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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 16/2019

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 07.10.2019

Přítomní členové rady:

Mgr. Martin Kadrnožka
František Kašpárek
Mgr. Petr Znamenáček
Pavel Korec

Omluveni: 

Ing. Bedřich Pešan

Přizváni:

Ing. Miloš Albl, tajemník

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta   radní

V Týnci nad Sázavou dne 07.10.2019
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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
16/1 Prodloužení nájemní smlouvy pro J.Š., Okružní 525, Týnec nad Sázavou, byt č. 205 (DPS). Rada 

souhlasí s uzavřením smlouvy na dobu neurčitou.
Schváleno 4 - 0 - 0

16/2 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 17.10.2019 do 29.10.2019. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 4 - 0 - 0

16/3 Žádost o vyjádření ke stavebním úpravám budovy č.p. 200 v Týnci nad Sázavou (bývalá pekárna) 
za účelem změny užívání. Jedná se zejména o provedení vnitřních dispozičních úprav, provedení 
nových oken a dveří, opravě a zateplení střechy, provedení nových omítek, obkladů a podlah. 
Upravovaná část budovy bude využívána jako bistro rychlého občerstvení se služebním bytem. 
Prodejna tabáku a cukrárna zůstanou beze změny. Dle dokumentace bude parkování zajištěno 
na pozemku parc. č. 3089/81 (pozemek žadatele) v katastrálním území Týnec nad Sázavou – max 
16 parkovacích míst. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 4 - 0 - 0

16/4 Žádost o vyjádření ke zřízení kosmetické a kadeřnické provozovny v přízemí domu č.p. 67 v ulici 
Benešovská, Týnec nad Sázavou (bývalá herna). Město je spoluvlastníkem domu. Změna užívání 
bude provedena bez stavebních úprav a změny vzhledu budovy. Rada se zřízením kosmetické a 
kadeřnické provozovny souhlasí bez připomínek.
Schváleno 4 - 0 - 0

16/5 Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 3969/2 v katastrálním území 
Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou. Dům bude zděný, přízemní s valbovou střechou, 
půdorysu ve tvaru „L“ o rozměrech 19,4 x 14,5 m a zastavěnou plochou 239,1 m2, výška stavby 
5,9 m. Součástí domu je zastřešená terasa a parkovací stání. Rada se stavbou souhlasí 
bez připomínek.
Schváleno 4 - 0 - 0

16/6 Žádost společnosti Lidl Česká republika, kterou zastupuje Atira CZ, s.r.o., o vyjádření ke 
společnému územnímu a stavebnímu řízení na rekonstrukci prodejny Lidl v Týnci nad Sázavou. 
Dokumentace řeší přístavbu a stavební úpravy prodejny. Přístavba na jižní straně směrem k Sázavě 
bude dvoupodlažní respektující svažitý terén s pultovou střechou, přístavba na východní straně 
vznikne zasklením a obezděním stávajícího přístřešku pro nákupní košíky. Směrem k Sázavě bude 
provedena opěrná stěna. U vstupu do prodejny bude umístěn přístřešek pro nákupní košíky. 
Oproti původní dokumentaci byly provedeny změny – zmenšení přístavby směrem k Sázavě 
(zkrácení o 4,4 m), zkrácení opěrné zdi a změna polohy suterénu pod 1. NP (posun k západu). Rada 
se stavbou souhlasí, podmínky z předchozího vyjádření zůstávají v platnosti.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 16/1 až 6 zajistí Mgr. Martina Havránková

16/7 8. rozpočtové opatření rady města.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 16/7 zajistí Ing. Kateřina Hrušková
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16/8 Vyhlášení výzvy dotací z programu 1, 2, 3 pro rok 2020 na podporu volnočasových aktivit a údržbu 
sportovišť. Výše alokace pro jednotlivé programy bude zahrnut do návrhu rozpočtu města na rok 
2020: Program 1 - 560 000 Kč, Program 2 - 140 000 Kč, Program 3 - 200 000 Kč.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 16/8 zajistí Ing. Bedřich Pešan

16/9 Veřejná zakázka „Chrást nad Sázavou ČOV – intenzifikace na 800 EO“. Rada bere na vědomí Zprávu 
o hodnocení nabídek předloženou hodnotící komisí a rozhoduje o přidělení veřejné zakázky 
nejvýhodnější nabídce – PSN & DS a.s., Hlinky 505/118, Pisárky, 603 00 Brno, IČ 04377036. 
Nabídková cena je 5 960 960,00 Kč bez DPH (7 212 761,60 Kč s DPH). Rada pověřuje starostu 
podpisem smlouvy o dílo na zhotovení díla.
Schváleno 4 - 0 - 0

16/10 Vodovod a kanalizace v místních částech Města Týnec nad Sázavou. Rada bere na vědomí záznam 
z 1. výrobního výboru. Rada souhlasí s realizací dle harmonogramu. Na všech lokalitách budou 
probíhat práce na dokumentaci pro územní rozhodnutí (DUR). Harmonogram předpokládá 
dokončení DUR v jednotlivých lokalitách v 4-8/2020. Následovat bude inženýrská činnost 
pro vydání územního rozhodnutí a stanovení problémů v území. 
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 16/9 a 10 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Diskuze o parkování ve městě. Kdo by měl financovat stavbu parkovišť? Mohou být parkovací 

plochy zpoplatněné? 

Konec jednání v 18:00

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




