.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/24 Dodatek č. 8 na rok 2018 ke smlouvě o závazku veřejné služby veřejné linkové dopravě v systému 
Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019. Dodatek stanovuje cenu dopravního výkonu 
pro rok 2018. Platba probíhá prostřednictvím Bene - Busu. Rada souhlasí s uzavřením dodatku.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/25 Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavbu Rekonstrukce skládky Vánovec. Rada schvaluje 
zadávací dokumentaci. Rada jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 
Kadrnožka, Vrbata, Kašpárek (Pešan, Albl, Korec). Výběrové řízení provádí Posázaví o.p.s. 
Schváleno 5 - 0 - 0

07/26 Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavbu Dopravního terminálu Týnec nad Sázavou. Rada 
schvaluje zadávací dokumentaci. Rada jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek 
ve složení: Pavel Korec, Jiří Vrbata, Ladislav Štěpán (František Kašpárek, Miloš Albl, Bedřich Nohejl). 
Výběrové řízení provádí MT legal. 
Schváleno 5 - 0 - 0

07/27 Opravy komunikací - seznam akcí k realizaci v roce 2018. 
Schváleno 4 - 0 - 1 (zdržel)

07/28 Žádost Linky bezpečí, z.s. o finanční příspěvek na provoz v roce 2018. Rada s poskytnutím 
příspěvku Lince bezpečí, z.s. nesouhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/29 Nabídka NSZM na zapojení města Týnec nad Sázavou do aktivity PORTFOLIO, která se týká 
integrace kvality a řízení procesů, a souvisejícího rozvoje programu Zdravé město, metody MA21 
a postupu k udržitelnému rozvoji obecně. Aktivita je hrazena z projektových zdrojů NSZM. 
Rada města souhlasí se zapojením města Týnec nad Sázavou do aktivity integrace systémů řízení 
kvality a ukládá tajemníkovi aktivní součinnost v dané oblasti, stanovení příslušného pracovního 
týmu a kontaktní osoby. Účast je bezplatná, aktivita zahrnuje externí metodickou podporu a je 
realizována v rámci projektu Národní sítě Zdravých měst ČR s názvem „Spolupráce obcí ke zvýšení 
kvality veřejné správy za pomoci metody MA21“
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 07/22 až 29 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka
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C) Různé
- Diskuze o možnosti uložit povinnost zajistit parkování ve vybraných lokalitách pro provozovny 

(obchody, komerční budovy)

Konec jednání v 20:30

Termíny jednání v roce 2018:
rada: 23.4., 14.5., 4.6., 25.6., 23.7., 20.8., 3.9., 24.9., 8.10., 29.10., 12.11., 26.11., 17.12.
zastupitelstvo: 9.4., 18.6., 17.9., 10.12.




