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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 17/2018

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 24.09.2018

Přítomní členové rady:

Mgr. Martin Kadrnožka
Ing. Bedřich Pešan
František Kašpárek
Mgr. Petr Znamenáček (příchod 16:10)
Pavel Korec

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 24.09.2018
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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
17/1 Žádost o převod nájemní smlouvy na pronájem zahrádky č. 18 na pozemku parc. č. 4250/1 

v katastrálním území Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou. Rada města souhlasí se 
zveřejněním záměru uzavřít novou nájemní smlouvu na pronájem zahrádky za cenu 10 Kč/m2/rok.
Schváleno 4 - 0 - 0

17/2 Uzavření dodatků k nájemním smlouvám na užívání zahrádek v Chrástu nad Sázavou na pozemku 
parc. č. 4250/1 v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Jedná se o zahrádky č. 3, 4 a 5. Na základě 
provedeného místního šetření byly upřesněny výměry pronajímaných částí pozemku. Nové 
výměru jsou u č. 3 = 110 m2 (původně 105 m2), č. 4 = 106 m2 (původně 90 m2) a č. 5 = 195 m2

(původně 227,5 m2). Cena za pronájem za 1 m2/rok se nemění. Záměr byl zveřejněn na úřední 
desce od 04.09.2018 do 19.09.2018. Rada souhlasí s uzavřením nájemních smluv.
Schváleno 4 - 0 - 0

17/3 Uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků mezi FK Týnec nad Sázavou (vypůjčitel) a městem Týnec 
nad Sázavou (půjčitel) za účelem pořádání týneckého posvícení. Předmětem výpůjčky jsou 
pozemky parc. č.3073/1, 3073/13 a 3077/19 v katastrálním území Týnec nad Sázavou, doba 
výpůjčky od 21.10.2018 do 29.10.2018. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

17/4 Žádost Elpro Delicia o vyjádření ke stavbě č. IV-12-6022975 s názvem Chrást nad Sázavou, kNN, 
p.č. 4060/9. Projekt řeší uložení nového kabelového vedení nízkého napětí do obecního pozemku 
komunikace parc. č. 4080/2 v katastrálním území Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou. 
Kabelové vedení bude ukončeno ve zděném pilíři z bílých cihel v severovýchodním rohu pozemku 
parc. č. 4060/9. Rada se stavbou souhlasí, standardní podmínky pro vstup do komunikace. Vstup 
do asfaltové vozovky není povolen, vedení bude vedeno v krajnici vozovky.
Schváleno 5 - 0 - 0

17/5 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu 
provést stavbu č. IV-12-6022975 s názvem Chrást nad Sázavou, kNN, p.č. 4060/9 mezi ČEZ 
Distribucí, a.s. (oprávněný) a městem Týnec nad Sázavou (povinný). Stavba spočívá v uložení 
nového zemního kabelového vedení NN do obecního pozemku parc. č. 4080/2 v katastrálním 
území Týnec nad Sázavou. Věcné břemeno je úplatné, cena činí 10.000 Kč + DPH. Rada souhlasí 
s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

17/6 Žádost o souhlas se stavbou rodinného domu na pozemku parc. č. 2379/2 v katastrálním území 
Bukovany. Město je vlastníkem sousedního pozemku (vodojem Taranka). Rodinný dům bude 
zděný, nepodsklepený, přízemní s valbovou střechou, zastavěná plocha 158,8 m2, výška stavby 
5 m. V rámci stavby bude opraveno stávající oplocení mezi pozemky města a žadatele. Oplocení je 
ve vlastnictví města Týnec nad Sázavou a správě společnosti VaK Týnec. Rada souhlasí se stavbou 
domu. Rada nesouhlasí se stavbou oplocení s podezdívkou podél pozemku 2379/2. V těsné 
blízkosti oplocení vede vodovod. 
Schváleno 5 - 0 - 0

17/7 Žádost o vyjádření k rekonstrukci křižovatky u městského úřadu. Předmětem projektu je návrh 
chodníků v okolí křižovatky ulice K Náklí u městského úřadu, provedení přechodu pro chodce a 
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osazení dopravního značení. Na straně přilehlé k úřadu je navržen chodník šířky 2 m a délky 75 m, 
na straně u polikliniky chodník šířky min. 1,65 m a délky 40 m. Rada se stavbou souhlasí 
bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

17/8 Žádost o souhlas se stavbou vodovodní a kanalizační přípojky k č. ev. 105 v Chrástu nad Sázavou. 
Přípojky jsou ukončeny na hranici pozemku žadatele parc. č. 4101, město je vlastníkem sousedního 
pozemku komunikace parc. č. 4120/1 vše v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Rada se 
stavbou souhlasí, standardní podmínky pro vstup do komunikace. 
Schváleno 5 - 0 - 0

