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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 21/2019

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 16.12.2019

Přítomní členové rady:

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

Omluveni: 

---

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 16.12.2019
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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
21/1 Pronájem zahrádky č. 19 v Chrástu nad Sázavou na pozemku parc. č. 4250/1 v katastrálním území 

Týnec nad Sázavou paní E.B. Zahrádka o výměře 100 m2 bude pronajata na dobu neurčitou 
za 16 Kč/m2/rok + inflační doložka, tj. za 1.600 Kč/rok. Záměr pronájmu zahrádky byl zveřejněn 
na úřední desce od 18.11.2019 do 03.12.2019. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/2 Pronájem zahrádky č. 12 v Týnci nad Sázavou na pozemku parc. č. 3080/148 v katastrálním území 
Týnec nad Sázavou (u Kolonky) paní R.Ch. Zahrádka o výměře 72 m2 bude pronajata na dobu 
neurčitou za 42 Kč/m2/rok + inflační doložka, tj. za 3.024 Kč/rok. Záměr pronájmu zahrádky byl 
zveřejněn na úřední desce od 18.11.2019 do 03.12.2019. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/3 Návrh na odpis nevymahatelné pohledávky po zemřelé J.P. (trvalý pobyt na ohlašovně) ve výši 
7.424 Kč na poplatku za odpady s příslušenstvím (místní poplatek za odpady ve výši 4.964 Kč a 
poplatek z prodlení ve výši 2.460 Kč). Na základě usnesení soudu bylo řízení o pozůstalosti 
zastaveno, neboť povinná zanechala majetek nepatrné hodnoty. Rada souhlasí s odpisem 
pohledávky.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/4 Návrh hlavní inventarizační komise na vyřazení nefunkčního a nepotřebného majetku, viz zápis ze 
zasedání komise ze dne 12.12.2019. Rada souhlasí vyřazení nefunkčního a nepotřebného majetku
dle zápisu inventarizační komise.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/5 Prodloužení smluv o umístění informačních tabulí v systému MIOS. Platnost smluv končí 
31.12.2019. Rada souhlasí s prodloužením smluv o 3 roky, tj. do 31.12.2022, za cenu 500 Kč
bez DPH/tabule/rok. 
Schváleno 5 - 0 - 0

21/6 Žádost Náboženské obce Církve československé husitské o vyjádření k opravě střechy na gotické 
věži a rotundě hradu v Týnci nad Sázavou na pozemku parc. č. st. 97/3 v katastrálním území Týnec 
nad Sázavou. Stávající smrkové šindele budou vyměněny za modřínové šindele. Dále bude 
vyměněno laťování, opraven krov, osazeno oplechování střechy a hromosvod. Rada s opravou 
souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/7 Žádost o vyjádření ke stavbě garáže na pozemku parc. č. 2991/1 v katastrálním území Týnec nad 
Sázavou. Garáž bude umístěna v jihozápadním rohu pozemku na hranici s obecním pozemkem 
parc. č. 3816/1 (ulice K. H. Máchy) a pozemkem žadatele parc. č. st. 349/1. Garáž bude 
obdélníkového půdorysu 6,9 x 7,3 m, s výškou 4 m a sedlovou střechou. Vjezd z garáže bude přímo 
na obecní pozemek. Rada se stavbou souhlasí, žadatel provede opatření, aby dešťová voda 
z komunikace netekla do stavby. Dešťová voda ze stavby bude likvidována na pozemku žadatele.
Stavba nebude zasahovat na pozemky města (ani přesah střechy).
Schváleno 5 - 0 - 0

