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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 15/2018

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 20.08.2018

Přítomní členové rady:

Mgr. Martin Kadrnožka
Ing. Bedřich Pešan
František Kašpárek
Mgr. Petr Znamenáček
Pavel Korec (příchod 16:40)

Omluveni: 

-

Přizváni:

Ing. Miloš Albl, tajemník
Mgr. Martina Havránková, odbor majetku

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta   místostarosta

V Týnci nad Sázavou dne 20.08.2018
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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
15/1 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 která se dotknou obecních pozemků parc. č. 1884/33, 1920/48, 2250/13, 
2250/14 a 2254/4 v katastrálním území Pecerady (Svárovský potok) – viz příloha. Rada souhlasí 
s návrhem opatření na pozemcích města Týnec nad Sázavou. Rada předběžně souhlasí s prodejem 
za cenu dle znaleckého posudku (kupující je obec nebo PVL). Prodej bude samostatně projednán 
při realizaci projektu.
Schváleno 4 - 0 - 0

15/2 Žádost Mašek elektro s.r.o. o vyjádření ke změně stavby před dokončením „Týnec n. S. – kVN, TS, 
kNN – pro čp. 3, 56“. Změna se dotkne obecního pozemku parc. č. 3864 (nádvoří A. Hodějovského), 
do kterého bude uložen kabel VN ke stávajícímu sloupu, a pozemků parc. č. 3811/9 a 3811/20 
(ulice Pod Hradištěm), do kterých bude uložen kabel NN. Dále bude demontována věžová 
trafostanice na pozemku parc. č. st. 1519 vše v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Rada se 
změnou stavby souhlasí. Vedení bude uloženo tak, aby nezasáhlo do povrchu cyklostezky a 
vozovky (podvrt nebo využití stávajících chrániček). Standardní podmínky pro vstup 
do komunikací. Dlažby budou uvedeny do původního stavu, v případě vstupu do asfaltové 
komunikace bude proveden nový povrch v celé délce a šířce komunikace.
Schváleno 4 - 0 - 0

15/3 Žádost AZ Elektrostav, a.s., o vyjádření k trase 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 ulice Sadová, Příčná, bude křížit ulici Jílovskou, dále podél ulice
Družstevní a Okružní. Stavba se dotkne obecních pozemků parc. č. 3077/2, 3824/1, 3080/41, 
3080/103, 3080/78, 3080/168, 3089/33, 3089/44, 3089/12, 3089/9 a st. 1282. Rada se stavbou 
souhlasí. Standardní podmínky pro vstup do komunikace. V případě uložení vedení do chodníků 
budou provedeny nové povrchy v celé šíři včetně obrub dle manuálu města. Cyklostezka 
na Jílovské bude provedena podvrtem. Nové vedení včetně stávajících elektrokabelů v části 
Okružní a Družstevní bude provedeno v chráničce tak, aby v případě stavby parkoviště nad 
vedením, nebyla potřeba překládka vedení nebo jeho dodatečná ochrana. Komunikace s novým 
asfaltovým povrchem budou provedeny podvrtem (bude stanoveno v podmínkách pro vstup 
do komunikace).
Schváleno 4 - 0 - 0

15/4 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění 
stavby č. IE-12-6008621 s názvem Týnec n. S. – Krty č.b. 26 – DTS BN_4359 mezi ČEZ Distribucí, 
a.s. (oprávněný) a městem Týnec nad Sázavou (povinný). Stavba spočívá v uložení nového zemního 
optického kabelového vedení do obecních pozemků parc. č. 3077/2, 3824/1, 3080/41, 3080/103, 
3080/78, 3080/168, 3089/33, 3089/44, 3089/12, 3089/9 a st. 1282 v katastrálním území Týnec 
nad Sázavou. Věcné břemeno je úplatné, cena činí 63.200 Kč + DPH. Rada s uzavřením smlouvy 
souhlasí.
Schváleno 4 - 0 - 0

