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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 19/2019

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 25.11.2019

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

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta   radní

V Týnci nad Sázavou dne 25.11.2019
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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
19/1 Smlouva o zřízení služebnosti uzavřená mezi Středočeským krajem, který zastupuje Krajská správa 

a údržba silnic Středočeského kraje, (povinný) a městem Týnec nad Sázavou (oprávněný). Věcné 
břemeno se týká uložení dešťové kanalizace a elektrického kabelu pro osvětlení přechodu 
pro chodce v rámci stavby „Chodník Brodce – Zbořený Kostelec“ do pozemku parc. č. 4634/1 a 
4643 v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Věcné břemeno bylo uhrazeno zálohou ve výši 
3.150 Kč na základě smlouvy o smlouvě budoucí, kterou schválilo zastupitelstvo města dne 
12.12.2016. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 4 - 0 - 0

19/2 Smlouva o zřízení služebnosti uzavřená mezi Středočeským krajem, který zastupuje Krajská správa 
a údržba silnic Středočeského kraje, (povinný) a městem Týnec nad Sázavou (oprávněný). Věcné 
břemeno se týká uložení elektrické přípojky pro osvětlení přechodu pro chodce v rámci stavby 
„Chodník Čakovice“ do pozemku parc. č. 1997/1 v katastrálním území Čakovice u Řehenic. Věcné 
břemeno bylo uhrazeno zálohou ve výši 1.050 Kč na základě smlouvy o smlouvě budoucí, kterou 
schválilo zastupitelstvo města dne 19.09.2016. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 4 - 0 - 0

19/3 Prodloužení nájemní smlouvy Benešovská 13, Týnec nad Sázavou, byt č. 5 do 31.12.2020. Rada 
souhlasí s prodloužením smlouvy.
Schváleno 4 - 0 - 0

19/4 Prodloužení nájemní smlouvy Nádvoří Hodějovského 67, Týnec nad Sázavou, byt č. 1
do 31.12.2020. Rada souhlasí s prodloužením smlouvy.
Schváleno 4 - 0 - 0

19/5 Prodloužení nájemní smlouvy Nádvoří Hodějovského 67, Týnec nad Sázavou, byt č. 3
do 31.12.2020. Rada souhlasí s prodloužením smlouvy.
Schváleno 4 - 0 - 0

19/6 Návrh na uzavření budoucí nájemní smlouvy mezi městem Týnec nad Sázavou (pronajímatel) a 
Českými drahami (nájemce) na pronájem místností č. 1.02 (pokladna) a č. 1.08 (služební WC) 
v nově budované stavbě na pozemcích parc. č. 3847/12 a 3847/13 v katastrálním území Týnec nad 
Sázavou, která je součástí nového dopravního terminálu. Za užívání bude nájemce hradit nájemné 
700 Kč/měsíc a paušální poplatek za dodávku energií 500 Kč/měsíc. Město uhradí nájemci odměnu 
200 Kč/měsíc za dohled nad budovou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 5 let 
s automatickým prodloužením. Záměr uzavřít budoucí nájemní smlouvu byl zveřejněn na úřední 
desce od 04.11.2019 do 21.11.2019. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 4 - 0 - 0

19/7 Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu a sjezdu na pozemku parc. č. 3115/168 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou. Rodinný dům bude 
dřevostavba, nepodsklepená, přízemní s valbovou střechou, půdorys ve tvaru písmene „L“ o max. 
rozměrech 11,5 x 10,2 m, zastavěná plocha 109,7 m2, výška stavby 5,5 m. Dům bude napojen 
na veřejný vodovod a kanalizaci. Sjezd z pozemku žadatele na obecní komunikaci parc. č. 3115/113 
bude zpevněný (ze zámkové dlažby). Rada se stavbou souhlasí. Dešťové vody budou likvidovány 
na pozemku žadatele. Budou provedena opatření, aby dešťová voda z pozemku žadatele 
nevytékala na městskou komunikaci.
Schváleno 4 - 0 - 0
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19/8 Žádost o vyjádření k nástavbě a stavebním úpravám domu č.p. 34, Brodce (nyní prodejna s bytem). 
Stávající střecha bude odstraněna a stávající podkroví bude přestavěno na plnohodnotné 
2. nadzemní podlaží zastřešené asymetrickou sedlovou střechou s mírným sklonem. Přístavek 
za domem bude odstraněn, budou provedeny dva balkóny ve 2. NP, budou vybourána či zazděna 
některá okna, dojde k úpravě rozměrů oken a dveří. Nově bude stavba obsahovat sklady a sklepy 
v suterénu, prodejnu a veterinární ordinaci v přízemí, tři bytové jednotky v patře. Parkování 
pro 9 aut je navrženo na pozemku žadatele parc. č. 4611. Rada se stavbou souhlasí, podmínky jsou 
uvedeny ve stanovisku městského architekta.
Schváleno 4 - 0 - 0

