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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 11/2018

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 04.06.2018

Přítomní členové rady:

Mgr. Martin Kadrnožka
František Kašpárek
Mgr. Petr Znamenáček - příchod 16:15
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 04.06.2018
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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
11/1 Prodloužení nájemní smlouvy - Okružní č.p. 275, Týnec nad Sázavou, byt č. 38. Smlouva je platná 

do 31.05.2018. Rada schvaluje smlouvu na dobu neurčitou, nájemné beze změny.
Schváleno 3 - 0 - 0

11/2 Prodloužení nájemní smlouvy - Okružní č.p. 275, Týnec nad Sázavou, byt č. 25. Smlouva je platná 
do 30.06.2018. Rada schvaluje prodloužení nájemní smlouvy do 30.06.2019, ostatní beze změny.
Schváleno 3 - 0 - 0

11/3 Prodloužení nájemní smlouvy - Benešovská č.p. 13, Týnec nad Sázavou, byt č. 3. Smlouva je platná 
do 30.06.2018. Rada schvaluje prodloužení nájemní smlouvy do 30.06.2019, ostatní beze změny.
Schváleno 3 - 0 - 0

11/4 Prodloužení nájemní smlouvy - Nádvoří Hodějovského č.p. 67, Týnec nad Sázavou, byt č. 2. 
Smlouva je platná do 30.06.2018. Rada schvaluje prodloužení nájemní smlouvy do 30.06.2019, 
ostatní beze změny.
Schváleno 3 - 0 - 0

11/5 Prodloužení nájemní smlouvy - Brodce č.p. 25, byt č 13. Smlouva je platná do 30.06.2018. Rada 
schvaluje prodloužení nájemní smlouvy do 30.09.2018, ostatní beze změny.
Schváleno 3 - 0 - 0

11/6 Prodloužení nájemní smlouvy - K Náklí č.p. 510, Týnec nad Sázavou, nebytový prostor č. 9 
(zdravotní středisko). Smlouva je platná do 30.06.2018, nájemnice prostor využívá 2 dny v týdnu. 
Rada schvaluje prodloužení nájemní smlouvy do 30.06.2019, ostatní beze změny. Služby jsou 
hrazeny paušální částkou bez vyúčtování.
Schváleno 3 - 0 - 0

11/7 Úprava nájemného od 1.9.2018 v nájemních bytech města Týnec nad Sázavou. V případě 
vysoutěženého nájmu platí vyšší sazba.

Dům Kč/m2 Poznámka

čp. 67 Týnec nad Sázavou 70

čp. 40 Kněžina 70

Schváleno 4 - 0 - 0

11/8 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi městem Týnec nad 
Sázavou (oprávněný) a Povodím Vltavy (povinný) ohledně umístění výústního objektu z dešťové 
kanalizace na pozemku parc. č. 3829/1 v katastrálním území Týnec nad Sázavou v rámci stavby 
„Chodník do Podělus“. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti stavebního objektu 
za jednorázovou úplatu 10.000 Kč + DPH. Rada s uzavřením smlouvy souhlasí.
Schváleno 4 - 0 - 0

11/9 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a smlouvy nájemní mezi 
městem Týnec nad Sázavou (oprávněný, nájemce) a Lesy ČR (povinný, pronajímatel) ve věci 
umístění dešťové kanalizace na pozemku parc. č. 3146/1 v katastrálním území Podělusy v rámci 
stavby „Chodník do Podělus“. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti stavby za jednorázovou 
úplatu 5.000 Kč + DPH, výše nájemného je stanovena na 1.000 Kč/rok + DPH. Rada s uzavřením 
smlouvy souhlasí.
Schváleno 4 - 0 - 0
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11/10 Návrh na uzavření podnájemní smlouvy mezi městem Týnec nad Sázavou (nájemce) a M.K.
(podnájemce) o podnájmu družstevního bytu č. A112 v bytovém domě Na Kněžině č.p. 40. Rada 
s uzavřením smlouvy souhlasí.
Schváleno 4 - 0 - 0