15/5 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na stavbu IP-12-6010100 
s názvem Týnec nad Sázavou, Jílovská kNN mezi městem Týnec nad Sázavou (povinný) a ČEZ 
Distrubce, a.s. (oprávněný). Věcné břemeno se týká práva umístit, provozovat, opravovat a 
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udržovat kabelové vedení NN na obecních pozemcích parc. č. 3119/46 a 3125/8 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 
10.04.2017. Rada s uzavřením smlouvy souhlasí.
Schváleno 4 - 0 - 0

15/6 Žádost o vyjádření ke stavbě oplocení na pozemku parc. č. st. 198 v katastrálním území Týnec nad 
Sázavou (ulice Růžová). Oplocení směrem ke komunikaci bude provedeno s podezdívkou z KB 
bloků a dřevěnou výplní. Součástí bude branka a posuvná vrata. Výška oplocení bude proměnná 
dle terénu, max. 2,2 m. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 4 - 0 - 0

15/7 Žádost o souhlas se stavbou vodovodní přípojky k č. ev. 110 v Peceradech. Přípojka bude uložena 
mimo jiné v obecním pozemku komunikace parc. č. 855/20 v katastrálním území Pecerady. Rada 
se stavbou souhlasí, standardní podmínky pro vstup do komunikace. 
Schváleno 4 - 0 - 0

15/8 Žádost o souhlas se stavbou vodovodní přípojky k č. p. 144 v Peceradech. Přípojka bude uložena 
mimo jiné v obecním pozemku komunikace parc. č. 855/20 v katastrálním území Pecerady. Rada 
se stavbou souhlasí, standardní podmínky pro vstup do komunikace.
Schváleno 4 - 0 - 0

15/9 Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 4145/1 a 4698 (původně st. 
506) v katastrálním území Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou, a ke stavbě vodovodní a 
kanalizační přípojky, které budou uloženy v obecním pozemku parc. č. 4283/1. Dům bude přízemní 
se sedlovou střechou a výškou 5,3 m, téměř obdélníkového půdorysu se zastavěnou plochou 84,24 
m2. Rada se stavbou souhlasí, standardní podmínky pro vstup do komunikace. Bude vyměřen 
místní poplatek za zhodnocení pozemku.
Schváleno 4 - 0 - 0

15/10 Žádost Nikastar s.r.o. o vyjádření ke stavbě rodinného domu, oplocení, vodovodní a kanalizační 
přípojky na pozemku parc. č. 3119/38 v katastrálním území Týnec nad Sázavou (ulice Višňová). 
Dům bude zděný, přízemní s valbovou střechou a výškou 5,0 m, půdorys ve tvaru „L“ se zastavěnou 
plochou 149,9 m2. Přípojky jsou ukončeny na pozemku žadatele. Oplocení bude drátěné o výšce 
1,8 m. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

15/11 Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 2991/35 v katastrálním území 
Týnec nad Sázavou (ulice 1. máje) a ke stavbě vodovodní a kanalizační přípojky, které budou 
uloženy v obecním pozemku parc. č. 2991/15. Dům bude se dvěma nadzemními podlažími a 
sedlovou střechou, obdélníkového půdorysu se zastavěnou plochou 60 m2, výška stavby 7,6 m.
Rada se stavbou souhlasí, standardní podmínky pro vstup do komunikace.
Schváleno 5 - 0 - 0

15/12 Žádost Wlad Auto s.r.o. o vyjádření k přístavbě, nástavbě a stavebním úpravám chaty č. ev. 83 
v Čakovicích. Po provedených úpravách bude chata přízemní s podkrovím a sedlovou střechou, 
obdélníkového půdorysu 8 x 9 m, s terasou 8 x 4 m. Dále žádá o zřízení věcného břemene přístupu 
a příjezdu na obecním pozemku parc. č. 1285/1 v katastrálním území Čakovice u Řehenic. Rada se 
stavbou souhlasí bez připomínek. Rada souhlasí s uzavřením věcného břemene. Bude vyhotoven 
GP, který rada znovu projedná. Věcné břemeno bude ve prospěch i sousedních objektů č.e. 111, 
112, 82 a 83. Věcné břemeno je bezúplatné. Náklady na zřízení břemene hradí žadatel. Údržbu 
pozemku zajistí žadatel.
Schváleno 5 - 0 - 0
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15/13 Žádost o prodej části obecního pozemku parc. č. 3006/75 v katastrálním území Týnec nad Sázavou 
o výměře cca 34 m2. Jedná se o pruh svažitého pozemku, který sousedí s pozemkem žadatele. 
Pozemek by využíval jako zahradu. Komise pro majetkové převody prodej nedoporučuje, 
v územním plánu se jedná o komunikaci. Rada prodej nedoporučuje.
Schváleno 5 - 0 - 0