21/8 Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu, garáže a kanalizační přípojky na pozemku parc. č. 
692/30 v katastrálním území Pecerady (část Zbořený Kostelec). Rodinný dům bude přízemní 
se sedlovou střechou, obdélníkového půdorysu 19,0 x 8,1 m a výškou 6,2 m. Garáž bude přízemní 
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se sedlovou střechou, obdélníkového půdorysu 9,75 x 7,0 m a výškou 5,5 m. Kanalizační přípojka 
bude napojena na stávající odbočku z veřejné kanalizace, která je ukončena na hranici pozemku 
žadatele. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/9 Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 1178/5 v katastrálním území 
Čakovice u Řehenic. Rodinný dům bude přízemní dřevostavba modulového typu, která působí jako 
celodřevěná roubená stavba. Dům se skládá ze tří modulů, které mají různou výšku a plochou 
střechu. Půdorysné rozměry jsou 9,0 x 17,3 m, zastavěná plocha 141 m2, max. výška stavby 4,4 m.
Rada se stavbou nesouhlasí, nebylo předloženo řešení příjezdové komunikace.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/10 Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 3090/2 v katastrálním území 
Týnec nad Sázavou (ulice K Zeleným vratům). Rodinný dům bude zděný, přízemní s obytným 
podkrovím a sedlovou střechou, obdélníkového půdorysu o rozměrech 16,9 x 9,5 m, zastavěná 
plocha 160,6 m2, výška stavby 8 m. Stavba bude napojena na obecní vodovod a kanalizaci. Rada 
se stavbou souhlasí, parkování bude zajištěno na pozemku žadatele. Dešťová voda ze stavby bude 
likvidována na pozemku žadatele. Rada souhlasí s uložením přípojek vodovodu a kanalizace 
do obecních pozemků. Standardní podmínky pro vstup do komunikace.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/11 Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 3119/30 v katastrálním území 
Týnec nad Sázavou (ulice Višňová). Rodinný dům bude zděný, přízemní s obytným podkrovím a 
sedlovou střechou, obdélníkového půdorysu o rozměrech 15,7 x 8,9 m, zastavěná plocha 
137,4 m2, výška stavby 8,4 m. Dům bude napojen na obecní vodovod a kanalizaci. Rada se stavbou 
souhlasí. Dešťová voda ze stavby bude likvidována na pozemku žadatele. Oplocení pozemku bude 
provedeno z plotových polí (např. s drátěnou výplní), nikoliv s betonovou výplní.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 21/1 až 11 zajistí Mgr. Martina Havránková

21/12 Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo a poskytování služeb s RENTEL a.s. (vzdělávání úředníků). Dodatek 
prodlužuje lhůtu plnění na rok 2020. Rada souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 21/12 zajistí Ing. Miloš Albl

21/13 Mateřská škola - rozpočet na rok 2020, výhled rozpočtu 2021-2022. Rada schvaluje rozpočet 
Mateřské školy Týnec nad Sázavou pro rok 2020 a rozpočtový výhled na období 2021 - 2022.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/14 Základní škola 
a) Rozpočet na rok 2020, výhled rozpočtu 2021-2022. Rada schvaluje rozpočet Základní školy 

Týnec nad Sázavou pro rok 2020 a rozpočtový výhled na období 2021 - 2022.
b) Rozpočtové opatření - převod mezi závaznými ukazateli schváleného rozpočtu na rok 2019. 

Rada souhlasí s úpravou rozpočtu pro rok 2019. Položka 502 bude snížena o 200.000 Kč. 
Položka 538 bude navýšena o 7.700 Kč, položka 558 bude navýšena o 192.300 Kč.

c) Rada souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru od Women for Women, o.p.s., 
v rámci projektu „Obědy pro děti“ ve výši 9.720 Kč. Dar odpovídá celkové výši záloh 
na obědové služby ve školní jídelně pro 3 žáky ve školním roce 2019/2020 a to v období 
od 2. 1. 2020 do 30. 6. 2020.  