11/11 Návrh na uzavření smlouvy mezi městem Týnec nad Sázavou (vlastník zařízení) a TETOU drogerie 
a lékárny ČR (vlastník nemovitosti) o umístění zařízení – stožáru s vysílačem a dvěma kamerami 
městského kamerového systému – na budově bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. st. 620 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Zařízení je umístěno na střeše budovy bezplatně. Rada 
s uzavřením smlouvy souhlasí.
Schváleno 4 - 0 - 0

11/12 Žádost o pronájem, případně prodej části obecního pozemku parc. č. 3916/1 a 3914 v katastrálním 
území Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou (v chatové osadě nad panelkou, u kurtu) 
za účelem parkování osobních vozidel. Žadatel vlastní chatu v této oblasti. Rada s pronájmem 
nesouhlasí, prodej pozemku zastupitelstvu nedoporučuje schválit.
Schváleno 4 - 0 - 0

11/13 Žádost společnosti Posázaví o vyjádření k navrhovaným opatřením, která byla vypracována v rámci 
projektu „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v 
povodí Sázavy“ a které se dotknou obecních pozemků parc. č. 3842/3, 3771, 3749 a 1097 v 
katastrálním území Krusičany (Tloskovský potok) a parc. č. 2250/13 a 2250/15 v katastrálním 
území Pecerady (Svárovský potok). Rada souhlasí s návrhem opatření na pozemcích města Týnec 
nad Sázavou, k prodeji pozemků požadujeme více informací (kdo bude kupujícím).
Schváleno 4 - 0 - 0

11/14 Žádost o připojení rodinného domu č.p. 516, ul. U Janovického potoka, na městský vodovod. 
Přípojka by byla uložena v obecním pozemku. V případě, že žadatel trvá na připojení, předloží 
k vyjádření dokumentaci. Technické podmínky stanoví VaK Týnec s.r.o. 
Schváleno 4 - 0 - 0

11/15 Žádost AZ Elektrostav o vyjádření k trase dielektrického optického kabelu, který bude umístěn 
ke stávajícímu vedení VN, které vede z Krhanic (vodní elektrárna) přes Chrást n. S. do Týnce n. S. 
(ulice Sadová). Optický kabel bude zavěšen pod stávající vodiče, ochranná pásma zůstanou 
nezměněna. Rada s trasou vedení souhlasí. V případě vstupu do obecních pozemků (zemní práce) 
budou tyto práce samostatně projednány.
Schváleno 4 - 0 - 0

11/16 Žádost o souhlas s umístěním dodatečné markýzy k přístřešku u obchodního domu za účelem 
většího zastínění prodávaných květin. Rada s umístěním stínění souhlasí. Bude předloženo 
technické řešení se stanoviskem architekta města.
Schváleno 4 - 0 - 0

11/17 Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 4493/4 v katastrálním území 
Týnec nad Sázavou, část Zbořený Kostelec. Stavba bude zděná, přízemní, nepodsklepená 
s valbovou střechou, obdélníkového půdorysu o rozměrech 13,6 x 8,0 m. Zastavěná plocha domu 
bude 108,8 m2, výška 5,2 m. Stavba bude napojena na obecní kanalizaci, která je ukončena 
v revizní šachtě na pozemku. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 4 - 0 - 0

11/18 Žádost o vyjádření k zasklení lodžie v Okružní č.p. 275, Týnec nad Sázavou, byt č. 17. Zasklení bude 
provedeno bezrámovým systémem Optimi. Městský architekt s realizací souhlasí. Rada s realizací 
souhlasí. Zasklení bude provedeno na náklady žadatele, v případě ukončení nájemní smlouvy 
zasklení zůstane, žadatel nebude mít nárok na kompenzaci.
Schváleno 4 - 0 - 0
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11/19 Žádost o vyjádření ke stavbě asfaltového sjezdu k rodinnému domu č.p. 577 v Týnci nad Sázavou 
z místní komunikace č. 6c „Krusičanská“. Sjezd o šířce 4 m bude částečně umístěn na obecních 
pozemcích parc. č. 2985/5 a 3816/1 v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Rada se stavbou 
souhlasí bez připomínek.
Schváleno 4 - 0 - 0

