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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 08/2019

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 29.04.2019

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
Marta Vrkoslavová, kancelář tajemníka
Mgr. Barbora Hanáková, ředitelka ZŠ

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta   radní

V Týnci nad Sázavou dne 29.04.2019
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Schůze rady byla zahájena v 15:00 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
08/1 Návrh na prodloužení nájemní smlouvy, Brodce č.p. 25, byt č. 9. Rada souhlasí s prodloužením 

nájemní smlouvy do 31.05.2020.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/2 Žádost o pronájem části pozemku parc. č. 3089/33 v katastrálním území Týnec nad Sázavou (Pěší) 
o výměře 16 m2 za účelem zřízení letní zahrádky v termínu od 01.05.2019 do 31.10.2019 
za jednorázovou úhradu 4.024 Kč. Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce od 03.04.2019 
do 23.04.2019. Rada s pronájmem části pozemku souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/3 Žádost o souhlas s umístěním prodejního stojanu o rozměrech 0,4 x 1,0 m před prodejnou obuvi 
na pozemku parc. č. 3089/33 v katastrálním území Týnec nad Sázavou (Pěší). Rada s umístěním 
nesouhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/4 Žádost o nové projednání nabídky na prodej pozemku parc. č. 921 o výměře 2690 m2 (ostatní 
plocha) v katastrálním území Krusičany, část Hrusice. Pozemek se nachází u rybníka Hamry, vedle 
č.p. 62. V územním plánu je severní část zahrnuta do plochy pro bydlení (cca 700 m2), jižní část 
do plochy krajinné zeleně. Vlastník navrhoval cenu cca 130 Kč/m2, Komise pro rozvoj města 
doporučila odkoupení pozemku max. za 35 Kč/m2, rada města na svém zasedání dne 18.03.2019 
(bod č. 05/13) navrhla 15 Kč/m2. Pro vlastníka je cena příliš nízká a nabízí pozemek za cenu dle 
znaleckého posudku, který nechá vypracovat město. Rada souhlasí s nákupem pozemku za cenu 
maximálně 15 Kč/m2. Znalecký posudek město zpracovávat nebude. Pokud bude majitel souhlasit, 
projedná zastupitelstvo
Schváleno 5 - 0 - 0

08/5 Smlouva o zřízení služebnosti na stavbu „Týnec tenisový klub, VPIC“ mezi městem Týnec nad 
Sázavou (obtížený) a CETIN, a.s. (oprávněný). Služebnost se týká práva umístění a provozování 
podzemního komunikačního vedení v obecním pozemku parc. č. 3027/4 v katastrálním území 
Týnec nad Sázavou (areál tenisových kurtů). Cena za věcné břemeno činí 1.000 Kč + DPH. Smlouva 
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene byla schválena usnesením rady ze dne 
08.01.2018. Rada s uzavřením smlouvy souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/6 Žádost Backer Computer s.r.o. o souhlas s umístěním optického datového převěsu mezi bytovými 
domy č.p. 240 a 239 v Chrástu nad Sázavou. Jednalo by se o optický samonosný kabel, 
bez kovového prvku, z důvodu zajištění vyšší kapacity internetových linek pro obyvatele 
uvedených domů. Rada souhlasí s umístěním převěsu.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/7 Žádost Mašek Elektro s.r.o. o vyjádření ke změně stavby před dokončením „Týnec n. S. – kVN, TS, 
kNN – pro čp. 3, 56“. Změna spočívá v jiném umístění zděného pilíře pro kabelovou skříň, který je 
nově umístěn na obecním pozemku parc. č. 3811/20 na místo původně plánovaného pozemku 
parc. č. st. 101 vše v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Rada požaduje umístění pilíře dle 
schválené dokumentace.
Schváleno 5 - 0 - 0
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08/8 Nová žádost Elmoz Czech, s.r.o., o vyjádření ke stavbě č. IZ-12-6001503 s názvem „Chrást nad 
Sázavou – kNN, kVN – pro p.č. 4141“. Projekt řeší přeložku kabelového vedení VN a NN 
z komunikace do plánovaného chodníku na pozemcích parc. č. 4141, 4142, 3115/1 a 3114/1 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou, z důvodu výstavby komunikace 
Hlinka II. Rada se stavbou souhlasí, standardní podmínky pro vstup do komunikace. Stavba bude 
provedena tak, aby byla možná budoucí stavba komunikace a chodníku bez dodatečných úprav 
vedení (hloubka uložení a chránička)
Schváleno 5 - 0 - 0

