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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 14/2019

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 02.09.2019

Přítomní členové rady:

Mgr. Martin Kadrnožka
Ing. Bedřich Pešan
Mgr. Petr Znamenáček
Pavel Korec

Omluveni: 

František Kašpárek 

Přizváni:

Ing. Miloš Albl, tajemník
Mgr. Martina Havránková, odbor majetku
Ing. Kateřina Hrušková, ekonomický odbor
Mgr. Barbora Hanáková, ředitelka ZŠ
Bc. Eva Toušová, ředitelka MŠ
Jana Malinová, ředitelka ŠJ

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta   radní

V Týnci nad Sázavou dne 02.09.2019
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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
14/1 Informace o ukončení nájmu zahrádky č. 12 o výměře 72 m2 na pozemku parc. č. 3080/148 

v katastrálním území Týnec nad Sázavou (zahrádky mezi garážemi a Kolonkou) ke dni 31.12.2019.
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu. Bude vyhlášeno výběrové řízení na nájemce. 
Standardní podmínky - minimální nájemné 10 Kč/m2
Schváleno 4 - 0 - 0

14/2 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky mezi Ředitelstvím silnic a dálnic 
ČR (investor) a městem Týnec nad Sázavou (vlastník). Předmětem smlouvy jsou přeložky dvou 
polních cest v katastrálním území Krusičany z důvodu stavby dálnice D3 na náklady ŘSD – účelová 
komunikace č. 161u v Hrusicích na pozemku parc. č. 3788 a polní cesta přes soukromé pozemky 
parc. č. 1668, 1649 a 1644 (původně na obecních pozemcích parc. č. 1540/26 a 3755) vše 
v katastrálním území Krusičany. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy. 
Schváleno 4 - 0 - 0

14/3 Dohoda o poskytnutí finančního příspěvku na intenzifikaci ČOV v Chrástu nad Sázavou mezi 
městem Týnec nad Sázavou a manželi T. (přispívající). Přispívající se zavazuje poskytnout městu 
finanční příspěvek ve výši 50 % skutečných nákladů vynaložených na intenzifikaci ČOV, max. 
2.000.000 Kč. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 4 - 0 - 0

14/4 Žádost obce Chářovice o vyjádření k záměru „Vodovod Chářovice – připojení na posázavský 
vodovod“. Předmětem záměru je připojení obce na vodovodní systém města Týnec nad Sázavou. 
Místo připojení je navrženo v ulici U Janovického potoka v blízkosti stávajícího brodu, maximální 
denní spotřeba je navržena na 0,61 l/s, tj. 52,5 m3/den. Dle předložené studie je doporučeno 
zásobování obce přes nově vybudovaný vodojem. Rada se záměrem souhlasí.
Schváleno 4 - 0 - 0

14/5 Žádost Krásnohorská elektro s.r.o. o vyjádření ke stavbě č. IV-12-6024648 s názvem Chrást nad 
Sázavou – kNN – p.č. 3115/168. Stavba řeší připojení pozemku parc. č. 3115/168 na elektrickou 
energii. Stávají kabelové vedení na pozemku parc. č. 4281 bude přerušeno a zasmyčkováno 
do nové pojistkové skříně umístěné v severozápadním rohu připojovaného pozemku. Z nové 
skříně povede nový kabel NN do stávající pojistkové skříně na pozemku parc. č. 3916/2 vše 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou. (zděný pilíř). Rada se stavbou souhlasí, standardní 
podmínky pro vstup do komunikace.
Schváleno 4 - 0 - 0

14/6 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-12-
6024648 s názvem Chrást nad Sázavou – kNN – p.č. 3115/168 uzavřená mězi ČEZ Distribucí, a.s. 
(oprávněný) a městem Týnec nad Sázavou (povinný). Věcné břemeno se týká uložení kabelového 
vedení NN do obecního pozemku parc. č. 4281 v katastrálním území Týnec nad Sázavou v délce 
3 m. Věcné břemeno je úplatné, cena činí 10.000 Kč + DPH. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy
Schváleno 4 - 0 - 0

