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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 01/2020

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 13.1.2020

Přítomní členové rady:

Mgr. Martin Kadrnožka
Mgr. Petr Znamenáček - příchod 16:15
Zbyněk Peša
František Kašpárek
Pavel Korec - příchod 16:30

Omluveni: 

---

Přizváni:

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

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta   radní

V Týnci nad Sázavou dne 13.01.2020
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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
01/1 Prodloužení nájemní smlouvy Benešovská 13, Týnec nad Sázavou, byt č. 2. Rada souhlasí 

s prodloužením nájemní smlouvy do 31.01.2021.
Schváleno 3 - 0 - 0

01/2 Prodloužení nájemní smlouvy Nádvoří Hodějovského 98, Týnec nad Sázavou, byt č. 1. Rada 
souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy do 30.06.2020.
Schváleno 3 - 0 - 0

01/3 Prodloužení nájemní smlouvy Brodce 25, byt č. 13. Smlouva je platná do 31.01.2020. Rada souhlasí 
s prodloužením nájemní smlouvy do 31.01.2021.
Schváleno 3 - 0 - 0

01/4 Odpis pohledávky L.P. ve výši 1.400 Kč na poplatku za odpady s příslušenstvím (místní poplatek 
za odpady ve výši 700 Kč a poplatek z prodlení ve výši 700 Kč). Usnesením o splnění oddlužení byl 
dlužník osvobozen od placení dalších pohledávek. Rada souhlasí s odpisem pohledávky.
Schváleno 3 - 0 - 0

01/5 Smlouva o výpůjčce mezi Povodím Vltavy (půjčitel) a městem Týnec nad Sázavou (vypůjčitel). 
Předmětem výpůjčky je část pozemku půjčitele parc. č. 3829/1 v katastrálním území Týnec nad 
Sázavou o výměře 427 m2 z důvodu umístění a užívání stavby mlatové cesty, schodiště, 
přístupového místa pro vodáky a mobiliáře v rámci akce „Týnec – nábřeží“. Výpůjčka bude 
uzavřena na dobu neurčitou. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 3 - 0 - 0

01/6 Žádost o souhlas města s trvalým odnětím části pozemku parc. č. 1094/5 v katastrálním území 
Pecerady určeného k plnění funkcí lesa. Jedná se o část obecního lesního pozemku o výměře 
428 m2, na kterou zasahuje stavba „Vodní nádrž Pecerady“ ve vlastnictví žadatele. Rada souhlasí 
s odnětím funkce lesa z části pozemku. Rada souhlasí s dělením pozemku dle GP a se změnou 
využití na vodní plochu. Městu nevznikla škoda na lesním porostu. 
Schváleno 4 - 0 - 0

01/7 Žádost o vyjádření ke stavbě NTL plynové přípojky pro rodinný dům č.p. 347 v Týnci nad Sázavou, 
ulice Čakovická. Přípojka bude uložena v pozemku žadatele parc. č. st. 1215. Povede ze stávajícího 
kiosku HUP, který je umístěn v oplocení, do rodinného domu. Rada se stavbou souhlasí 
bez připomínek.
Schváleno 4 - 0 - 0

01/8 Žádost o vyjádření k přístavbě a rekonstrukci sociálního zařízení restaurace v Náklí. Zděná 
přístavba o rozměrech 4,3 x 3,1 m bude umístěna na pozemku parc. č. 3068/12 v katastrálním 
území Týnec nad Sázavou v severozápadním rohu budovy č.p. 509. Střešní krytina bude 
sjednocena se stávající plechovou krytinou. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Po dokončení stavby bude aktualizovaná smlouva i výpůjčce pozemku.
Schváleno 4 - 0 - 0

01/9 Žádost o vyjádření k likvidaci odpadních vod z objektu na pozemku parc. č. 1002/5 v katastrálním 
území Čakovice u Řehenic. Předmětem dokumentace je stavba domovní ČOV včetně kanalizační 
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přípojky a akumulační nádrže na pozemku žadatele. ČOV bude sloužit k likvidaci splaškových vod 
z plánovaného rodinného domu na pozemku. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 4 - 0 - 0

01/10 Žádost o povolení využití části obecního pozemku parc. č. 895/18 v katastrálním území Pecerady 
pro přístup k nově navrženým pozemkům na parc. č. 895/2 a pro umístění komunikace, která bude 
zajišťovat přístup na nově vytvořené pozemky. Dále žádá o vyjádření k dělení pozemků.
Rada s žádostí o dělení pozemků parc. č. 895/2, 967/2, 982 a využitím části parc. č.895/18 jako 
příjezdové komunikace souhlasí za těchto podmínek:
1. Bude projednáno a následně vybudováno napojení nové komunikace v šíři dvou jízdních pruhů 

na stávající krajskou komunikaci parc. č. 2291/1 a vytvoření nové přehledné křižovatky 
s asfaltovým povrchem, možno využít pozemky parc. č. 895/3, 895/18 a 984/2 v majetku 
Města. 

