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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 22/2018

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 26.11.2018

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

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta   radní

V Týnci nad Sázavou dne 26.11.2018
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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
22/1 Smlouva č. Z_S14_12_8120067541 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení 

určeného k dodávce elektrické energie mezi ČEZ Distribuce, a.s. (provozovatel) a městem Týnec 
nad Sázavou (žadatel). Předmětem smlouvy je přeložka zařízení distribuční soustavy z důvodu, 
stavby komunikace Hlinka II. Předpokládané náklady na přeložku činí 590.000 Kč (bez DPH), 
za zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost 115.800 Kč. Rada souhlasí 
s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/2 Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/PH/2018/171 mezi CETIN a.s. 
a městem Týnec nad Sázavou (stavebník). Předmětem smlouvy je přeložení sítě z důvodu výstavby 
chodníku do Podělus podél silnice III/10513. Předpokládané náklady jsou 1.345.300 Kč. Rada 
souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/3 Žádost o zřízení věcného břemene – služebnosti chůze a jízdy přes obecní pozemek parc. č. 3204/1 
pro pozemek parc. č. 3208/1 vše v katastrálním území Podělusy. Rada se zřízením věcného 
břemene souhlasí. Břemeno bude vyznačeno v GP na sousední části pozemku. Náklady spojené se 
zřízením břemene nese žadatel. Věcné břemeno je bezúplatné.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/4 Žádost o souhlas s uložením přípojek elektřiny a plynu do obecního pozemku parc. č. 3119/4 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou (ulice Višňová). Přípojky povedou k plánované stavbě 
rodinného domu na pozemku parc. č. 3119/48. Rada s uložením přípojek souhlasí. V pozemku jsou 
uloženy chráničky pro elektřinu a plyn. Při realizaci nebude porušen povrch komunikace.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/5 Nabídka společnosti Laneis s.r.o. na spolupráci při výstavbě komunikace v obci Podělusy. 
Společnost nabízí rozšířit na vlastní náklady stávající komunikaci na obecním pozemku parc. č. 
3162/18 do svého pozemku parc. č. 3199/2 vše v katastrálním území Podělusy, což je podmínka 
územního plánu pro výstavbu na sousedních pozemcích. Společnost by koupila obecní pozemky 
parc. č. 3212/6, 3212/8 a 3212/9 v katastrálním území Podělusy, které přímo navazují na pozemky 
společnosti (celková výměra 1566 m2, cena dle znaleckého odhadu 212.380 Kč + DPH). Město 
by po dokončení stavby komunikace odkoupilo pozemek, o který se rozšíří nová komunikace 
za cenu 212.380 Kč. Rada souhlasí se záměrem. Budou připraveny smlouvy. Rada souhlasí 
se zveřejněním záměru prodat pozemky.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 22/1 až 5 zajistí Mgr. Martina Havránková

22/6 Pokyn rady města č. 1/2018 O přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 22/6 zajistí Ing. Miloš Albl

22/7 Program zastupitelstva 10.12.2018
A. Slib člena zastupitelstva
B. Majetkové převody
C. Rozpočtové opatření zastupitelstva pro rok 2018
D. Rozpočet města pro rok 2019 a kompetence rady města k rozpočtu
E. Poskytnutí darů - TJ Jawa Pecerady, FK Týnec nad Sázavou 
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F. Poskytnutí dotací na rok 2019 - Pečovatelská služba Benešov, RUAH, Posázaví 
G. Poskytnutí dotací z programu č. 4 - Podpora výstavby nových studen
H. Stanovení ceny pro vodné a stočné
I. Určení zástupců města ve společnostech

Určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu
Určení zastupitele pro funkci politika projektu Zdravé město a MA21