08/9 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IZ-12-
6001503/VB/4 s názvem Chrást nad Sázavou – kNN, kVN – p.č. 4141 uzavřená mezi ČEZ Distribucí, 
a.s. (oprávněný) a městem Týnec nad Sázavou (povinný). Stavba spočívá v uložení kabelového 
vedení NN a VN do pozemku parc. č. 3114/1 v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Věcné 
břemeno je úplatné, cena činí 1.000 Kč + DPH (částka bude přeúčtována městu). Rada souhlasí 
s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/10 Žádost Elmoz Czech, s.r.o., o vyjádření ke stavbě č. IE-12-6009449 s názvem Týnec nad Sázavou –
BN_4150 – BN_2348 – kVN, HDPE+ZOK. Projekt řeší výměnu kabelového vedení VN, které je 
na hranici své životnosti, a uložení zemního optického kabelu od trafostanice za poštou 
k trafostanici u Kolonky. Kabelové vedení je uloženo mezi bytovými domy a dotkne se obecních 
pozemků parc. č. 3080/87 a 3080/85 v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Rada se stavbou 
souhlasí, standardní podmínky pro vstup do komunikace, v případě zásahu do komunikací 
a chodníků budou provedeny v celé šíři nové. Rada preferuje vedení trasy v chodnících, kabelové 
vedení v chráničkách.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/11 Žádost Elmoz Czech, s.r.o., o vyjádření ke stavbě č. IE-12-6009448 s názvem Týnec nad Sázavou –
BN_4359 – BN_4427 – kVN, HDPE+ZOK. Projekt řeší výměnu kabelového vedení VN, které je 
na hranici své životnosti, a uložení zemního optického kabelu od trafostanice u DPS, ulicí Okružní 
a K Zeleným vratům do trafostanice u MŠ. Stavba se dotkne obecních pozemků parc. č. st. 1281, 
1282 a 1283, parc. č. 3089/9, 3089/12, 3089/53, 3089/49, 3089/7 a 3826/3 v katastrálním území 
Týnec nad Sázavou. Rada se stavbou souhlasí, standardní podmínky pro vstup do komunikace, 
v případě zásahu do komunikací a chodníků budou provedeny v celé šíři nové. Rada preferuje 
vedení trasy v chodnících, kabelové vedení v chráničkách.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/12 Žádost Elmoz Czech, s.r.o., o vyjádření ke stavbě č. IE-12-6009450 s názvem Týnec nad Sázavou –
BN_4359 – BN_4150 – kVN, HDPE+ZOK. Projekt řeší výměnu kabelového vedení VN, které je 
na hranici své životnosti, a uložení zemního optického kabelu od trafostanice u DPS, ulicí Pěší 
a Družstevní do trafostanice za poštou. Stavba se dotkne obecních pozemků parc. č. st. 1282, parc. 
č. 3089/9, 3089/40, 3089/33, 3080/78 v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Rada se stavbou 
souhlasí, standardní podmínky pro vstup do komunikace, v případě zásahu do komunikací 
a chodníků budou provedeny v celé šíři nové. Rada preferuje vedení trasy v chodnících, kabelové 
vedení v chráničkách. Rada požaduje koordinaci stavby s novým vedením ze Sadové. Trasy by měly 
být v souběhu a realizace ve stejném čase.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/13 Žádost o vyjádření ke stavbě STL plynové přípojky ve Zbořeném Kostelci. Přípojka bude uložena 
v pozemku komunikace parc. č. 4643 v katastrálním území Týnec nad Sázavou a ukončena 
ve zděném kiosku HUP na hranici pozemku parc. č. 692/30 v katastrálním území Pecerady. Stavba 
se nedotkne obecních pozemků. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0
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08/14 Žádost o vyjádření ke stavbě vodovodní přípojky k chatě č.e. 6 v Chrástu nad Sázavou. Přípojka 
bude uložena v pozemku žadatele a v obecních pozemcích komunikace parc. č. 4120/1 a 4300 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Rada se stavbou souhlasí. Standardní podmínky 