2. Z pozemku parc. č. 895/18 bude oddělena část podél pozemku žadatele (označená jako díl "a") 
a rozšířena do pozemku žadatele (díl "b") tak, aby celková šíře pozemku byla 8m. V tomto 
pozemku bude uložen hlavní řad kanalizace a ostatních inženýrských sítí (vodovod, veřejné 
osvětlení,…), včetně vytvoření rezervy. Napojení na hlavní řad kanalizace bude možné 
v pozemku parc. č. 2291/1 dle grafické přílohy. Na této části pozemku bude vytvořena 
obousměrná komunikace s asfaltovým povrchem. Takto vybudovanou a zkolaudovanou část 
komunikace, včetně nové křižovatky a inženýrských sítí v jihozápadní části lokality, lze převést 
do správy a majetku Města. 

3. V severovýchodní části lokality bude oddělena část pozemku o šíři 8 m (označená jako díly "c"  
a "d"), na které bude vybudována obousměrná komunikace s asfaltovým povrchem a rezerva 
kanalizace a ostatních inženýrských sítí. Z této části komunikace bude projednán sjezd 
z krajské komunikace parc. č. 2291/1.Takto vybudovanou a zkolaudovanou část komunikace, 
rezervu kanalizace a inženýrských sítí lze převést do správy a majetku Města.

4. Podél severozápadní hranice parc. č. 895/2 bude oddělena část pozemku (označená jako díl 
"e") s uložením řadu kanalizace a ostatních inženýrských sítí. Takto vybudovaný a 
zkolaudovaný řad kanalizace a inženýrských sítí lze převést do správy a majetku Města. Šíři 
pozemku pro vybudování komunikace je možno snížit na parametry jednosměrného provozu. 
V případě budoucí výstavby na sousedním pozemku parc. č. 978 bude pozemek komunikace 
rozšířen na celkových 8 m do parc. č. 978 s možností obousměrného provozu. Tuto 
zkolaudovanou část komunikace lze převést do správy a majetku Města za předpokladu 
provedení asfaltového povrchu.

5. Parametry řadu kanalizace a ostatních inženýrských sítí včetně místa napojení na stávající sítě 
stanoví správci těchto sítí.

6. V lokalitě bude vytvořeno maximálně 5 nových parcel určených pro výstavbu v souladu 
s platným územním plánem Města.

7. Nové parcely budou mít vjezdy a připojení na inženýrské sítě z pozemku označeného jako díl 
"e".

8. Před realizací záměru žadatel předloží Městu ke schválení návrh geometrického plánu 
pro rozdělení pozemků, návrh projektu a postup prací.

Grafická část těchto podmínek je přílohou usnesení.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/11 Žádost ČEZ Distribuce, a.s., o uzavření kupní smlouvy na prodej části obecních pozemků parc. č. 
3024/1 a 3024/2 v katastrálním území Týnec nad Sázavou o výměře 42 m2, na kterých je postavena 
trafostanice ve vlastnictví žadatele. Cena za pozemek je stanovena ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem 
12.600 Kč + DPH dle smlouvy budoucí kupní, která byla podepsána dne 17.07.2013. Komise 
pro rozvoj města prodej pozemku za 300 Kč/m2 doporučuje, náklady s převodem spojené uhradí 
kupující. Rada prodej doporučuje a souhlasí se zveřejněním záměru prodeje.
Schváleno 5 - 0 - 0
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01/12 Nové projednání prodeje pozemků parc. č. 772/10 a 772/17 v katastrálním území Krusičany, část 
Hrusice. O pozemky mají zájem také další spoluvlastníci sousedního pozemku parc. č. 772/11. Dále 
žádají o prodej pozemku parc. č. st. 289, na kterém se nachází stavba v jejich spoluvlastnictví, popř. 
o prodej dalších obecních pozemků v areálu. Komise pro rozvoj města doporučuje prodej pozemku 
parc. č. 772/17 a části pozemku parc. č. 772/10 všem spoluvlastníkům (LV231). Dále doporučuje 
prodej pozemku parc. č. st. 289 pod stavbou bez č.p. za cenu 150 Kč/m2 + náklady s převodem 
spojené. Rada prodej doporučuje a souhlasí se zveřejněním záměru prodeje.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/13 Vnitřní směrnice města Týnec nad Sázavou č. 2020/2, o postupu při prodeji obecních nemovitostí 
a zatížení obecních nemovitostí služebnostmi. Upravuje se směrnice 2016/5, v článku II., bod 1 
postup schvalování smluv o zřízení služebnosti. Smlouvy, ve kterých je město oprávněné z věcného 
břemene, schvaluje rada města. Komise pro rozvoj města úpravu směrnice doporučuje. Bod 1 
v článku II. bude znít: „Město – oprávněné: Smlouvy projednává a schvaluje rada, ceny jsou 
stanoveny dle dohody s povinným.“ Rada schvaluje vnitřní směrnici 2020/2.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/14 Žádost Hrazdíra elektro s.r.o. o vyjádření ke stavbě č. IP-12-6017316 s názvem „Týnec nad Sázavou 
– kNN – parc. č. 3054/13“. Stávající pojistková skříň na pozemku parc. č. 3054/6 (u hranice s parc. 
č. 3054/5) bude vyměněna za novou. Z volné sady pojistek povede nové kabelové vedení NN 
v pozemcích parc. č. 3054/6, 3054/9 a 3054/13, které bude ukončeno v nové pojistkové skříni 
osazené v novém pilíři u hranice pozemku parc. č. 3054/13 vše v katastrálním území Týnec nad 
Sázavou. Rada se stavbou souhlasí. Všechny nové pilíře musí být zděné. 
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 01/1 až 14 zajistí Mgr. Martina Havránková