J. Obecně závazné vyhlášky: O pořádání kulturních a sportovních akcí, O zákazu heren a 
automatů

K. Odpis pohledávek po zemřelém 
L. Žádosti o dotaci 
M. Členství v BD Bystřice
Schváleno 5 - 0 - 0

22/8 Návrh rozpočtu 2019 a kompetence rady k rozpočtovým opatřením. Rada doporučuje 
zastupitelstvu rozpočet pro rok 2019 schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/9 Poskytnutí dotací na rok 2019:
Pečovatelská služba Benešov (860.000 Kč) - projednáno 22.10.2018
RUAH o.p.s. - finanční příspěvek na pokrytí provozních výdajů při zajišťování péče o klienty Týnce 
nad Sázavou v paliativní péči a poradenství ve výši 85.000 Kč. 
Posázaví - spolupráce v regionu, činnost společnosti - ve výši 284.050 Kč. 
Rada doporučuje zastupitelstvu poskytnutí dotací pro rok 2019 schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/10 Kalkulace ceny vody na rok 2019, návrh na stanovení nové ceny. 
V důsledku velmi horkého letního období s výrazným nedostatkem dešťových srážek nestačí 
vlastní zdroje pitné vody pokrýt celkovou potřebu pitné vody v Týnci nad Sázavou, proto bylo 
nutné tuto potřebu doplnit pitnou vodou z Želivky. Provozní náklady na odebranou pitnou vodu 
z Želivky se zvýšily cca o 1 milion Kč oproti nákladům při odběru pitné vody z vlastních zdrojů, což 
má negativní vliv na tvorbu ceny (nájemné pro vlastníka a provozní údržbu rozvodů). 
Cena se neměnila od 01.01.2012. Je navržen nárůst o 8,23 Kč/m3 včetně DPH. Při průměrné 
spotřebě 30 m3/rok to je nárůst 250 Kč na osobu/rok, 20 Kč na osobu/měsíc.
Cenu schvaluje zastupitelstvo. Pokud se cena nezmění, budou nižší investice do obnovy 
infrastruktury a síť bude zastarávat a její kvalita a spolehlivost se bude zhoršovat.
Je doporučeno cenu vody v budoucnu průběžně (1x ročně) navyšovat o růst inflace. Podle plánu 
obnovy infrastruktury by cena vody mohla být cca 130-150 Kč. Pak by se generovali dostatečné 
zdroje pro obnovu infrastruktury. 
Aktuálně jsou výnosy na obnovu (nájemné) cca 4 mil Kč ročně. Ideálně by měly být 12 mil Kč. 
Změna ceny o 5 Kč/m3 odpovídá tržbám cca 1 mil Kč.
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit cenu vody ve výši: vodné 42,58 Kč/m3 a stočné 45,57
Kč/m3. Ceny bez DPH.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/11 Určení zástupců města ve společnostech - schvaluje zastupitelstvo.

Společnost delegát náhradník

Teplárna Týnec s.r.o Mgr. Martin Kadrnožka Ing. Bedřich Pešan

Osvětlení Týnec, k.s. Mgr. Martin Kadrnožka Ing. Bedřich Pešan

Úpravna vody Želivka, a.s. Mgr. Martin Kadrnožka Ing. Bedřich Pešan

Společenství pro dům 239, Chrást n. S. Mgr. Martin Kadrnožka Ing. Bedřich Pešan

Bytové družstvo Bystřice Mgr. Martin Kadrnožka Ing. Bedřich Pešan

Svazek obcí Obecní Lesy Benešovska Ing. Bedřich Pešan Mgr. Martin Kadrnožka

Svazek obcí Týnecko - svazek obcí Ing. Bedřich Pešan Mgr. Martin Kadrnožka

Svazek obcí BENE-BUS Mgr. Martin Kadrnožka Ing. Bedřich Pešan
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Posázavský vodovod Mgr. Martin Kadrnožka Ing. Bedřich Pešan