15/14 Žádost o prodej části obecního pozemku parc. č. 4296/1 v katastrálním území Týnec nad Sázavou, 
část Chrást nad Sázavou, o výměře cca 200 m2. Předmětná část pozemku se nachází mezi pozemky 
žadatelky (č.p. 6 a 18), které by si tímto ráda spojila. Komise pro majetkové převody prodej 
doporučuje, pokud souhlasí vlastník sousedního pozemku Chrást č.p. 20 a osadní výbor. Rada 
prodej nedoporučuje, jde o prostupnost území.
Schváleno 5 - 0 - 0

15/15 Doplnění žádosti o prodej větší části obecního pozemku parc. č. 1285/6 v katastrálním území 
Čakovice u Řehenic. Usnesením zastupitelstva č. ZM2018/22/7 ze dne 18.06.2018 byl odsouhlasen 
prodej části pozemku o výměře cca 470 m2 z důvodu zvětšení pozemku pro stavbu ČOV za cenu 
dle znaleckého posudku, minimálně však 150 Kč/m2 + DPH + náklady s převodem spojené. 
Pozemek bude sloučen s pozemkem žadatele. Nyní žadatel žádá také o pruh podél pozemku tak, 
aby byl na oddělený pozemek přístup z komunikace. Komise pro majetkové převody prodej 
nedoporučuje, neboť by se zamezilo přístupu na zbývající část obecního pozemku. Rada prodej 
nedoporučuje, původní usnesení zastupitelstva č. ZM2018/22/7 zůstává v platnosti.
Schváleno 5 - 0 - 0

15/16 Žádost vlastníka bývalé restaurace v Chrástu nad Sázavou č.p. 54, o souhlas s užíváním části 
obecního pozemku parc. č. 4188 nebo 4194/1 v katastrálním území Týnec nad Sázavou jako 
parkoviště pro plánovanou restauraci, kterou žadatel hodlá v č.p. 54 obnovit. Komise 
pro majetkové převody a rada města vydala již v roce 2010 předběžný souhlas s vybudováním 
parkoviště na části pozemku parc. č. 4188 pro 3 – 4 auta. Komise pro majetkové převody 
doporučuje využít pro parkování automobilů pro plánovanou restauraci pozemek parc. č. 4188.
Rada souhlasí se zpevněním pozemku zatravňovacími dlaždicemi na náklady žadatele, 
před provedením prací bude návrh provedení předložen a projednán s odborem majetku včetně 
termínů dokončení. Pozemek lze využít pro parkování vozidel. 
Schváleno 5 - 0 - 0

15/17 Přijetí daru, a to části pozemku parc. č. 3918 v katastrálním území Týnec nad Sázavou, část Chrást 
nad Sázavou, o výměře cca 50 m2. Pozemek je využíván jako obecní komunikace. Komise 
pro majetkové převody přijetí daru doporučuje. Náklady s převodem spojené uhradí město. Rada 
doporučuje zastupitelstvu přijetí daru schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0

15/18 Návrh na převod obecních pozemků parc. č. 784/13, 784/15 a 3838/2 v katastrálním území 
Krusičany, část Hrusice, které tvoří zahradu kolem rodinného domu č.p. 66 vlastníkovi tohoto 
domu (Petra Müllerová, Krusičany). Komise pro majetkové převody navrhuje prodej pozemků 
za stejných podmínek, jako sousední pozemek 784/12. Rada prodej doporučuje. Odbor majetku 
zajistí cenový odhad pozemků. Náklady s převodem hradí žadatel.
Schváleno 5 - 0 - 0
Cena 150 Kč/m2.
Schváleno 3 - 2 (proti) - 0