14/7 Žádost Lucida s.r.o. o vyjádření ke stavbě „Týnec nad Sázavou – chodník v ulici Na Hlinkách“. 
Chodník bude proveden z betonové zámkové dlažby v šířce 1,5 m a délce 141,7 m. Rada se stavbou 
souhlasí bez připomínek.
Schváleno 4 - 0 - 0
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14/8 Žádost o vyjádření ke zřízení nového sjezdu a výměně oplocení na pozemku parc. č. st. 1369 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou. Sjezd z obecní komunikace 
na pozemku parc. č. 4045/16 bude proveden ze zámkové dlažby, na hranici pozemku žadatele 
bude umístěno liniové odvodnění. Oplocení bude provedeno podél severní strany pozemku 
žadatele (směrem ke komunikaci). Podezdívka a sloupky budou zděné, výplň plotových dílců 
z Tahokovu, výška oplocení 1,8 m. Rada se stavbou souhlasí. Žadatel provede opatření, aby 
dešťová voda z komunikace netekla do jeho nového sjezdu a odvodnění nebylo vyspádováno 
na sousední pozemky.
Schváleno 4 - 0 - 0

14/9 Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu a kanalizační přípojky na pozemku parc. č. 3154/6 
v katastrálním území Podělusy. Rodinný dům bude zděný, přízemní, nepodsklepený se sedlovou 
střechou. Stavba bude téměř obdélníkového půdorysu o rozměrech 18,5 x 8,9 m se zastavěnou 
plochou 150 m2, výška stavby 5 m. Kanalizační přípojka bude uložena v obecním pozemku 
komunikace parc. č. 3154/1 a v pozemku žadatele parc. č. 3154/6 vše v katastrálním území 
Podělusy. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek, standardní podmínky pro vstup 
do komunikace. Bude vyměřen místní poplatek za zhodnocení pozemku.
Schváleno 4 - 0 - 0

14/10 Žádost o vyjádření ke stavebním úpravám, přístavbě a nástavbě chaty č.e. 14 v Peceradech 
za účelem změny užívání na rodinný dům. Rodinný dům bude zděný, nepodsklepený, přízemní 
s obytným podkrovím a sedlovou střechou. Stavba bude obdélníkového půdorysu o rozměrech 
10,6 x 8,2 m a zastavěnou plochou 86,9 m2, výška stavby 7,9 m. Dům bude napojen na obecní 
kanalizaci v pozemku parc. č. 855/20 v katastrálním území Pecerady nově budovanou kanalizační 
přípojkou. Rada se stavbou souhlasí, standardní podmínky pro vstup do komunikace. Bude 
vyměřen místní poplatek za zhodnocení pozemku.
Schváleno 4 - 0 - 0

14/11 Žádost o vyjádření ke stavebním úpravám bytového domu v ulici Jílovská č.p. 260-261, Týnec nad 
Sázavou. Úpravy spočívají v zateplení čelních stěn (severozápadní a jihovýchodní stěna) 
kontaktním zateplovacím systémem a zavěšení nových ocelových balkónů na průčelní stěně 
(náhrada za stávající betonové balkóny) o rozměru 1,3 x 3,0 m. Rada se stavbou souhlasí, platí 
podmínky ve stanovisku městského architekta.
Schváleno 4 - 0 - 0

14/12 Žádost o uzavření darovací smlouvy na převod vlastnických práv ke stavbě „Veřejná účelová 
komunikace“ na obecních pozemcích parc. č. 895/15, 910/3, 984/2 a 988/2 v katastrálním území 
Pecerady. Město přijímá dar. Na stavbu vydal Městský úřad Benešov, odbor výstavby a územního 
plánování kolaudační souhlas dne 25.03.2019 pod č.j. MUBN/32718/2019/VÝST. Rada s uzavřením 
smlouvy a přijetím daru souhlasí.
Schváleno 4 - 0 - 0