Schváleno 5 - 0 - 0

21/15 Školní jídelna - rozpočtové opatření - převod mezi závaznými ukazateli schváleného rozpočtu 
na rok 2019. Rada souhlasí s úpravou rozpočtu pro rok 2019. Položka 3 bude zvýšena o 26.000 Kč. 
Položka 1 bude snížena o 7.000 Kč, položka 2 bude snížena o 7.000 Kč, položka 5 bude snížena 
o 12.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0
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21/16 Smlouva o správě počítačové sítě s firmou 6 PLUS, s.r.o. na zajištění provozu počítačové sítě Města 
Týnec nad Sázavou. Měsíční plnění je 6000 Kč bez DPH, smlouva na dobu neurčitou. Rada souhlasí 
s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/17 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zpětném odběru použitého rostlinného oleje s firmou Černohlávek oil. 
Dodatek stanovuje cenu za obsluhu sběrných nádob na rostlinný olej a tuk od 1. 1. 2020 ve výši 
500 Kč/nádoba/rok. Rada souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/18 Dohoda Českou poštou, s.p. o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby. Rada 
souhlasí s uzavřením dohody.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/19 Smlouva o koordinační činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
s Petrem Prokýškem na stavební dílo Chrást nad Sázavou ČOV intenzifikace na 800 EO. Cena 
za vypracování plánu činí 4000 Kč, cena za koordinační činnost činí 3500 Kč/měsíc. Ceny bez DPH.
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/20 Smlouva na výkon technického dozoru stavby (TDS) s Ing. Marií Balatovou na stavbu Chrást nad 
Sázavou ČOV intenzifikace na 800 EO. Cena za prováděný dozor činí 12.450 Kč/měsíc. Rada 
souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/21 Dodatek č. 28 k pojistné smlouvě č. 7720130651 s Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance 
Group. Dodatek doplňuje do pojistné smlouvy nový majetek - dopravní terminál. Cena se mění 
o 35.578 Kč/rok. Rada souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/22 Smlouva o provedení uměleckého výkonu s Lenkou Filipovou na zajištění hudební produkce 
na Podzimní koncert v Týnci nad Sázavou 6. 11. 2020 za cenu 110.000 Kč bez DPH. Rada souhlasí 
s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/23 Dohoda o úhradě nákladů na pořízení změny územního plánu s Teplárnou Týnec s.r.o. Teplárna 
uhradí náklady spojené se změno územního plánu. Rada souhlasí s uzavřením dohody.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/24 Smlouva o provozování a rozvoji kabelové televize v Týnci nad Sázavou s firmou Miroslav Maštalíř 
- MD Elektronik. Smlouva se uzavírá na 10 let, navazuje na předchozí smlouvu, podmínky 
se nemění.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/25 Veřejná zakázka na stavbu Rybník Pecerady - odbahnění, stavební úpravy. Rada schvaluje: smlouvu 
o dílo, výzvu a zadávací dokumentace zakázky, seznam oslovených uchazečů. Rada jmenuje komisi 
pro otevírání obálek a hodnocení: František Kašpárek, Pavel Korec, Martina Havránková.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/26 Žádost Římskokatolické farnosti Týnec nad Sázavou o dotaci na dofinancování obnovy vstupu 
do kostela sv. Šimona a Judy. Oprava původně předpokládala pouze opravu krytiny a části fasády. 
Po odkrytí krytiny bylo rozhodnuto i o výměně krovu. Na to však církev nemá dostatek financí. 
Rada souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 50.000 Kč z rozpočtu města na rok 2020.
Schváleno 5 - 0 - 0
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21/27 Plán obnovy veřejného osvětlení na rok 2020. Rada bere na vědomí seznamem navržených akcí a 
zásobník pro rok 2020.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/28 Realizace a financování projektu Týnec - nábřeží (lokalita pod parkovištěm u MěÚ). Je vyhlášena 
dotační výzva. Výše dotace tvoří maximálně 50 % podíl uznatelných nákladů. Celkové plánované 
náklady činí 1 926 389,11 Kč bez DPH. Celkové výdaje pro město činí 963 194,55 Kč bez DPH. Rada 
souhlasí s podáním žádosti o dotaci. Rada souhlasí s dofinancováním projektu z rozpočtu města. 
V případě získání dotace bude spoluúčast k dotaci projednána rozpočtovým opatřením.
Schváleno 4 - 0 - 1 (zdržel)

21/29 VRV - vodovod a kanalizace v místních částech. Předložené dokumenty:
- Dílčí smlouvy dle Rámcové dohody - přípravné práce + DUR + IČ
- Rozdělení ceny dle objektů + harmonogram v členění na přípravné práce a jednotlivé lokality
- Zápis z KD
Rada bere na vědomí harmonogram prací na projektu Projektové a manažerské práce při řešení 
vodovodu a kanalizace v místních částech Města Týnec nad Sázavou a zápis z Výrobního výboru 
č. 2. 
Rada schvaluje dílčí smlouvy dle Rámcové dohody na přípravné práce pro dokumentaci pro územní 
rozhodnutí a inženýrskou činnost za celkem 3.586.000 Kč bez DPH.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/30 Stanovisko D3 - odpočívka Dunávice.
Krajský úřad Středočeského kraje zaslal městu oznámení záměru „D3 - odpočívka Dunávice“ 
v katastrálním území Krusičany a sdělení, že záměr bude podroben zjišťovacímu řízení. Krajský 
úřad žádá město o vyjádření k oznámení, zda je nutné záměr posoudit dle zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí (č. 100/2001 Sb.), popř. o doporučení, na které oblasti vlivů záměru na ŽP 
a veřejné zdraví má být v dokumentaci vlivů kladen důraz, dále žádá o další připomínky a 
požadavky. 
Oznámení EIA je ke stažení v Informačním systému CENIA na internetových stránkách: 
https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr pod kódem STC2269.
Komise pro rozvoj města byla požádána o stanovisko.
Rada s umístěním odpočívky v jakékoliv variantě na katastrálním území Krusičany nesouhlasí. Rada 
požaduje záměr posoudit dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (č. 100/2001 Sb.). 
V rámci projednání požadujeme posoudit hlukovou zátěž a světelný smog především sídla 
Krusičany. Jde o rozměrově velkou stavbu v nedotčené krajině. Město Týnec nad Sázavou 
podnikne veškeré právní úkony, směřující ke zrušení návrhu odpočívky či alespoň k její změně. 
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 21/13 až 30 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Informace o převodu volných finančních prostředků z fondů na spořicí účet města.

- Správci školních tělocvičny

Konec jednání v 18:50

Termíny jednání v roce 2020:
rada: 14.1., 28.1., 18.2., 4.3., 18.3., 1.4., 29.4., 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: 17.2., 6.4., 15.6., 14.9., 14.12