15/19 Návrh na odkoupení pozemku parc. č. 795/1 v katastrálním území Krusičany, část Hrusice, 
o výměře 648 m2 od Státního statku Jeneč za cenu dle znaleckého posudku, tj. za 179.660 Kč. 
Na pozemku se nachází účelová komunikace a veřejné prostranství. Město na pozemku provádí 
údržbu. Komise pro majetkové převody odkoupení pozemku doporučuje. Rada ukládá odboru 
majetku prověřit znalecký posudek. Rada doporučuje koupi pozemku
Schváleno 5 - 0 - 0
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15/20 Návrh na bezúplatný převod pozemků parc. č. 3796 o výměře 3362 m2 a parc. č. 3789/1 o výměře 
206 m2 v katastrálním území Krusičany, část Hrusice, od Státního statku Jeneč a následné sepsání 
darovací smlouvy. Na pozemcích se nachází místní komunikace č. 71c, na které město provádí 
údržbu. Náklady s převodem spojené uhradí město. Komise pro majetkové převody bezúplatný 
převod doporučuje. Rada doporučuje přijetí pozemku do majetku města.
Schváleno 5 - 0 - 0

15/21 Podání žádosti Středočeskému kraji o bezúplatný převod pozemků parc. č. 3766/1 o výměře 
644 m2 a parc. č. 3766/6 o výměře 922 m2 v katastrálním území Krusičany, na kterých se nachází 
místní komunikace č. 67c, a následné sepsání darovací smlouvy. Komise pro majetkové převody 
doporučuje podání žádosti a přijetí daru.
Schváleno 5 - 0 - 0

15/22 Podání žádosti Středočeskému kraji o bezúplatný převod části pozemků parc. č. 4642 a 4635 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou, část Brodce, na kterých město vybudovalo chodník, a 
následné sepsání darovací smlouvy. Komise pro majetkové převody doporučuje podání žádosti a 
přijetí daru. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit podání žádosti a přijetí daru.
Schváleno 5 - 0 - 0

15/23 Návrh KSÚS na darování obecního pozemku parc. č. 3845/15 v katastrálním území Podělusy 
o výměře 5767 m2 Středočeskému kraji. Na pozemku se nachází komunikace III/10513 v jejich 
vlastnictví. Komise pro majetkové převody darování doporučuje. Rada města darování pozemku 
doporučuje a souhlasí se zveřejněním záměru.
Schváleno 5 - 0 - 0

15/24 Žádost o nové posouzení stavby kanalizační přípojky, která bude zasazovat do obecního pozemku 
komunikace parc. č. 2982/62 (ulice U Janovického potoka) v katastrálním území Týnec nad 
Sázavou. Rada trvá na původním stanovisku. Přípojka bude umístěna na hranici pozemků 2957/58 
a 2957/59
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 15/1 až 24 zajistí Mgr. Martina Havránková

15/25 Odpis dlouhodobých podmíněných pohledávek ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 
vzniklých v letech 1992 – 2001 z důvodu jejich nevymahatelnosti a promlčení v celkové výši 
63 557,90 Kč. Jednotlivé pohledávky nepřesahují 20 000,00 Kč, jejich další vymáhání je 
neekonomické. Rada souhlasí s odpisem pohledávek.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 15/25 zajistí Ing. Kateřina Hrušková

15/26 Návrh dodatku smlouvy s firmou Atlas Software, a. s. na CODEXIS (nový modul pro stavební odbor 
+ sjednocení termínů plateb za stávající produkty) ve výši 88 750,00 Kč bez DPH. Předplatné je
do 31.5.2024. Rada souhlasí s uzavřením dodatku.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 15/26 zajistí Ing. Miloš Albl

15/27 Oprava usnesení RM2018/11/28: Rada stanovuje vstupné na koncert „Balada pro banditu“ ve výši 
390 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