14/13 Žádost o uzavření darovací smlouvy na převod vlastnických práv ke stavbě „Prodloužení kanalizace 
Pecerady“ na obecních pozemcích parc. č. 910/3 a 988/2 v katastrálním území Pecerady. Město 
přijímá dar. Na stavbu vydal Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí kolaudační souhlas 
dne 30.07.2019 pod č.j. VOD.235-26648/2019. Rada s uzavřením smlouvy a přijetím daru souhlasí.
Schváleno 4 - 0 - 0

14/14 Návrh na koupi pozemků parc. č. 3069/19 o výměře 762 m2 a parc. č. 3069/20 o výměře 230 m2 

v katastrálním území Týnec nad Sázavou od Teplárny Týnec. Jedná se o pozemky za budovou 
úřadu, na kterých se nachází chodník a komunikace. Ing. Jan Jiráň vypracoval znalecký posudek, 
který ocenil pozemky na 870.985 Kč (cena včetně zpevněné komunikace). Komise pro rozvoj města 
prodej doporučuje za předpokladu, že bude právně ošetřen prodej pozemků parc. č. 3069/2 a 
3068/6 za cenu dle znaleckého posudku. Rada koupi pozemků doporučuje.
Schváleno 4 - 0 - 0
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14/15 Město požádalo vlastníky pozemků v Čakovicích, na kterých se nachází rybník, o převod těchto 
pozemků do vlastnictví města. Dva vlastníci na výzvu reagovali a navrhují směnu za jiný pozemek 
obdobné výměry. Komise pro rozvoj města navrhuje ke směně pozemky parc. č. 1164/5 a 1164/5, 
které mají obdobné výměry. Rada se směnou souhlasí. Bude projednáno s vlastníky pozemků. Dle 
výsledků jednání bude projednáno v orgánech města.

14/16 Žádost Laneis s.r.o. o nové vyjádření ke stavbě kanalizačních přípojek v Podělusích, které budou 
napojeny na veřejný řad uložený v pozemku parc. č. 3162/18 v katastrálním území Podělusy. 
Z důvodu úpravy rozdělení pozemků parc. č. 3199/2 a 3212/7 bude provedeno 16 kanalizačních 
přípojek na místo původně plánovaných 15 přípojek. Rada se změnou souhlasí, ostatní podmínky 
se nemění.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 14/1 až 16 zajistí Mgr. Martina Havránková

14/17 6. rozpočtové opatření rady města pro rok 2019
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 14/17 zajistí Ing. Kateřina Hrušková

14/18 Územní plán (ÚP)
a) Rada města konstatuje, že starosta města ověřil splnění kvalifikačních požadavků Zdeňky 

Klenorové pro územně plánovací činnost (kopie rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj 
ze dne 20.7.2010, reference z pořizovatelské praxe a kopie výpisu z živnostenského listu),

b) Rada města schvaluje ve smyslu ust. § 6 odst. (6) písmene b) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů uzavření smlouvy 
se Zdeňkou Klenorovou, která zajistí Městskému úřadu Týnec nad Sázavou splnění 
kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti ve věci pořízení změny č. 3 ÚP 
Týnec nad Sázavou a pořízení Zprávy o uplatňování územního plánu Týnec nad Sázavou
za uplynulé období.

c) Rada doporučuje zastupitelstvu žádosti o změnu č. 1-11 zamítnout. Změna č. 4 by tak nebyla
projednávána.

Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 14/18 zajistí Ing. Miloš Albl

14/19 Mateřská škola - informace o ekonomice, provozu a investicích. Prázdninové opravy proběhly 
dle plánu. Školní rok byl zahájen, personální obsazení je vyřešeno. Informace o rozšíření výuky 
angličtiny. Problém s TS. Trvalý úkol pro ředitelku: účast na MAPu - aktivně hledat projekty, 
konzultace na Posázaví. Zadat požadavky na rozpočet města 2020. 
Schváleno 4 - 0 - 0

14/20 Základní škola - informace o ekonomice, provozu a investicích. Prázdninové opravy proběhly 
dle plánu. Školní rok byl zahájen, personální obsazení je vyřešeno. Informace o rozšíření výuky 
angličtiny - 2 rodilí mluvčí, zavedení elektronizace žákovských knížek (Bakaláři). Trvalý úkol 
pro ředitelku: účast na MAPu - aktivně hledat projekty, konzultace na Posázaví. Zadat požadavky 
na rozpočet města 2020.
Schváleno 4 - 0 - 0

14/21 Základní škola - Finanční dar Women for women. Rada souhlasí s přijetím účelově určeného 
finančního daru od Women for Women, o.p.s., v rámci projektu „Obědy pro děti“ ve výši 
100.091 Kč. Dar bude použit výhradně k účelu uhrazení stravného ve školní jídelně pro celkem 
20 žáků ve školním roce 2019/2020 v období od 16. 9. 2019 do 30. 6. 2020.  
Schváleno 4 - 0 - 0

14/22 Základní škola - úprava rozpočtu - teplovod a plot. Rada souhlasí s navýšením provozního 
příspěvku o:
143.785 Kč na opravu teplovodu
30.000 Kč na oplocení mezi základní školou a mateřskou školou
O výše uvedené položky bude upraven rozpočet školy a jeho závazné ukazatele.
Schváleno 4 - 0 - 0
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14/23 Školní jídelna - informace o ekonomice, provozu a investicích. Informace o vyúčtování stravného.
Prázdninové opravy proběhly dle plánu. Školní rok byl zahájen, personální obsazení je vyřešeno. 
Zadat požadavky na rozpočet 2020.
Schváleno 4 - 0 - 0

14/24 Valná hromada Vodovody a kanalizace Týnec s.r.o. Přílohy: Výroční zpráva 2018, Usnesení valné 
hromady.
a) Rada bere na vědomí zprávu o činnosti společnosti za rok 2018.
b) Rada schvaluje roční účetní závěrku, podle které činil zisk před zdaněním 500.441 Kč, daň z 

příjmů činila 113.620 Kč a hospodářský výsledek společnosti po zdanění v roce 2018 činil 
386.421 Kč. 

c) Rada schvaluje dosažený zisk po zdanění použít na splátky úvěru na pořízení vozidla CAK. Zisk 
je tvořen především další ekonomickou činností (práce prováděná pro třetí subjekty).

d) Rada schvaluje udělení odměny Zbyňku Pešovi 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 4 - 0 - 0

14/25 Veřejná zakázka „Bezbariérový přístup do obřadní síně a zasedací místnosti na Městském úřadě 
Týnec nad Sázavou“. Rada bere na vědomí Zprávu o hodnocení nabídek předloženou hodnotící 
komisí a rozhoduje o přidělení veřejné zakázky nejvýhodnější nabídce – M A N U S Prostějov, spol. 
s r.o., Za drahou 4332/4, 796 01 Prostějov, IČ 479 00 440. Nabídková cena je 589 000,00 Kč 
bez DPH (712 690,00 Kč s DPH). Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo na zhotovení 
díla.
Schváleno 4 - 0 - 0

14/26 Program zastupitelstva 16.09.2019
A) Majetkové převody
B) Informace o stavu územního plánu, rozhodnutí o žádostech, pořízení změny č. 3
C) Zápůjčka 1,1 mil pro RUAH na předfinancování projektu
D) Účelový převod prostředků z FRB do rozpočtu města
E) 7. rozpočtové opatření zastupitelstva pro rok 2019
F) Poskytnutí dotace z programu 4 - studny
G) Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
H) Udělení ocenění Významný občan
I) Jmenování koordinátora zdravého města
Schváleno 4 - 0 - 0

