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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU 

Z á p i s  č. 03/2020 
 

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 24.02.2020 
 
Přítomní členové rady: 
  
  Mgr. Martin Kadrnožka 
  Mgr. Petr Znamenáček - příchod 16:40 
  Zbyněk Peša 
  František Kašpárek  
  
Omluveni:  
 
  Pavel Korec 
  
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 24.02.2020 
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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 
03/1 Žádost o změnu nájemní smlouvy na pronájem pozemků parc. č. 3006/117 a 3006/40 

v katastrálním území Týnec nad Sázavou, ulice Brodecká (Farský kopec). Žadatel od 01.01.2020 
užívá pouze pozemek parc. č. 3006/40 o výměře 398 m2. Cena za m2 se nemění. Záměr změnit 
nájemní smlouvu byl zveřejněn na úřední desce od 05.02.2020 do 21.02.2020. Rada souhlasí se 
změnou rozsahu předmětu nájmu a uzavřením smlouvy. 

  Schváleno 3 - 0 - 0 
 
03/2 Návrh na uzavření nájemní smlouvy mezi městem Týnec nad Sázavou (pronajímatel) a Českými 

drahami (nájemce) na pronájem prostor (pokladna a služební WC) v nové budově 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 a 1.000 Kč/měsíc za úklid budovy. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 5 let 
s automatickým prodloužením. Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce 05.02.2020 do 
21.02.2020. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy. 

  Schváleno 3 - 0 - 0 
 
03/3 Žádost nájemce o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 25 na adrese Okružní č.p. 275, Týnec nad 

Sázavou, dohodou ke dni 31.03.2020. Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy k 31.03.2021.  
  Schváleno 3 - 0 - 0 
 
03/4 Nájemní smlouva pro F.M. (zaměstnanec MěÚ) na byt č. 25 na adrese Okružní č.p. 275, Týnec nad 

Sázavou. Nájemné 70 Kč/m2 + inflační doložka, od 1.4.2020.  
  Schváleno 3 - 0 - 0 
 
03/5 Volný byt č. 38 na adrese Okružní č.p. 275, Týnec nad Sázavou bude po rekonstrukci nabídnut 

k pronájmu zaměstnanci Policie ČR. 
Schváleno 3 - 0 - 0 
 

03/6 Žádost o vyjádření k umístění plošiny pro invalidní vozík na schodiště domu č.p. 25, Brodce, a 
k rekonstrukci koupelny v bytě. Rada souhlasí s umístěním plošiny a rekonstrukcí koupelny. 
Veškeré náklady spojené s provedením prací hradí žadatel, elektřina pro plošinu bude napojena 
na odběrné místo žadatele. Údržba a revize zařízení provádí žadatel na své náklady. V případě 
ukončení nájemní smlouvy nebudou náklady nahrazeny. 
Schváleno 3 - 0 - 0 
 

03/7 Uzavření smlouvy o věcném břemeni – služebnosti chůze a jízdy na části pozemku parc. č. 3069/11 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou, který bude město kupovat. Služebnost bude zřízena 
pro pozemek parc. č. st. 1670, parc. č. 3069/10 a 3069/17. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy. 
Schváleno 3 - 0 - 0 
 

03/8 Žádost o vyjádření ke stavbě parkoviště u obchodního domu na pozemcích parc. č. 3089/81 a 
3080/134 (obecní pozemek). Na obecním pozemku by byly umístěny cca 3 parkovací místa. Stavba 
bude provedena na náklady žadatele. Rada souhlasí s umístěním stavby. Pod stáním č. 9 je 
umístěna vodovodní šachta. Je třeba dohodnout podmínky s provozovatelem vodovodu. 
Schváleno 4 - 0 - 0 
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03/9 Uzavření smlouvy o vzájemné výpůjčce mezi městem a Pavlem Šulou. Město by vypůjčilo pozemek 
parc. č. 3080/134 v katastrálním území Týnec nad Sázavou pro vybudování parkoviště a p. Šulo 
umožní umístění kamer na obchodním domě a uhradí provozní náklady (elektřinu). Rada města 
souhlasí se zveřejněním záměru výpůjčky. 
Schváleno 4 - 0 - 0 
 