17/9 Žádost o souhlas se stavbou tlakové kanalizační přípojky k č. p. 187 v Chrástu nad Sázavou. 
Přípojka bude uložena mimo jiné v obecním pozemku komunikace parc. č. 3115/113 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Rada se stavbou souhlasí, standardní podmínky 
pro vstup do komunikace. Bude vyměřen poplatek za zhodnocení pozemku.
Schváleno 5 - 0 - 0

17/10 Žádost o vyjádření k přístavbě a stavebním úpravám rodinného domu č. p. 155 v ulici Sadová, 
Týnec nad Sázavou. Stávající dům bude odstraněn kromě základů a kamenné podezdívky. Na jeho 
místě bude proveden nový rodinný dům se dvěma bytovými jednotkami. Dům bude přízemní, 
nepodsklepený, se sedlovou střechou, zastavěná plocha 139 m2. Přední část domu bude přízemní 
s obytným podkrovím a výškou 7,6 m, zadní část domu bude přízemní s výškou 4 m. Dům bude 
napojen na stávající sítě. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek. 
Schváleno 5 - 0 - 0

17/11 Žádost o vyjádření ke stavbě pomocné budovy (skladu) k budoucímu rodinnému domu 
na pozemku parc. č. 4526/2 a sjezdu na pozemek z obecní komunikace parc. č. 4520/2 
vše v katastrálním území Týnec nad Sázavou, část Zbořený Kostelec. Stavba je navržena jako 
prefabrikovaný železobetonový objekt s pohledovým zateplením, bude přízemní, nepodsklepená 
s pultovou střechou, obdélníkového půdorysu se zastavěnou plochou 24,75 m2. Sjezd bude 
zpevněný, ze zámkové dlažby. Rada se stavbou souhlasí. Žadatel provede opatření, aby dešťová 
voda z obecní komunikace nenatékala na jeho pozemek.
Schváleno 5 - 0 - 0

17/12 Žádost o souhlas s umístěním zastiňovací sítě na oplocení mezi pozemky parc. č. 4219, 4218/2 a 
4218/3 v katastrálním území Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou. Síť připevní žadatel 
ze strany přilehlé k jeho pozemku parc. č. 4219 na své náklady. Oplocení vybudovalo město 
v rámci stavby „Sesuv svahu na pozemku“. Plot není v majetku města, rada není oprávněna 
o žádosti rozhodnout. 
Schváleno 5 - 0 - 0

17/13 Žádost o vyjádření ke stavbě garáže se skladem a účelové komunikace na pozemku parc. č. 1228 
v katastrálním území Krusičany. Garáž a sklad bude jednopodlažní objekt s betonovými stěnami a 
betonovou rovnou střechou, ve které budou osazeny střešní světlíky. Stavba bude ze třech stran 
obsypána zeminou. Zastavěná plocha stavby bude 191 m2. K objektu povede přístupová 
komunikace o šířce 3,5 m, před objektem bude obratiště a parkovací stání. Zpevněné plochy 
budou provedeny z mrazuvzdorné betonové zámkové dlažby. Rada se stavbou souhlasí 
bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

17/14 Prodloužení nájemní smlouvy, Brodce 25, Týnec nad Sázavou, byt č. 13. Rada souhlasí 
s prodloužením nájemní smlouvy do 31.1.2019. Rada pověřuje starostu podpisem dodatku 
k nájemní smlouvě.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 17/1 až 14 zajistí Mgr. Martina Havránková
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17/15 Kniha „Týnec nad Sázavou, k historickým kořenům města“. 
Rada stanovuje prodejní cenu knihy ve výši 350 Kč včetně DPH. Prodej knihy bude na podatelně 
Městského úřadu Týnec nad Sázavou a v Informačním centru Týnec.
Rada souhlasí s vyčleněním 500 ks knihy k darům. Pro autory příspěvků 2 výtisky, pro zastupitele 
jeden výtisk, pro zaměstnance městského úřadu 1 výtisk knihy zdarma. Ostatní výtisky budou 
použity jako dary do tomboly a pro propagaci města.
Schváleno 5 - 0 - 0

17/16 Smlouvy na kulturní vystoupení „Keltský večer“ 29.09.2018 s Magdalenou Stárkovou, Tomášem 
Bajtem, Janem Rakem, Janou Moravcovou, Danielem Schmidem a s Alenou Zemanovou v celkové 
výši 31.000 Kč. 
Schváleno 5 - 0 - 0

17/17 Žádost L.B. o finanční příspěvek ve výši 30.000 Kč z programu č. 4 - Podpora výstavby nových 
studní. Žádost splňuje všechny podmínky poskytnutí dotace. Projedná zastupitelstvo, rada 
přidělení dotace doporučuje.
Schváleno 5 - 0 - 0

17/18 Stanovení platového výměru pro ředitelku Školní jídelny Týnec nad Sázavou, příspěvkové 
organizace od 1. 10. 2018.
Schváleno 5 - 0 - 0

