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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 18/2019

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 11.11.2019

Přítomní členové rady:

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

Omluveni: 

Ing. Bedřich Pešan

Přizváni:

Ing. Miloš Albl, tajemník
Mgr. Martina Havránková, odbor majetku
Marta Vrkoslavová, kancelář tajemníka
Ing. Kateřina Hrušková, ekonomický odbor
Kateřina Tomášková, kulturní referent

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta   radní

V Týnci nad Sázavou dne 11.11.2019
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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
18/1 Žádost nájemce, která užívá nebytové prostory v DPS č.p. 520, ulice Okružní (kadeřnictví), 

o souhlas s podnájmem uvedených prostor pro B.M., která by zde provozovala masérské služby.
Rada s podnájmem souhlasí.
Schváleno 4 - 0 - 0

18/2 Výsledky výběrového řízení na pronájem zahrádky č. 19 v Chrástu nad Sázavou na pozemku parc. 
č. 4250/1 v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Rada souhlasí se zveřejněním záměru 
pronájmu zahrádky za 16 Kč/m2/rok, tj. za 1.600 Kč/rok + inflační doložka.
Schváleno 4 - 0 - 0

18/3 Výsledky výběrového řízení na pronájem zahrádky č. 12 v Týnci nad Sázavou na pozemku parc. č. 
3080/148 v katastrálním území Týnec nad Sázavou (u Kolonky). Rada souhlasí se zveřejněním 
záměru pronájmu zahrádky za 42 Kč/m2/rok, tj. za 3.024 Kč/rok + inflační doložka.
Schváleno 4 - 0 - 0

18/4 Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na stavbu IP-12-6013344/1 
s názvem Chrást nad Sázavou – kNN – p. č. 4060/11 uzavřená mezi ČEZ Distribucí, a.s. (oprávněná) 
a městem Týnec nad Sázavou (povinná). Věcné břemeno se týká práva umístiti, provozovat, 
opravovat a udržovat zemní kabelové vedení NN a pojistkovou skříň na sloupu na obecních 
pozemcích parc. č. 4060/4, 4080/2 a 4080/4 v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Cena 
za věcné břemeno činí 15.200 Kč + DPH. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti 
byla schválena usnesením rady města ze dne 18.12.2017. Rada s uzavřením smlouvy souhlasí.
Schváleno 4 - 0 - 0

18/5 Žádost o vyjádření k terénním úpravám na pozemku pac. č. 3119/23 v katastrálním území Týnec 
nad Sázavou. Terénní úpravy spočívají v nerovnoměrné navážce zeminy v celé ploše pozemku, 
výška navážky bude cca 0,25 – 1,3 m dle konfigurace původního terénu. Podél jihovýchodní 
hranice pozemku bude provedena opěrná stěna z betonových tvarovek s proměnlivou výškou 0,4 
– 1,55 m, která bude tvořit podezdívku pro drátěné oplocení. Ostatní strany pozemku budou 
oploceny drátěným pletivem o výšce 1,5 m bez podezdívky. Rada s úpravami souhlasí bez 
připomínek.
Schváleno 4 - 0 - 0

18/6 Žádost o vyjádření k přístavbě rekreační chaty č. e. 33 v Chrástu nad Sázavou. Stavba s půdorysem 
písmene „L“ bude přistavěna v jihozápadní části do obdélníkového půdorysu. Přístavba bude 
přízemní, podsklepená, se zastavěnou plochou 14,8 m2. Celková zastavěná plocha stavby se zvětší 
na 67,6 m2. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 4 - 0 - 0

18/7 Žádost o prodej obecních pozemků parc. č. 772/10 o výměře 231 m2 a 772/17 o výměře 20 m2

v katastrálním území Krusičany, část Hrusice. Pozemky jsou součástí zemědělského areálu, 
ve kterém žadatel podniká. Komise pro rozvoj města doporučuje prodej celého pozemku parc. č. 
772/17 a části pozemku parc. č. 772/10 o výměře cca 150 m2 v katastrálním území Krusičany tak, 
aby část pozemku 772/10 v sousedství stavby č.p. 71 zůstala ve vlastnictví města (pro zajištění 
průjezdu). Náklady s převodem spojené uhradí žadatel. Rada souhlasí se zveřejněním záměru 
prodeje.
Schváleno 4 - 0 - 0
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18/8 Nabídka vlastníků na bezúplatný převod pozemku parc. č. 114/2 v katastrálním území Pecerady 
do vlastnictví města. Na pozemku se nachází cesta. Rada přijetí daru doporučuje. Pozemek bude 
veden jako účelová komunikace. Uložení sítí do pozemku bude projednáno standardním 
postupem. V případě stavby na sousedních pozemcích standardní podmínky pro stavbu 
komunikace a sítí. Budování sítí a povrchu komunikace bude na náklady stavebníka domů 
na sousedních pozemcích. Rada nesouhlasí se zřizováním věcných břemen pro přístup či uložení 
sítí k rodinným domům (na obecních komunikacích se nezřizují).
Schváleno 4 - 0 - 0