pro vstup do komunikace.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/15 Žádost o vyjádření ke stavbě vodovodní a kanalizační přípojky pro nově oddělený pozemek parc. 
č. 3115/168 (z pozemku parc. č. 3115/119) v katastrálním území Týnec nad Sázavou, část Chrást 
nad Sázavou. Přípojky budou uloženy v pozemku žadatele a 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 (kanalizace). 
Vstup do komunikace bude proveden před stavbou nové komunikace.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/16 Žádost o vyjádření ke stavbě vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 4113 v katastrálním území 
Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou. Přípojka bude napojena na stávající veřejnou část, 
která je ukončena na hranici pozemku. Stavba se nedotkne obecních pozemků. Rada se stavbou 
souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/17 Žádost o vyjádření ke stavbám: tlaková kanalizace, 3 x kanalizační přípojka a 3 x vodovodní přípojka 
v Chrástu nad Sázavou. Stavby budou umístěny na obecním pozemku parc. č. 4296/1 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Přípojky povedou k rodinným domům č.p. 6 a 18 
v Chrástu nad Sázavou a k pozemku parc. č. 4223/1 v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Rada 
se stavbou souhlasí, standardní podmínky pro vstup do komunikace. Prodloužení řadu provede 
na své náklady žadatel, po dokončení stavby předá do vlastnictví města. Bude vyměřen poplatek 
za zhodnocení pozemku (kanalizace) za každou přípojku.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/18 Žádost Ing. Martina Jahody o vyjádření ke stavbě pro zemědělství na pozemku parc. č. 84/1 
v katastrálním území Krusičany. Jedná se o částečně uzavřený dřevěný přístřešek o rozměrech 
10 x 4 m a výškou 3,2 m. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/19 Žádost společnosti Sagasta s.r.o., která zastupuje SŽDC, o vyjádření ke stavbě „Osvětlení a 
nástupiště na zastávce Pecerady“ pro účely územního a stavebního řízení (nikoliv společného). 
Projekt řeší rekonstrukci stávajícího nástupiště na železniční zastávce v Peceradech. Nástupiště 
bude mít rozměry 170 x 2,5 m, osvětlení zajistí 8 ks svítidel, na zastávce bude umístěn přístřešek 
pro cestující. Stavba se nedotkne obecních pozemků. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/20 Žádost o vyjádření k oplocení a stavbám pro údržbu pozemku parc. č. 4001/11 v katastrálním 
území Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou. Oplocení bude drátěné o výšce do 2 m 
s podhrabovými deskami. Sklad bude dřevostavba o rozměrech 5,95 x 7,25 m, se sedlovou 
střechou a výškou 3 m (výrobek – chatka Luděk 40). Dále bude na pozemku umístěna vojenská 
maringotka A3S o rozměrech 4,1 x 2,1 m, akumulační nádrž na dešťovou vodu a elektropřípojka. 
Stavby se nachází v ochranném pásmu obecního lesa. Rada se stavbou souhlasí. Majitel lesa 
nenese odpovědnost za případné škody způsobené lesem.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/21 Žádost společnosti Waldstain.cz a.s. o vyjádření ke změně stavby před dokončením „Stavební 
úpravy a přístavba domu č.p. 3 v Týnci nad Sázavou“. Předmětem změny je jiné provedení 
přístavby domu, která bude se dvěma nadzemními podlažími a podkrovím, střecha bude sedlová 
s vikýři. Dále budou na hlavní budově střešní okna směrem k hradu nahrazena vikýři a dojde 
ke změně využití podkroví. V domě se bude nacházet kavárna (restaurace) v přízemí, dva byty a 
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malé ubytovací zařízení se třemi dvoulůžkovými apartmány. Parkování pro 4 automobily 
je umístěno na pozemku žadatele. Rada před vydáním stanoviska požaduje doplnění řešení 
parkovacích míst pro čp. 56 a 3 (po změně).
Schváleno 5 - 0 - 0