11/20 Žádost o vyjádření ke změně v umístění přípojek k rodinnému domu na pozemku parc. č. 3124/1 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou. K rodinnému domu vydala rada souhlas na svém 
zasedání dne 13.11.2017. Vodovodní a plynová přípojka budou umístěny v obecním pozemku 
komunikace parc. č. 3124/2, kanalizační přípojka bude nově umístěna v obecním pozemku 
komunikace parc. č. 3119/1. Rada se změnou umístění přípojek souhlasí bez připomínek. Původní 
podmínky zůstávají v platnosti.
Schváleno 4 - 0 - 0

11/21 Žádost Atelieru Promika, který zastupuje KSÚS, o vyjádření ke stavbě „II/106 hranice okresu 
Benešov – Chrást nad Sázavou, rekonstrukce“. Jedná se o rekonstrukci komunikace II/106 
od železničního přejezdu v Chrástu na hranici okresu Benešov (za Prosečnicí). Rada s realizací 
stavby souhlasí bez připomínek.
Schváleno 4 - 0 - 0

11/22 Podání žádosti Českým drahám o prodej části pozemku parc. č. 4641/2 v katastrálním území Týnec 
nad Sázavou, na kterém město staví chodník (chodník pod viaduktem na Brodcích). Kupní cena 
bude stanovena dle znaleckého posudku, který objednají České dráhy. Rada doporučuje 
zastupitelstvu podání žádosti schválit (záměr převodu pozemku do vlastnictví města).
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 11/1 až 22 zajistí Mgr. Martina Havránková

11/23 3. rozpočtové opatření rady města
Schváleno 3 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 11/23 zajistí Ing. Kateřina Hrušková

11/24 Metodika pro plnění povinností vůči subjektům údajů podle nařízení GDPR ve městě Týnec nad 
Sázavou
Schváleno 4 - 0 - 0

11/25 Výklad ÚP - zastavitelnost pozemku 3111/1 (k.ú. Týnec nad Sázavou). Procento zastavění se 
stanoví z výměry celého pozemku, nejen z plochy BI (BV).
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 11/24 až 25 zajistí Ing. Miloš Albl

11/26 Žádost M.P. o poskytnutí dotace z programu č. 4 - Podpora výstavby nových studní. Žádost se 
zamítá, žadatel nesplňuje podmínky dotačního titulu.
Schváleno 4 - 0 - 0

11/27 Smlouva s Jihočeskou filharmonií na provedení uměleckého výkonu orchestru „Balada pro 
banditu“ 9. 11. 2018 v 19 hodin ve Společenském centru Týnec nad Sázavou. Pořadatel (město) 
uhradí za provedení koncertu 153.000 Kč do 10 dnů po realizaci koncertu.
Schváleno 3 - 0 - 1 (zdržel)

11/28 Rada stanovuje vstupné na koncert „Balada pro banditu“ ve výši 300 Kč.
Schváleno 4 - 0 - 0

11/29 Stanovení výše školného na školní rok 2018/2019 pro děti Mateřské školy Týnec nad Sázavou
ve výši 500Kč/měsíc pro děti s celodenní docházkou a 330 Kč/měsíc pro děti, jejichž docházka 
nepřesahuje 4 hodiny denně.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 11/26 až 29 zajistí Ing. Bedřich Pešan
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11/30 Mgr. Hana Váňová se vzdala mandátu zastupitele 31.5.2018. Na uprázdněný mandát nastupuje 
náhradník (postupně): Mgr. Galina Žďárská - vzdala se mandátu 1.6.2018, Jiří Nedra - vzdal se 
mandátu 2.6.2018, Mgr. Marta Vacková. Rada bere na vědomí.
Schváleno 4 - 0 - 0