18/9 Zastupitelstvo města dne 10.12.2018 schválilo směnu pozemků v Peceradech u hasičárny. 
V současné době je zpracovaný geometrický plán, který přesně určuje výměru směňovaných částí 
pozemků. Předmětem směny jsou části obecních pozemků parc. č. 2218/19 o výměře 13 m2, parc. 
č. 2218/1 o výměře 19 m2 a celý pozemek parc. č. 2218/7 o výměře 158 m2 a pozemky parc. č. 
2223/53 o výměře 182 m2 (silnice na Větrov) a část pozemku parc. č. 2218/6 o výměře 29 m2 vše 
v katastrálním území Pecerady. Směna bude bez doplatku. Zároveň bude zřízeno na části 
převáděného pozemku parc. č. 2218/1 věcné břemeno ve prospěch města (právo chůze, jízdy a 
provozování vedení elektrické energie, plynovodu, dešťové kanalizace). Komise pro rozvoj města 
směnu doporučuje. Náklady s převodem spojené uhradí město. Rada souhlasí se zveřejněním 
záměru směny pozemků. Rada souhlasí se zřízením věcného břemene.
Schváleno 4 - 0 - 0

18/10 Návrh na odkoupení pozemku parc. č. 3069/11 o výměře 3343 m2 v katastrálním území Týnec nad 
Sázavou za cenu 300 Kč/m2, tj. za 1.002.900 Kč Na pozemku se nachází chodník vedoucí k lávce 
u Jawy. Komise pro rozvoj města odkoupení pozemku doporučuje. Náklady s převodem spojené 
uhradí město. Rada odkoupení pozemku doporučuje.
Schváleno 4 - 0 - 0

18/11 Návrh na odkoupení pozemků parc. č. 3080/91 o výměře 8145 m2 a parc. č. 3080/92 o výměře 
8145 m2 v katastrálním území Týnec nad Sázavou za cenu 100 Kč/m2, tj. za 1.569.300 Kč. Jedná se 
o pozemky mezi bytovými domy v Kolonce. Komise pro rozvoj města odkoupení pozemků 
doporučuje. Náklady s převodem spojené uhradí město. Rada odkoupení pozemku doporučuje.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 18/1 až 11 zajistí Mgr. Martina Havránková

18/12 Rada souhlasí s poskytnutí daru ve výši 3000 Kč/dítě na „Vítání občánků“ 28.11.2019.
Schváleno 4 - 0 - 0

18/13 Seznam náhradníků pro umístění do DPS. Rada souhlasí s návrhem sociální komise.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 18/12 a 13 zajistí Marta Vrkoslavová

18/14 9. rozpočtové opatření rady města pro rok 2019
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 18/14 zajistí Ing. Kateřina Hrušková

18/15 Stanovení platu ředitelky Základní školy Týnec nad Sázavou od 1. 12. 2019. Rada schvaluje platový 
výměr.
Schváleno 4 - 0 - 0

18/16 Vnitřní směrnice č. 2019/7 - Tvorba a použití prostředků sociálního a kulturního fondu
Schváleno 4 - 0 - 0

18/17 Vnitřní směrnice č. 2019/8 - Organizační schéma k 1.1.2020
Schváleno 4 - 0 - 0

18/18 Zásady pro tvorbu a čerpání „Sociálního fondu“. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit.
Schváleno 4 - 0 - 0
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18/19 Obecně závazná vyhláška Města Týnce nad Sázavou č. 2/2019 o místním poplatku ze psů. Rada 
doporučuje zastupitelstvu schválit.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 18/15 až 19 zajistí Ing. Miloš Albl

18/20 Oznámení Mateřské školy Týnec nad Sázavou o uzavření během vánočních svátků od 23.12.2019 
do 1.1.2020. Rada bere na vědomí.
Schváleno 4 - 0 - 0

18/21 Žádost Základní školy Týnec nad Sázavou o povolení přijmutí daru od firmy Wrigley Confections 
ČR kom. spol. v podobě odběru produktů na Mikulášskou a Vánoční besídku pro žáky základní 
školy v předpokládané hodnotě daru 5.000 Kč. Rada s přijetím daru souhlasí.
Schváleno 4 - 0 - 0