01/15 Platy ředitelek příspěvkových organizací a s.r.o.:
a) Rada schvaluje platový výměr ředitelce Základní školy Týnec nad Sázavou, příspěvková 

organizace s účinností od 1.1.2020
b) Rada schvaluje platový výměr ředitelce Mateřské školy Týnec nad Sázavou, příspěvková

organizace s účinností od 1.1.2020
c) Rada schvaluje platový výměr ředitelce Školní jídelny Týnec nad Sázavou, příspěvková 

organizace s účinností od 1.1.2020
d) Rada schvaluje mzdový výměr pro ředitele Technických služeb Týnec s účinností od 1.1.2020
Schváleno 5 - 0 - 0
e) Rada schvaluje mzdový výměr pro jednatele Vodovodů a kanalizací Týnec s účinností 

od 1.1.2020
Schváleno 4 - 0 - 0 (Zbyněk Peša ohlásil pro bod 1/15e střet zájmu a nehlasoval)

01/16 Rada schvaluje dodatek k příkazní smlouvě s Kateřinou Tomáškovou. Dodatek mění výši odměny 
na 21.000 Kč měsíčně od 1.1.2020.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/17 Rada schvaluje dodatek k příkazní smlouvě s Lenkou Morávkovou. Dodatek mění výši odměny 
na 21.000 Kč měsíčně od 1.1.2020.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/18 Rada schvaluje dodatek k příkazní smlouvě s Magdalenou Timplovou. Dodatek mění výši odměny 
na 20.000 Kč měsíčně od 1.1.2020.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 01/15 až 18 zajistí Ing. Miloš Albl

01/19 Školní jídelna Týnec nad Sázavou, příspěvková organizace - rozpočet na rok 2020, výhled rozpočtu 
2021-2022, odpisový plán 2020. Rada schvaluje rozpočet Školní jídelny Týnec nad Sázavou pro rok 
2020, rozpočtový výhled na období 2021 - 2022 a odpisový plán na rok 2020.
Schváleno 5 - 0 - 0
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01/20 Základní škola Týnec nad Sázavou, příspěvková organizace - Rada souhlasí s navýšením kapacity 
přípravné třídy na 16 žáků od 1.2.2020 (školní rok 2019/2020).
Schváleno 5 - 0 - 0

01/21 Žádost Benešovského klubu onkologicky nemocných o finanční příspěvek na činnost spolku na rok 
2020. Rada souhlasí s poskytnutím daru ve výši 1.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/22 Žádost Klubu českého pohraničí, z.s. o finanční příspěvek na zajištění pietních a vzpomínkových 
akcí v květnových dnech v Týnci nad Sázavou v roce 2020. Rada souhlasí s poskytnutím daru 
ve výši 1.000 Kč.
Schváleno 4 - 1 (proti) - 0