11/31 Užívání závěsného znaku. Dle §108., odst. 1. a 2. zákona č. 128/2000 o obcích v platném znění 
mohou při občanských obřadech (svatby, zlaté svatby, vítání občánků apod.) kromě starosty užívat 
závěsný znak ještě Ing. Bedřich Pešan, Adriana Bursová, Mgr. Marta Vacková. Vzhledem 
k ukončení funkce zastupitele Mgr. Hana Váňová již závěsný znak užívat nebude.
Schváleno 4 - 0 - 0

11/32 Program zastupitelstva 18.06.2018
A. Slib zastupitele
B. Majetkové převody
C. 4. rozpočtové opatření zastupitelstva pro rok 2018
D. Závěrečný účet a zpráva o přezkoumání hospodaření - svazky obcí
E. Obecně závazná vyhláška - regulace hlučných činností
F. Veřejnoprávní smlouvy - přestupky
G. Poskytnutí dotace od obce Bukovany a Chářovice - dodatek - přístavba školy
H. Počet zastupitelů pro budoucí volební období
I. Plán práce Finančního a Kontrolního výboru na 2. pololetí 2018
Schváleno 4 - 0 - 0

11/33 Smlouva o zpracování osobních údajů s KONZULTA Brno, a.s. - provoz systém SMS InfoKanál. Rada 
souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 4 - 0 - 0

11/34 Návrh dodatku ke smlouvě za poskytované právní služby Městu Týnec nad Sázavou s Advokátní 
kancelář Krejčík & Partneři. Dodatek mění cenu služby na 26.000 Kč bez DPH měsíčně. Důvodem 
změny ceny je zvýšení objemu práce, poskytování služeb příspěvkovým organizacím a s.r.o. Rada 
souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 4 - 0 - 0

11/35 Smlouva o výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních údajů s JUDr. Vladimírem Krejčíkem za 
cenu 10.000 Kč bez DPH měsíčně. Smlouva se uzavírá na dobu 5 let. Rada souhlasí s uzavřením
smlouvy.
Schváleno 4 - 0 - 0

11/36 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Rekonstrukce a snížení energetické náročnosti budovy městského 
úřadu v Týnci nad Sázavou se Stavební firma Pazdera s.r.o. Změnový list č. 1 mění dlažby před MěÚ 
z betonové na kamennou - navýšení ceny o 1 431 064,42 Kč bez DPH. Změnový list č. 2 doplňuje 
rohové doplňky keramických obkladů, statické zajištění obvodového zdiva, střešní bezpečnostní 
chrliče, zapravení vnitřních špalet, doplnění vnitřních parapetů, vyrovnání nerovností zdiva 
v suterénu a úprava velikostí otvorů - navýšení ceny o 1 168 561,22 Kč bez DPH. Rada pověřuje 
starostu podpisem dodatku.
Schváleno 3 - 0 - 1 (zdržel)

11/37 Udělení odměny H.V. - ředitelce ZŠ - z rozpočtu města. Bude provedeno rozpočtové opatření, 
prostředky budou převedeny do rozpočtu ZŠ.
Schváleno 4 - 0 - 0

11/38 Udělení odměny J.J. - ředitelce MŠ - z rozpočtu města. Bude provedeno rozpočtové opatření, 
prostředky budou převedeny do rozpočtu MŠ.
Schváleno 4 - 0 - 0



6

11/39 Nabídky na tisk Knihy o Týnci - nejvýhodnější nabídku podal PBtisk a.s. za cenu 341.825 Kč. Zakázka 
bude provedena na objednávku.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 11/30 až 39 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Info o ukončení pracovního poměru H.V. ke dni 31.7.2018

- Informace o způsobu doručování podkladů radním, zastupitelům, členům komisí a výborů

v souvislosti se směrnicí na ochranu osobních údajů

- Informace o insolvenci firmy Daka Stav s.r.o,.

- Informace o Setkání Týnců v Týnci nad Labem

Konec jednání v 19:50

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