08/22 Žádost o vyjádření ke stavbě zahradního domku na pozemku parc. č. 4136 v katastrálním území 
Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou, který vznikne přístavbou ke stávajícím garážím. 
Stavba bude zděná, přízemní, nepodsklepená s podkrovím a sedlovou střechou, nepravidelného 
půdorysu se zastavěnou plochou 182 m2 a výškou 7,1 m. Rada se stavbou nesouhlasí, stavba má 
charakter rodinného domu, hmotově se stavba nehodí do lokality v blízkosti kostela.
Schváleno 4 - 1 (proti) - 0

08/23 Žádost o souhlas se změnou stavby dočasné na stavbu trvalou. Jedná se o stavbu garáže 
na obecním pozemku parc. č. 3116/1 v katastrálním území Týnec nad Sázavou s dobou dočasnosti 
do 31.12.2012. Rada se změnou stavby dočasné na stavbu trvalou souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 08/1 až 23 zajistí Mgr. Martina Havránková

08/24 Seznam náhradníků do DPS čp. 520 a 525: A. N., M. K., J. J. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
MěÚ Benešov vydal souhlas s umístěním žadatelů. Rada schvaluje seznam náhradníků.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/25 Poskytnutí darů „Vítání občánků“ 28. května 2019. Rada schvaluje poskytnutí darů.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 08/24 a 25 zajistí Marta Vrkoslavová

08/26 Rada schvaluje IV. rozpočtové opatření rady města. 
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 08/26 zajistí Ing. Kateřina Hrušková

08/27 Vnitřní směrnice č. 2019/5 - O provozování Městského kamerového dohlížecího systému 
na Městské policii Týnec nad Sázavou. Rada schvaluje Vnitřní směrnici č. 2019/5.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/28 Vnitřní směrnice č. 2019/6 - Evidence a vymáhání poplatků, pokut a pohledávek. Rada schvaluje 
Vnitřní směrnici č. 2019/6.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/29 Smlouva o poskytování služeb systémové podpory s firmou ADVENT, s .r. o. na docházkový systém 
za roční cenu 6700 Kč bez DPH. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 08/27 až 29 zajistí Ing. Miloš Albl

08/30 Základní škola Týnec nad Sázavou
a) Rada schvaluje rozpis rozpočtu na rok 2019 
b) Záměry oprav na rok 2019: výměny podlahových krytin, výměna nábytku, interaktivní tabule 

a PC, obnova počítačové sítě, rekonstrukce WC. Dovybavení tělocvičny - realizuje se 
dle schváleného rozpočtu a potřeb. Porucha na teplovodu v areálu - oprava proběhne 
o prázdninách, bude řešeno rozpočtovým opatřením. Rada bere na vědomí.

c) Informace o zápisu do prvních tříd. Ve školním roce 2019/2020 budou dvě první třídy a jedna 
třída přípravky, o krádeži ve staré škole, personální obsazení je stabilizované. Rada bere 
na vědomí.

Schváleno 5 - 0 - 0

08/31 Žádost Základní školy Týnec nad Sázavou o souhlas s podáním žádosti o dotaci z fondu EU -
operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - výzva číslo 02_18_63 Šablony II - mimo hlavní 
město Praha, ve výši 1.805.000 Kč. Projekt bude zahájen 1.9.2019 a ukončen 31.8.2021. Rada 
s podáním žádosti o dotaci, přijetím dotace a realizací projektu souhlasí. 
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 08/30 až 31 zajistí Ing. Bedřich Pešan
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08/32 Smlouva č. 868/B1/2019 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury na rok 2019 na akci Zbořený Kostelec - Brodce - chodník podél silnice III/1068. Rada 
souhlasí s uzavřením smlouvy
Schváleno 5 - 0 - 0