19/9 Žádost o vyjádření k přístavbě, nástavbě a stavebním úpravám rodinného domu č.p. 78 
v Peceradech. Nadzemní část domu bude odstraněna, suterén se rozšíří a prodlouží. Rodinný dům 
bude zděný, podsklepený, přízemní s obytným podkrovím a sedlovou střechou, obdélníkového 
půdorysu 8,0 x 10,3 m, zastavěná plocha 81,8 m2, výška stavby 7,0 m. Stavba bude napojena 
na obecní kanalizaci. Rada se stavbou souhlasí.
Schváleno 4 - 0 - 0

19/10 Nová žádost o vyjádření ke stavbě bytového domu na pozemku parc. č. 3077/31 v katastrálním 
území Týnec nad Sázavou (stávající parkoviště Metazu na křižovatce ulice Ing. Fr. Janečka a 
K Náklí). Stavba bude se třemi nadzemními a jedním podzemním podlažím, půdorysu ve tvaru 
písmene „C“ se zastavěnou plochou 712,8 m2, rovnou střechou a výškou 9,7 m. Parkování je 
zajištěno v suterénu, vjezd na pozemek je navržen z ulice K Náklí ve středu pozemku po šikmé 
rampě do úrovně suterénu. V nadzemních podlažích budou byty (celkem 22 bytů ve třech 
patrech). Stavba bude napojena na obecní vodovod a kanalizaci. Napojení na vodovod bude 
provedeno v ulici K Náklí. Splašková kanalizace vede přes pozemek žadatele. V rámci stavby bude 
stávající potrubí DN300 vyměněno za DN400, kanalizační přípojka bude napojena na pozemku 
žadatele do stávající šachty Š430. Dešťové vody ze stavby budou svedeny do vsakovacího tělesa 
na vlastním pozemku s bezpečnostním přepadem svedeným do Sázavy. 
Rada se stavbou nesouhlasí. Stavba je umístěna těsně na hranici pozemku s chodníkem, obvodová 
zeď podél chodníku brání ve výhledu, v křižovatce (s přechodem) tak vzniká nepřehledné místo, 
kde budou ohroženi především chodci. Výjezd ze dvora domu je přímo na chodník, v nedostatečné 
vzdálenosti od přechodu pro chodce, bez dostatečného výhledu, čímž je opět ohrožena 
bezpečnost chodců. Objemové parametry stavby významně zastiňují výhledy na věž a rotundu. 
Ostatní výhrady jsou uvedeny ve stanovisku městského architekta.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 19/1 až 10 zajistí Mgr. Martina Havránková

19/11 Vnitřní směrnice č. 2019/9 - Organizační schéma k 1. 1. 2020.
Schváleno 4 - 0 - 0

19/12 Nabídka a návrh smlouvy na zpracování Změny územního plánu Týnec nad Sázavou č. 3 (území 
okolo teplárny) s Ing. Janou Kalertovou za cenu 180.000 Kč. Náklady budou přeúčtovány Teplárně 
Týnec s.r.o. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 4 - 0 - 0

19/13 Nabídka a návrh smlouvy na projednání Změny územního plánu Týnec nad Sázavou č. 3 (území 
okolo teplárny) se Zdeňkou Klenorovou za cenu 45.000 Kč. Náklady budou přeúčtovány Teplárně 
Týnec s.r.o. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 4 - 0 - 0

19/14 Žádost o upřesnění rozměrů a umístění pruhu ZK v ploše ZPe 17 v územním plánu města. Pruh ZK 
v ploše ZPe 17 se nachází na pozemku komunikace parc. č. 4643, jedná se o „zelený“ pás kolem 
komunikace.
Schváleno 4 - 0 - 0
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19/15 Udělení odměny pro členy komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva, za rok 2019. Celková 
výše 77 000 Kč hrubého. Rada doporučuje zastupitelstvu odměny schválit.
Schváleno 4 - 0 - 0

19/16 Pravidla fondů - Fond sociální, Fond obřadní, Fond rozvoje a rezerv, Fond rozvoje a bydlení a Fond 
obnovy vodohospodářského majetku. Jsou aktualizovány dle platné legislativy a doplněna 
možnost převádět prostředky na spořicí účet. Rada doporučuje zastupitelstvu pravidla schválit.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 19/11 až 16 zajistí Ing. Miloš Albl

19/17 Program zastupitelstva 9.12.2019
A. Volba radního 
B. Majetkové převody 
C. Cena vodného a stočného, nájemné za infrastrukturu 
D. Osadní výbor Chrást - jmenování předsedy 
E. Obecně závazná vyhláška - místní poplatek za psa 
F. Příslušnost k Místní akční skupině Posázaví 
G. Odměny pro členy komisí a výborů
H. Dotace pro rok 2020 (RUAH, Posázaví, Pečovatelská služba, Církev ČSH)
I. Dotace studny - program 4
J. Dary pro TJ Jawa a FK Týnec nad Sázavou - podpora trenérů 
K. Dotace pro TJ Týnec nad Sázavou 
L. 10. Rozpočtové opatření zastupitelstva 
M. Rozpočet města 2020, rozpočtový výhled, kompetence rady k rozpočtu 
N. Zásady pro tvorbu a čerpání fondů
O. Strategické dokumenty:

I. Akční plán strategického rozvoje města na rok 2020, zásobník projektů
II. Strategie pro kulturu a volný čas

III. Koncepce sportu
P. Pravidla participativního rozpočtu
Q. Plán práce Kontrolního a Finančního výboru 
Schváleno 4 - 0 - 0

19/18 Cena vodného a stočného, výše nájmu za vodohospodářskou infrastrukturu. Zastupitelstvu bude 
navržena změna způsobu schvalování ceny. Místo ceny za 1 m3 by se schvalovala výše nájemného. 
To je jediný vstup, který lze v kalkulaci ze strany města ovlivnit. Dle výše nájemného je pak 
kalkulovaná cena vody. Návrh nájemného pro rok 2020 je za vodovod 1.103.000 Kč, za kanalizaci 
2.768.000 Kč bez DPH. Rada doporučuje zastupitelstvu změnu způsobu schvalování i výši 
nájemného schválit.
Schváleno 4 - 0 - 0

19/19 Příslušnost do MAS Posázaví. Příprava na nové programové období, příprava strategie MAS. Rada 
doporučuje zastupitelstvu schválit.
Schváleno 4 - 0 - 0

19/20 Dotace pro RUAH o.p.s. ve výši 85.000 Kč na poskytování sociálních služeb na území města 
(především paliativních). Rada doporučuje zastupitelstvu dotaci schválit. Smlouva bude 
podepsána a dotace poskytnuta po vypořádání zápůjčky.
Schváleno 4 - 0 - 0

19/21 Dotace pro TJ Týnec nad Sázavou ve výši 74.000 Kč. Na rok 2019 schválilo zastupitelstvo dotaci 
na činnost - program 1, smlouva č. 2019/1/10 ve výši 74.000 Kč. TJ zároveň získalo na konci 
listopadu dotaci z MŠMT a proto nebude schopné vyúčtovat dotaci městu i MŠMT. Je navrženo, 
že TJ vrátí dotaci městu (v souladu s pravidly Programu 1) a město poskytne TJ dotaci ve stejné 
výši s možností čerpání v roce 2020. Rada doporučuje zastupitelstvu dotaci schválit.
Schváleno 4 - 0 - 0
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19/22 Rozpočet města 2020, výhled, kompetence rady. Finanční výbor doporučuje rozpočet schválit. 
Rada doporučuje zastupitelstvu rozpočet schválit.
Schváleno 4 - 0 - 0

19/23 Strategické dokumenty - Strategie pro kulturu a volný čas, Koncepce sportu, akční plán 2020. Rada 
doporučuje zastupitelstvu strategické dokumenty schválit.
Schváleno 4 - 0 - 0

19/24 Pravidla participativního rozpočtu. Rada doporučuje zastupitelstvu Pravidla schválit.
Schváleno 4 - 0 - 0

19/25 Plán práce na rok 2020 Finančního výboru a Kontrolního výboru. Rada doporučuje zastupitelstvu 
plány práce schválit.
Schváleno 4 - 0 - 0

19/26 Smlouva o poskytování služeb s Technickými službami Týnec - návrh rozpočtu na rok 2020  
v celkové výši 15 077 096,61 Kč bez DPH. Rada schvaluje rozpočet na rok 2020.
Schváleno 4 - 0 - 0

19/27 Smlouva s Agenturou Petřinová, s.r.o. na zajištění vystoupení kapely Žlutý pes na Rock Parku 
v Týnci nad Sázavou 20.06.2020. Honorář: 77.440 Kč. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 4 - 0 - 0

19/28 Smlouva s Horváth band na technické zajištění akce Rock Parku v Týnci nad Sázavou 20.06.2019 
ve výši 62.800 Kč (zvukař, osvětlovač, stavba podia, ozvučení, technici). Rada souhlasí s uzavřením 
smlouvy.
Schváleno 4 - 0 - 0

19/29 Smlouva s Horváth band na zajištění hudební produkce 20.6.2019 na Rock Parku v Týnci nad
Sázavou ve výši 22.800 Kč. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 4 - 0 - 0

19/30 Stanovení platu ředitelky Školní jídelny Týnec nad Sázavou od 1. 12. 2019. Rada schvaluje platový 
výměr.
Udělení mimořádné odměny ředitelce Školní jídelny Týnec nad Sázavou ze mzdových prostředků 
ŠJ ve výplatním termínu prosinec 2019. 
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 19/17 až 30 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Po schválení v zastupitelstvu bude radě podána informace o převodech na spořicí účet z Fondů.

- Informace o novém postupu (změna legislativy je ve schvalovacím procesu) při vymáhání exekucí 

(město řeší především neuhrazené poplatky za odpady). 

- Informace o soudním sporu s Mgr. Hanou Váňovou k vrácení finančních prostředků vyplacených

v rozporu s pokyny města.

Konec jednání v 19:50

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