01/23 Žádost Martiny Semrádové o finanční příspěvek na pořádání akcí pro veřejnost v Kozlovicích 
v Týnci nad Sázavou pro rok 2020. Rada souhlasí s poskytnutím daru ve výši 11.800 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/24 Žádost Mysliveckého spolku Háj Pecerady o finanční příspěvek na činnost spolku na rok 2020. Rada 
souhlasí s poskytnutím daru ve výši 15.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/25 Žádost Posázaví, o.p.s. o finanční příspěvek na akci Čistá řeka Sázava pro rok 2020. Rada souhlasí 
s poskytnutím daru ve výši 6.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/26 Žádost Rytmus Střední Čechy, o.p.s. o finanční příspěvek na poskytování sociální služby pro občany 
Týnce nad Sázavou na rok 2020. Rada souhlasí s poskytnutím daru ve výši 10.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/27 Žádost Spolku zdravotně postižených a seniorů v Týnci nad Sázavou o finanční příspěvek na činnost 
spolku na rok 2020. Rada souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 39.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/28 Žádost Osadního výboru Chrást nad Sázavou - sídliště o finanční příspěvek na pořádání akcí 
pro veřejnost v Chrástu nad Sázavou na rok 2020. Rada souhlasí s poskytnutím daru ve výši 
15.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/29 Žádost Osadního výboru Pecerady o finanční příspěvek na pořádání akcí pro veřejnost 
v Peceradech na rok 2020. Rada souhlasí s poskytnutím daru ve výši 15.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/30 Žádost Osadního výboru Podělusy o finanční příspěvek na pořádání akcí pro veřejnost v Podělusích 
na rok 2020. Rada souhlasí s poskytnutím daru ve výši 15.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/31 Rada schvaluje projekt Týnec nad Sázavou – rozšíření a modernizace MKDS a souhlasí s podáním
žádosti o dotaci.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/32 Plán zlepšování. V rámci projektu Zdravé město a plnění kritérií Místní Agendy 21 je předložen 
Plán zlepšování. Obsahem plánu jsou cíle zlepšení, popis jednotlivých plánovaných aktivit, termíny 
jejich plnění a určení odpovědnosti při jejich naplňování.
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Rada bere na vědomí vyhodnocení plánu zlepšování za rok 2019.
Rada schvaluje plán zlepšování pro rok 2020.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/33 Závazek dofinancování rozdílu mezi celkovou cenou nákupu nové CAS pro JPO Týnec nad. Sázavou
- Pecerady a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů. Poskytnutá dotace z MV GŘ HZS 
ČR je ve výši 2,5mil Kč. Dotace Středočeského kraje se předpokládá ve výši 1,0 mil Kč. V rozpočtu 
města jsou vyhrazeny vlastní zdroje ve výši 3,2 mil Kč Předpokládaná hodnota nové CAS je 6,5 mil 
Kč. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit usnesení: Zastupitelstvo města se zavazuje 
dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou nákupu nové CAS pro JPO Týnec nad. Sázavou - Pecerady
a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/34 Zateplení ZUŠ. Odhad ceny stavby je 7,2 mil Kč včetně DPH. Dotace je možná maximálně ve výši 
480.000 Kč po úpravě dokumentace. Tzn. zvýšení ceny stavby + cena úpravy dokumentace. Rada 
souhlasí s realizací projektu bez dotace. Výběrové řízení na zhotovitele stavby bude provedeno
v režimu zákona (cena bez DPH je 5,95 mil).
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 01/19 až 34 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- RUAH nesplatil výpůjčku v termínu. Bohužel se zpozdilo vydání „právního aktu“ (původní odhad 

vydání prosinec, nyní předpoklad polovina února) ze strany poskytovatele dotace. Po vydání 

právního aktu je možné rovnou čerpat peníze od poskytovatele dotace. Zastupitelstvu bude 

v únoru navrženo prodloužení termínu pro splacení výpůjčky do 30.4.2020 a neúčtovat penalizaci 

dle smlouvy (0,03 % z dlužné částky za každý započatý den = 330 Kč/den).

- Architektonická soutěž - informace o přípravě, diskuze k předloženému postupu. Preferovaná 

varianta: otevřená soutěž, vybrat 3 dobré ateliéry, dát vyšší skicovné.

- Informace o požadavku na pojmenování ulic v Chrástu.

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

v rozporu s pokyny města - žaloba byla zamítnuta.

- Informace o žádosti ze zásobníku MMR - komunikace na Potočině. V roce 2020 MMR nevyhlašuje 

novou dotační výzvu, ale budou se pravděpodobně realizovat akce ze zásobníku žádostí.

Konec jednání v 19:40

Termíny jednání v roce 2020:
rada: 3.2., 24.2., 9.3., 23.3., 20.4., 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: 17.2., 6.4., 15.6., 14.9., 14.12.