08/33 Nabídka na provedení výběrového řízení na zhotovitele stavby chodníku podél silnice III/10513 
v místní části Podělusy advokátní kanceláří MT Legal, s.r.o. v rozsahu: zadávací řízení včetně 
přípravy zadávací dokumentace a návrhu smlouvy, komplexní administrace, jejíž součástí bude 
administrace všech úkonů v elektronickém nástroji (nové povinnosti ve vztahu k elektronizaci) 
do ukončení zadávacího řízení za cenu 130.000 Kč bez DPH. Rada souhlasí s realizací zakázky. 
Stavba se bude provádět pouze v případě, že bude poskytnuta dotace.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/34 Podání žádosti o dotaci poskytovanou Ministerstvem průmyslu a obchodu z dotačního titulu: 
Program Efekt, výzva: EF19_2D_2 Zavedení systému hospodaření s energií v podobě 
energetického managementu (2. výzva). Cílem projektu je zavedení energetického managmentu 
na veřejné budovy ve vlastnictví MěÚ Týnec. Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci, přijetím 
dotace a realizací projektu.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/35 Žádost Linky bezpečí, z.s. o finanční podporu na rok 2019. Rada nesouhlasí s poskytnutím podpory.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/36 Žádost Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Týnec nad Sázavou o finanční příspěvek 
na ocenění nejstarších členů při příležitosti 60. výročí založení organizace. Slavnostní ocenění 
se bude konat 23.11.2019 na městském úřadě. Rada souhlasí s poskytnutím daru ve výši 5.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/37 Žádost SDH Pecerady za Okrsek Týnec nad Sázavou o finanční příspěvek na hasičskou soutěž 
v Týnci nad Sázavou 11.05.2019. Rada souhlasí s poskytnutím daru ve výši 5.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/38 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností PSG DS a.s. k zakázce Dopravní terminál Týnec nad 
Sázavou. Dodatek mění cenu díla o 2.977.207,27 Kč včetně DPH na základě změnových listů 1-4. 
Změny jsou vyvolány okolnostmi, které nešlo předvídat (nedostatečné krytí plynovodu, nestabilní 
podloží). Rada souhlasí s uzavřením dodatku a pověřuje starostu podpisem dodatku.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/39 Výběrové řízení - projekt vodovod v místních částech. Parametry zakázky:
Pro každou místní část (Pecerady; Zbořený Kostelec; Krusičany; Čakovice; Podělusy, Chrást nad 
Sázavou) bude zadavatel (město) oprávněn uzavřít dílčí smlouvu na jednotlivé dílčí plnění dle své 
aktuální potřeby (přípravné práce; DUR; DSP; PDPS; zajištění UR; zajištění SP; poskytování 
součinnosti; Autorský dozor; žádost o podporu; manažerské řízení; TDI – vodovod a kanalizace 
samostatně). Pro ČOV Týnec nad Sázavou bude zadavatel oprávněn uzavřít dílčí smlouvu 
na všechny částí plnění vyjma přípravných prací (dle technické specifikace bude plnění zahájeno 
až přepracováním DUR).
Žádost o dotaci a příprava a realizace projektu jsou dvě samostatné části plnění, a to Část plnění 
žádosti o podporu dle odst. II. 9 rámcové dohody a Část plnění manažerské řízení dle odst. II.10 
rámcové dohody. Plnění je rozděleno pro každou místní část (vodovod a kanalizace samostatně) a 
pro ČOV Týnec nad Sázavou.
Všechny dílčí části plnění může zadavatel požadovat samostatně (postupně uzavírat dílčí smlouvy) 
nebo jich může požadovat více dohromady (uzavřít jednu dílčí smlouvu na více plnění nebo více 
samostatných dílčích smluv), a to po dobu 4 let ode dne nabytý účinnosti rámcové dohody.
Rada schvaluje zadávací dokumentaci. Výzva bude vyhlášena ihned.
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Rada schvaluje členy komise pro otvírání obálek a hodnocení nabídek (člen - náhradník): Zbyněk 
Peša - Václav Dubánek; Jan Vrňata - Jiří Vrbata; Ladislav Štěpán - Bedřich Nohejl; Hana Váňová -
Roman Hudrlík; Zbyněk Bartl - Jindřich Petrášek.
Administraci výběrového řízení zajišťuje MT Legal.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 08/32 až 39 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Informace o povinnostech funkcionářů  - střet zájmů a podání oznámení za rok 2018

- Diskuze o parkování rybářů na břehu Sázavy na Pražské

Konec jednání v 20:00

Termíny jednání v roce 2019:
rada: 20.5., 3.6., 24.6., 15.7., 12.8., 2.9., 23.9., 7.10., 21.10., 11.11., 25.11., 16.12.
zastupitelstvo: 17.6., 16.9., 9.12.