18/22 Žádost Základní školy Týnec nad Sázavou o povolení přijmutí finančního daru od firmy Stasto  
Automation, s.r.o. na podporu, zabezpečení a rozvoj tříd a školní družiny ve výši 2 x 5.000 Kč. Rada 
s přijetím daru souhlasí.
Schváleno 4 - 0 - 0

18/23 Udělení odměny za období kalendářního roku 2019 ve výši jednoho měsíčního platu z rozpočtu 
příspěvkové organizace:
a) ředitelce Mateřské školy Týnec nad Sázavou
b) ředitelce Základní školy Týnec nad Sázavou
c) ředitelce Školní jídelny Týnec nad Sázavou
Výplatní termín odměny je stanoven na prosinec 2019.
Schváleno 4 - 0 - 0

18/24 Poskytnutí darů trenérům ze spolků TJ Týnec nad Sázavou, z.s., VK Týnec a TK Týnec na podporu 
spolkové činnosti v celkové výši 151.500 Kč. Rada s poskytnutím darů souhlasí. 
Schváleno 4 - 0 - 0

18/25 Poskytnutí daru TJ Jawa Pecerady - 30.000 Kč a FK Týnec nad Sázavou - 136.500 Kč na podporu 
spolkové činnosti (projedná zastupitelstvo). Vzhledem k získané dotaci na odměny trenérů 
z asociace lze dar použít i na jiné činnosti spolku. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit.
Schváleno 4 - 0 - 0

18/26 Žádost Osadního výboru Zbořený Kostelec o finanční příspěvek na rok 2019 na zajištění vánočního 
tvoření. Rada souhlasí s poskytnutím daru ve výši 4.000 Kč.
Schváleno 4 - 0 - 0

18/27 Žádost Posázaví o.p.s. o poskytnutí neinvestiční dotace na obecně prospěšné služby na území 
města Týnec nad Sázavou od 1.1.2020 do 31.12.2020 ve výši 285.750 Kč. Schvaluje zastupitelstvo. 
Schváleno 4 - 0 - 0

18/28 Žádost Pečovatelské služby okresu Benešov o finanční příspěvek pro občany města Týnec nad 
Sázavou na rok 2020 ve výši 700.000 Kč. Rada přidělení dotace doporučuje.
Schváleno 4 - 0 - 0

18/29 Žádost Církve československé husitské o dotaci na rekonstrukci střech nad románskou rotundou a 
gotickou věží v hradním areálu ve výši 300.000 Kč. Do smlouvy zapracovat povinnost informovat 
1x ročně o postupu přípravy stavby. Rada přidělení dotace doporučuje.
Schváleno 4 - 0 - 0

18/30 Žádosti o finanční příspěvek ve výši 30.000 Kč z programu č. 4 - Podpora výstavby nových studní. 
Žádosti splňují všechny podmínky poskytnutí dotace. Projedná zastupitelstvo, rada přidělení 
dotace doporučuje.
Schváleno 4 - 0 - 0



5

18/31 Smlouva s Horvath band na zajištění hudební produkce a technické zajištění na Ples města 
1. 2. 2020 ve výši 34.800 Kč. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 4 - 0 - 0

18/32 Smlouva o poskytování dat pro zastávkové informační systémy s Regionálním organizátorem 
pražské integrované dopravy, příspěvková organizace. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 4 - 0 - 0

18/33 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo se společností  PSN & DS a.s. k zakázce Dopravní terminál Týnec 
nad Sázavou. Dodatek mění cenu díla o 660.727,92 Kč bez DPH na základě změnových listů 5-7. 
Změny jsou vyvolány okolnostmi, které nešlo předvídat (změna dispozice prodejny jízdenek, 
přeložka tlakové kanalizace, úpravy z důvodu nedostatečného krytí plynovodu). Rada souhlasí 
s uzavřením dodatku a pověřuje starostu podpisem dodatku.
Schváleno 4 - 0 - 0

18/34 Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě o výkonu TDS s firmou BALLI, s.r.o. Dodatek prodlužuje termín 
plnění do 28.2.2020 a upravuje cenu o 38.000 Kč bez DPH. Termín plnění je prodloužen dle 
předpokládaného termínu kolaudace stavby.
Schváleno 4 - 0 - 0

18/35 Rada souhlasí s podporou provozu infocentra v roce 2020. Cena 300.000 Kč.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 18/20 až 35 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Diskuze ke kulturnímu programu 2020 - program RockParku, výběr interpreta na podzimní 

koncert, výše vstupného

- Obecně závazná vyhláška Města Týnce nad Sázavou o regulaci hlučných činností a nočního klidu. 

Návrh na úpravu akcí a koordinace pořadatelů. Vyhlášku projedná zastupitelstvo v únoru 2020.

Konec jednání v 20:30

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