14/27 Smlouva o zápůjčce s RUAH o.p.s. ve výši 1.100.000 Kč na vykonávání sociální práce v Týnci nad 
Sázavou dle Smlouvy o partnerství a spolupráce na Projektu Obce blíže lidem - Rozvoj terénní a 
komunitní sociální práce ve venkovských lokalitách, č. proj. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011854, 
č. PART 19001. Schvaluje zastupitelstvo.
Administrace žádosti o dotaci trvá déle, než se předpokládalo, financování projektu z dotace se 
očekává od 12/2019. Dotace je přislíbena, jen se čeká na proběhnutí finální kontroly dokumentů. 
Předběžná kontrola byla bez závad.
V projektu jde o činnost, kterou město potřebuje - práce terénního sociálního pracovníka, který 
vyhledává a řeší např. dluhy, domácí násilí, zdravotní péči, sociální služby, záškoláctví, bydlení… 
Dotace je ve výši 100% nákladů. Projekt běží společně na území obcí: Týnec nad Sázavou, Bystřice, 
Čerčany a Sázava. Zahájení projektu je od 9/2019
Pokud město nechce poskytnout zápůjčku, bude RUAH předfinancování řešit bankovním úvěrem.
Rada doporučuje zastupitelstvu zápůjčku poskytnout.
Schváleno 4 - 0 - 0
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14/28 Účelový převod prostředků z FRB do rozpočtu města. 4. 5. 2009 schválilo zastupitelstvo usnesení:
Přechodné poskytnutí finančních prostředků ve výši 1 000 000,- Kč z rozpočtu „Fondu oprav 
a modernizace bytového fondu“ do rozpočtu města. Prostředky budou účelově použity 
na financování přestavby školní jídelny.
Navrhuje se prostředky do FRB nevracet, tj. doplnit usnesení z 4. 5. 2019 tak, aby se jednalo 
o účelový převod z FRB do rozpočtu města (nikoliv půjčku). Rada doporučuje zastupitelstvu 
schválit.
Schváleno 4 - 0 - 0

14/29 7. rozpočtové opatření zastupitelstva pro rok 2019. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit.
Schváleno 4 - 0 - 0

14/30 Nominace významného občana města Týnec nad Sázavou. Rada bere nominace na vědomí. 
Schvaluje zastupitelstvo.
Schváleno 4 - 0 - 0

14/31 Jmenování koordinátora zdravého města. Na pozici koordinátorky (místo Martiny Höhnové) je 
navržena Ing. Denisa Vrbická, DiS. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 14/19 až 31 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Informace o jednání s Jawou, která žádá o stěhování nájemníků čp. 25. Místo bývalé početky má 

vzniknout nový showroom. Jawa bude vyzvána k návrhu řešení. Zajistit stěhování není v možnostech 

města.

- Program 4 - studny. V rámci diskuze se dohodlo, že žádosti doručené do 12/2019 budou vyřízeny dle 

pravidel programu. V roce 2020 nebude program č. 4 vyhlášen. Nemovitosti bez vody ve studnách měli 

již dostatek času na řešení problému. Trvá možnost čerpat vodu z obecních studní (cisteren). Smlouva 

na projekt vodovodu v místních částech je podepsaná, proběhla úvodní schůzka s dodavatelem a 

nastavuje se postup projektu. Zastupitelstvo bude informováno.

- Diskuze o vyhlášení architektonické soutěž na územní studii Náklí - využití území. Celkové náklady 

mohou být cca 1 mil Kč, výstup by měl být cca do 3/2021. Rada s vyhlášením soutěže souhlasí. Bude 

informováno zastupitelstvo. Náklady budou naplánovány v rozpočtu města 2020.

- Diskuze o úlevách za čipování psů v obecně závazné vyhlášce. Zastupitelstvu bude předložena úprava 

vyhlášky se zrušením osvobození s účinností od 1.1.2020.

Konec jednání v 21:20

Termíny jednání v roce 2019:
rada: 23.9., 7.10., 21.10., 11.11., 25.11., 16.12.
zastupitelstvo: 16.9., 9.12.