Národní síť zdravých měst Mgr. Martin Kadrnožka Ing. Bedřich Pešan

Místní akční skupina Posázaví Mgr. Martin Kadrnožka Ing. Bedřich Pešan

Určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu - starosta Martin Kadrnožka
Určení zastupitele pro funkci politika projektu Zdravé město a MA21 - starosta Martin Kadrnožka
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/12 Termíny jednání rady a zastupitelstva v roce 2019 - viz příloha.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/13 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu s Vodovody 
a kanalizace Týnec s.r.o. Dodatek řeší výši a termín úhrady nájmu za rok 2018 (splatný v 2019).
Rada souhlasí s uzavřením dodatku.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/14 Určení oddávajících: Mgr. Martin Kadrnožka, Ing. Bedřich Pešan, Mgr. Marta Vacková, 
Mgr. Marcela Krejčíková, Mgr. Petr Znamenáček.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/15 Osadní výbory. Bude zveřejněna (ve vývěskách) výzva k nominacím. Osadní výbory jmenuje 
zastupitelstvo 11.2.2019.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/16 Stanovení komisí rady: komise pro sport, komise pro kulturu, komise pro zdravé město a MA21, 
komise pro rozvoj města, sociální komise. Spolkům a zastupitelům bude rozeslána výzva k 
nominaci členů. Členy jmenuje rada 17.12.2018.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/17 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře informačního systému HELIOS 
eObec č. E-16-00162 s Asseco Solutions, a.s. Dodatek doplňuje do Spisové služby modul eIDAS. 
Cena za modul a implementaci je 44.286 Kč s DPH (jednorázově), cena za upgrade se navyšuje 
o 7.562,50 Kč s DPH ročně. Celková roční cena upgrade bude 50.517,50 Kč s DPH. Rada souhlasí 
s uzavřením dodatku.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/18 Vyhlášení zakázky na stavbu Týnec nad Sázavou – Rekonstrukce vodovodních řadů C13, C14, C15 
v ulicích Lipová, Růžová a U Janovického potoka. Rada schvaluje dokumenty (smlouva o dílo, výzva 
a zadávací dokumentace zakázky), seznam oslovených uchazečů. Rada jmenuje členy hodnotící 
komise ve složení: Jiří Vrbata, Zbyněk Peša, František Kašpárek
Schváleno 5 - 0 - 0

22/19 Rada schvaluje podání žádosti o příspěvek z rozpočtu Státního fondu dopravní infastruktury 
pro rok 2019 na projekt Týnec nad Sázavou chodník podél silnice III/10513 v k.ú. Podělusy. 
Na stavbu je vydáno stavební povolení, předpokládané náklady stavby 17 mil Kč. Dotace 9 mil Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/20 Rada schvaluje podání žádostí o dotaci:
Oprava komunikace 38c (Chrást Na Potočině - od přejezdu k panelce) z programu Podpora rozvoje 
regionů 2019+ (podprogram Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli č. 117d8220A). Provede se 
odstranění stávající konstrukce, pokládka ABS, cena 2,153 mil s DPH. Dotace 60%. 
Stezka podél řeky Sázavy z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech pro rok 
2019 (podprogram Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu č. 117D72100)
Schváleno 5 - 0 - 0
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22/21 Rada schvaluje přijetí dotace z Programu rozvoje venkova na projekt Karkulčin háj, 
reg. č. 18/001/19210/120/001/000305 a pověřuje starostu podpisem Dohody o poskytnutí 
dotace. Celková výše přiznané dotace je 974 050 Kč (100%).
Schváleno 5 - 0 - 0

22/22 Členství v BD Bystřice. BD upravilo stanovy. Město se může stát členem (je nájemce jedné bytové 
jednotky). Členství je zpoplatněno jednorázovou úhradou 5100 Kč. Po rozdělení domu na jednotky 
se město může stát vlastníkem bytu. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/23 Dohoda o vykonání hudební produkce na akci rozsvícení vánočního stromu 01.12.2018 v Týnci nad 
Sázavou ve výši 2.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 22/7 až 23 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Zahájení stavby terminálu (PSG) proběhne v lednu 2019

- Informace o požadavku osadního výboru Chrástu sídliště na zřízení obytné zóny. Bylo řešeno s PČR, 

realizace dle podmínek PČR je finančně velmi náročná.

Konec jednání v 19:00

Termíny jednání v roce 2018:
rada: 17.12.
zastupitelstvo: 10.12.




