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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 07/2020

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 20.04.2020

Přítomní členové rady:

Mgr. Martin Kadrnožka
Zbyněk Peša
František Kašpárek 
Pavel Korec

Omluveni: 

Mgr. Petr Znamenáček

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 20.04.2020
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Schůze rady byla zahájena ve 14:00 hodin přes vidoekonferenci.  

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
07/1 Žádost Jana Kučery (GIANNI) o pronájem části pozemku parc. č. 3089/33 v katastrálním území 

Týnec nad Sázavou (pěší zóna) o výměře 16 m2 za účelem zřízení letní zahrádky v termínu 
od 01.05.2020 do 31.10.2020 za jednorázovou úhradu 4.104 Kč. Záměr byl zveřejněn na úřední 
desce od 02.04.2020 do 20.04.2020. Rada souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy.
Schváleno 4 - 0 - 0

07/2 Pronájem nebytového prostoru o výměře 56,4 m2 v přízemí budovy na adrese Benešovská č.p. 13, 
Týnec nad Sázavou, Ing. Zdeňku Korbelovi, který byl vybrán ve výběrovém řízení. Smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou, výše nájemného činí 515 Kč/m2/rok, tj. za 29.046 Kč/rok + inflační 
doložka. Záměr byl zveřejněn na úřední desce 02.04.2020 do 20.04.2020. Rada souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy.
Schváleno 4 - 0 - 0

07/3 Žádost o převod nájemní smlouvy na pronájem zahrádky č. 1 na pozemku parc. č. 4250/1 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou. Výměra zahrádky 204 m2. Rada 
souhlasí se zveřejněním záměru uzavřít novou nájemní smlouvu na zahrádku za 10 Kč/m2/rok + 
inflační doložka.
Schváleno 4 - 0 - 0

07/4 Žádost o vyjádření ke stavbě NTL plynové přípojky pro rodinný dům č.p. 93, ulice Mírová, Týnec 
nad Sázavou. Přípojka bude uložena v pozemku žadatele, povede ze stávajícího kiosku HUP, který 
je umístěn na hranici pozemku, do rodinného domu. Stavba se nedotkne obecních pozemků. Rada 
se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 4 - 0 - 0

07/5 Žádost o vyjádření ke stavbě NTL plynové přípojky pro rodinný dům č.p. 355, ulice Sázavská, Týnec 
nad Sázavou. Přípojka bude uložena v pozemku žadatele, povede ze stávajícího kiosku HUP, který 
je umístěn na hranici pozemku, do rodinného domu. Stavba se nedotkne obecních pozemků. Rada 
se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 4 - 0 - 0

07/6 Žádost o vyjádření k přístavbě, nástavbě a stavebním úpravám rekreační chaty č.e. 78 v Chrástu 
nad Sázavou. Nadzemní část chaty bude odstraněna, nově bude provedena chata o půdorysu 
5x5 m (rozšíření o 6 m2), přízemní s podkrovím a sedlovou střechou, výška stavby 5,9 m. Rada se 
stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 4 - 0 - 0

07/7 Žádost o vyjádření k přístavbě a stavebním úpravám rodinného domu č.p. 47 v Peceradech. 
Přístavba č. 1 bude provedena na jihovýchodní straně domu, bude zděná dvoupodlažní s pultovou 
střechou. Přístavba č. 2 umisťuje nosný sloupek na severovýchodní straně domu pro vytvoření 
většího přesahu střechy nad vstupním schodištěm. Přístavba č. 3 na severní straně domu bude 
polootevřená, přízemní z KB blokových tvárnic a s pultovou střechou, využívána bude jako 
zahradní sklad s pergolou. Zastavěná plocha domu se zvětší na 184 m2 (z původních 117 m2). Dále 
budou provedeny vnitřní dispoziční úpravy a osazena nová okna včetně střešních. Rada se stavbou 
souhlasí bez připomínek.
Schváleno 4 - 0 - 0
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07/8 Žádost o vyjádření k přístavbě a stavebním úpravám rodinného domu č.p. 69 v Peceradech. 
Přístavba bude provedena na jižní straně rodinného domu, bude přízemní, nepodsklepená se 
sedlovou střechou, obdélníkového půdorysu 4,0 x 5,6 m, výška přístavby 3,7 m. V přístavbě bude 
umístěn pokoj. Celková zastavěná plocha domu se zvětší na 69 m2. Rada se stavbou souhlasí bez 
připomínek.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 07/1 až 8 zajistí Mgr. Martina Havránková