17/19 Informace o udělení odměn (ze mzdových prostředků ŠJ) pro zaměstnance školní jídelny z důvodu 
ocenění práce zaměstnanců za kvalitně odváděnou práci a pomoc při studii zaměřené 
na hodnocení školních obědů pro Státní zdravotní ústav. Rada bere na vědomí.
Schváleno 5 - 0 - 0

17/20 Návrh na koupi dopravního automobilu DA - L1Z VW T6 kombi 4x4 + příslušenství pro SDH Týnec 
od firmy Hagemann a.s. za cenu 945.268 Kč bez DPH + přívěs za cenu 31.288 Kč bez DPH. Rada 
souhlasí s nákupem vozidla a přívěsu.
Schváleno 5 - 0 - 0

17/21 Smlouva o umístění reklamy společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. na prvcích dětských hřišť 
za cenu 200.000 Kč. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 17/15 až 21 zajistí Ing. Bedřich Pešan

17/22 Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 80 000 Kč na akci Týnecký 
střep – oslavy výročí 700 let města, která se konala dne 4. 8. 2018. Rada pověřuje starostu 
podpisem Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu 
Středočeského kraje.
Schváleno 5 - 0 - 0

17/23 Rada schvaluje přijetí příspěvku z rozpočtu SFDI na akci Zbořený Kostelec-Brodce, chodník podél 
silnice III/1068, ISPROFOND 5217510278 a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí 
finančních prostředků. Částka příspěvku je maximálně 2 186 000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

17/24 Výzva a zadávací dokumentace pro zakázku Výkon technického dozoru stavebníka - Dopravní 
terminál Týnec nad Sázavou. Rada schvaluje dokumentaci zakázky, seznam oslovených dodavatelů 
a komisi ve složení Martina Havránková, Jan Vrňata, Miloš Albl.
Schváleno 5 - 0 - 0
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17/25 Plán investic - nákup techniky v Technických službách Týnec s.r.o. Rada souhlasí s čerpání rezervy 
vytvořené ze zisku minulých období na nákup techniky v celkové výši cca 5,1 mil Kč v období 
od 9/2018 do 5/2019.
Schváleno 5 - 0 - 0

17/26 Požadavek Oldřicha Zadražila na zrušení usnesení zastupitelstva o trase vedení přivaděče k dálnici 
D3. Zastupitelstvo už jednou tento požadavek odmítlo (28.2.2011). Zastupitelstvo dále 
odsouhlasilo 8.12.2014 Zásady územního rozvoje (ZÚR) Středočeského kraje, včetně vyhodnocení 
vlivu na udržitelný rozvoj území (VVURÚ) tzn. trasu dálnice D3 a dopravní připojením města Týnec 
nad Sázavou na ni. Vzhledem k tomu, že nenastaly nové skutečnosti, nebude město Týnec nad 
Sázavou iniciovat jednání o nerealizaci přivaděče k D3.
Schváleno 5 - 0 - 0

17/27 Petice obyvatel z Podělus, kde vyjadřují nesouhlas s umístěním kontejnerového stání u jezu. 
Přemístění z návsi je především z důvodu odkládání odpadů obyvatel z širokého okolí v blízkosti 
silnice. Stejný problém se řešil v Čakovicích u rybníka, kde přemístění místa od silnice pomohlo. 
Jiné vhodné místo v Podělusích není (dostupnost pro popeláře, mimo hlavní silnici, obecní 
pozemek). Místo má být zpevněné (vydlážděno zámkovkou) a oploceno standardní ohradou (jako 
na jiných místech v Týnci). Montáž ohrady byla pozastavena. Na stání by probíhal intenzivní dohled 
Městské policie nad zakládáním černé skládky (odkládání odpadů mimo nádoby) a obvyklý úklid 
Technických služeb. Po dokončení stavby jezu by byla příjezdová cesta vyasfaltovaná. Práce na 
stání budou zastaveny. O dalším postupu rozhodne nová rada města, která by si měla vyžádat 
stanovisko nového osadního výboru v Podělusích. 
Schváleno 5 - 0 - 0

17/28 Valná hromada Vodovody a kanalizace Týnec s.r.o. 
Rada bere na vědomí Zprávu o činnosti společnosti za rok 2017.
Rada schvaluje roční účetní závěrku, podle které činil zisk před zdaněním 630.029,- Kč, daň z příjmů 
činila 138.510,- Kč a hospodářský výsledek společnosti po zdanění v roce 2017 činil 491.519,- Kč. 
Rada schvaluje dosažený zisk po zdanění použít na rozvoj společnosti, tj. nákup nového vozidla 
CAK v roce 2018. Zisk je tvořen především další ekonomickou činností (práce prováděná pro třetí 
subjekty).
Rada schvaluje udělení odměny jednateli ve výši jednoho měsíčního platu, a to vzhledem 
k provoznímu výsledku hospodaření, osobní zainteresovanost na obnově technického parku 
společnosti a za zavedení vnitřních pravidel, postupů a standardů společnosti. Odměna bude 
vyplacena z prostředků společnosti. 
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 17/22 až 28 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- ---

Konec jednání v 18:40

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