15/28 Mimořádné odměny ředitelek ZŠ a MŠ, u nichž končilo funkční období, byly vyplaceny v rozporu 
s avízem k platbě ze dne 20. 6. 2018 od tajemníka MěÚ, ze kterého se podává, že mzdové 
prostředky představují odměnu po ukončení výkonu funkce ředitelek. Funkční období ředitelek 
skončilo 31. 7. 2018. Vyplacení odměny již v červnové výplatě lze považovat za účelovou 
manipulaci a zneužití odměn pro navýšení vlastní průměrné hodinové mzdy, což mělo za následek 
(k udělené odměně ve výši šesti měsíčních platů) proplacení prostřednictvím dovolené 
u Mgr. Hany Váňové za měsíc červenec ve výši dalších cca 337.000 Kč + odvody a u PaedDr. Janety 
Jandové cca 53.000 Kč + odvody, čímž došlo ke snížení částky peněz určených na mzdy a osobní 
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ohodnoceni ostatních zaměstnanců ZŠ a MŠ. S takto vyplacenou odměnou rada nesouhlasí. ZŠ a 
MŠ budou vyzvány ke zjednání nápravy.
Schváleno 4 - 0 - 1 (zdržel)

15/29 Žádost školní jídelny o převod 200 000 Kč z fondu reprodukce. Důvodem je havárie současného 
elektrického varného kotle, je třeba pořídit nový kotel. Rada souhlasí s úpravou rozpočtu a 
nákupem kotle.
Schváleno 5 - 0 - 0

15/30 Informace o hospodaření školní jídelny k 30.06.2018. Rada bere na vědomí.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 15/27 až 30 zajistí Ing. Bedřich Pešan

15/31 Dodatek č. 2 ke Smlouvě příkazní o výkonu TDS s Ing. Balatovou - tělocvična ZŠ Města Týnec nad 
Sázavou - II. etapa. Dodatek prodlužuje termín plnění do 31.12.2018 (termín dokončení stavby).
Měsíční odměna se nemění.
Schváleno 5 - 0 - 0

15/32 Dodatek č. 3 ke Smlouvě příkazní o výkonu TDS s Ing. Balatovou - přístavba ZŠ Města Týnec nad 
Sázavou - dokončení. Dodatek prodlužuje termín plnění do 31.12.2018 (termín dokončení stavby).
Měsíční odměna se nemění.
Schváleno 5 - 0 - 0

15/33 Zveřejnění programů, příspěvků a seznamů kandidátů stran a volebních uskupení pro volby 
do Zastupitelstva města Týnec nad Sázavou a Senátu parlamentu ČR 2018. Rozsah propagace 
v Týneckých listech (září 2018) a na webu (Nabídka volby) zdarma v rozsahu 2 strany formátu A4. 
Možná je i propagace na Infokanálu kabelové televize, spot v délce maximálně 3 minuty pro jedno 
uskupení.
Schváleno 5 - 0 - 0

15/34 Strategické dokumenty:
a) Strategický plán rozvoje města Týnec nad Sázavou do roku 2028
b) Plán prevence kriminality města Týnec nad Sázavou na období 2018-2028
c) Filozoficko-architektonická koncepce 
Rada projednala zpracované strategické dokumenty a doporučuje je zastupitelstvu schválit.
Rada projednala akční plán pro rok 2019 a zásobník projektů a doporučuje je zastupitelstvu 
schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 15/31 až 34 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Informace o zahájení školního roku - vzhledem k dopravním komplikacím ve městě se zahájí školní 

rok 10.9.2018. Družina i jídelna budou v provozu od 3.9.2018.

- Informace ke stavbě okružní křižovatky. Do 7.9. provoz na semafory. Od 7.9. 13:00 do 9.9. 24:00 

úplná uzavírka - pokládka asfaltu. Od 10.9. provoz bez omezení, drobné dokončovací práce.

- Informace o výběrových řízeních:

Terminál - nabídku podaly 3 firmy, probíhá hodnocení.

Chodník Kostelec - žádný uchazeč nepodal nabídku. Byla prodloužena lhůta realizace, vyhlášeno 

nové řízení, zveřejněno na profilu zadavatele.

Konec jednání v 20:40

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