07/9 Seznam náhradníků do DPS. Souhlas s umístěním vydal Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ 
Benešov. Rada schvaluje seznam náhradníků.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 07/9 zajistí Marta Vrkoslavová

07/10 Žádost o finanční příspěvek na podporu provozu Linky bezpečí, z.s. na rok 2020. Rada nesouhlasí 
s podporou pro Linku bezpečí, z.s.
Schváleno 4 - 0 - 0

07/11 Žádost Magdaléna o.p.s. o finanční příspěvek na provoz kontaktně-poradenských služeb v rámci 
Centra adiktologických služeb Benešov pro občany města Týnec nad Sázavou na rok 2020. Rada 
souhlasí s poskytnutím daru ve výši 10.000 Kč.
Schváleno 4 - 0 - 0

07/12 Projekt Týnec nad Sázavou – rozšíření a modernizace městského kamerového a dohledového 
systému (MKDS). Na realizaci projektu byla poskytnuta dotace. Poskytovatel dotace (Ministerstvo 
vnitra) požaduje závazek města na zajištění vlastních zdrojů na realizaci projektu. Předběžný 
rozpočet: celkové náklady 563.000 Kč, dotace 350.000 Kč a spoluúčast města 213.000 Kč. Rada se 
zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou pořízení městského kamerového dohlížecího 
systému a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů (z rozpočtu města Týnec nad 
Sázavou). 
Schváleno 4 - 0 - 0

07/13 Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2019. Celková výše nájemného za vodohospodářskou 
infrastrukturu po vyúčtování množství prodané vody za rok 2019 činí 2.928.050 Kč bez DPH. Rada 
bere vyúčtování ceny vodného a stočného na vědomí.
Schváleno 3 - 0 - 0 (1 nehlasoval z důvodu střetu zájmu)

07/14 Smlouva o užití Ortofoto mapy České republiky s GEPRO spol. s r.o. Užití mapy je bezúplatné. Rada 
souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 4 - 0 - 0

07/15 Smlouvy o sdružených službách dodávky plynu a elektřiny pro období 1.1.2021 - 31.12.2022.
Po proběhlém poptávkovém řízení byla nejvýhodnější nabídka od společnosti ČEZ ESCO, a.s. Proti 
cenám roku 2020 se předpokládá úspora 6%. Rada souhlasí s uzavřením smluv se společností ČEZ 
ESCO, a.s.
Schváleno 4 - 0 - 0

07/16 Kupní smlouva s KOWA spol. s r.o.na zařízení pro úpravu pitné vody pro zdroj č. 1 Pecerady, zdroj 
č. 2 Podělusy a zdroj č. 3 Zbořený Kostelec (nové studny v obecních domcích) za cenu 151.240 Kč 
včetně DPH. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 07/10 až 16 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Řešení bydlení p. J. Možnost přidělit byt 275/38 nebo pořadník do DPS. Řeší Odbor kancelář 

tajemníka a sociální poradna. Projedná sociální komise.

- Informace o prodloužení termínu dokončení stavby ČOV Chrást do 15.8.2020 z důvodu 

mimořádných opatření nařízených vládou



4

- Začala rekonstrukce vodovodu v Příčné ulici. Se sousedy proběhne jednání, jak se provedou nové 

chodníky a parkovací místa. Po dokončení vodovodu bude ČEZ provádět pokládku vedení a obnovu 

chodníku. Následně město provede rekonstrukci komunikace.

- Mosty s omezenou nosností v Krusičanech a Hrusicích. Po proběhlých kontrolách byly umístěny 

značky s významným omezením nosnosti. Bylo zahájeno poptávkové řízení na  zadána zajistit 

projekci a zvýšení nosnosti (podpěry a brody)

- Stížnost na parkování rybářů na břehu řeky v Kostelci - bude řešit MP (sjezd pod tělocvičnou a pod 

lávkou)

- Info Koronavirus

 zrušen Rockpark

 dostatek desinfekce

 otevření úřadu

 nakoupeny teploměry

 statistika: 2 vyléčení, 10 pozitivních

 dodávka ochranných prostředků z kraje pro obsluhu ČOV (10x obleky, respirátory N95,

ústenky…)

 řeší se příprava na otevření školy (25.5.)

 od čtvrtka 23.4. bude jezdit pojízdná prodejna do místních částí každý čtvrtek

Konec jednání v 16:00

Termíny jednání v roce 2020:
rada: 4.5., 18.5., 1.6., 22.6., 20.7., 17.8., 31.8., 21.9., 5.10., 19.10., 9.11., 30.11., 21.12.
zastupitelstvo: 15.6., 14.9., 14.12.