03/10 Žádost InfoTel s.r.o. o vyjádření ke stavbě s názvem SEK Týnec nad Sázavou – lokalita RD. Projekt 
řeší uložení nového telekomunikačního vedení v ulicích Sázavská, Čakovická, K Jezu, V Koutech a 
K Zeleným vratům v Týnci nad Sázavou. Vedení vychází ze stávající trafostanice na pozemku parc. 
č. st. 1283 a bude napojovat přilehlé rodinné domy. Celková délka trasy bude cca 1738 m. Rada se 
stavbou souhlasí. Vedení bude uloženo v hloubce minimálně 0,9m a v chráničkách. Vedení povede 
výhradně v krajnici nebo chodníku. Tyto pozemky budou uvedeny do původního stavu. V případě 
asfaltů v celé šíři, v případě dlažby přeložka v celé šíři. Přechody silnice pouze podvrtem.  
Standardní podmínky pro vstup do komunikace. 
Schváleno 4 - 0 - 0 
 

03/11 Žádost společnosti Telco Infrastructure o souhlas s užíváním prostor v nemovitostech města 
za účelem umístění, zřízení a provozování veřejné komunikační sítě. Jedná se o budovy č. p. 8 
(obchody), č.p. 404 (městský úřad), č.p. 510 (zdravotní středisko), č.p. 265 (nová ZŠ), č.p. 278 (MŠ), 
č.p. 275 (panelák), č.p. 552 (nová MŠ), č.p. 520 a 525 (oba DPS), které budou připojeny na nově 
budovaný rozvod optické sítě v trase stávajících teplovodních kanálů. Veškeré úpravy 
telekomunikační technologie v dotčených nemovitostech budou provedeny na náklady žadatele. 
Podmínkou instalace je možnost bezúplatného užívání nemovitostí a poskytování 
telekomunikačních služeb v nemovitostech po dobu 12 let s automatickým prodloužením vždy 
o dalších 5 let. S firmou probíhají jednání, dle kterých by město dostalo k dispozici k užívání linky 
pro provoz kamerového systému. Zároveň by bylo možné připojení k internetu pro MěÚ a školu 
za zvýhodněných podmínek. Rada s užíváním prostor souhlasí. 
Schváleno 4 - 0 - 0 
 

03/12 Žádost CETIN a.s. o vyjádření ke stavbě telekomunikačního vedení na pozemcích parc. č. 3811/4 a 
parc. č. st. 119 v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Projekt řeší připojení základní školy v ulici 
Benešovská na optickou infrastrukturu. Podzemní vedení bude uloženo v chodníku. Rada se 
stavbou souhlasí. V případě vstupu do chodníku bude povrch přeložen v celé šíři. Standardní 
podmínky pro vstup do komunikace. 
Schváleno 4 - 0 - 0 
 

03/13 Uzavření smlouvy budoucí o zřízení služebnosti na stavbu s označením 11010-089907, 
WTTx9_NT_S_BNTYN mezi CETIN a.s. (oprávněný) a městem Týnec nad Sázavou (povinný). Věcné 
břemeno se týká umístění a provozování komunikačního vedení a zařízení na obecních pozemcích 
parc. č. 3811/4 a parc. č. st. 119 v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Cena za věcné břemeno 
činí 10.000 Kč + DPH. Rada s uzavřením smlouvy souhlasí. 
Schváleno 4 - 0 - 0 
 

03/14 Uzavření smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě v rámci stavby s označením 11010-089907, 
WTTx9_NT_S_BNTYN mezi CETIN a.s. (vlastník sítě) a městem Týnec nad Sázavou (vlastník 
budovy). Předmětem smlouvy je umístění, provozování, udržování a oprava vnitřního 
komunikačního vedení v budově č.p. 23 v Týnci nad Sázavou (ZŠ Benešovská) za jednorázovou 
náhradu ve výši 1.000 Kč. Smlouva bude uzavřena na dobu životnosti komunikačního vedení. Rada 
s uzavřením smlouvy souhlasí. 
Schváleno 4 - 0 - 0 
 

03/15 Žádost Mašek Elektro s.r.o. o vyjádření ke stavbě č. IV-12-6026096 s názvem Podělusy – kNN – 
parc. č. 3212/6-25. Dokumentace řeší napojení nových pozemků parc. č. 3212/6-9 a 3212/15-26 
v katastrálním území Podělusy na elektrické rozvody ČEZ Distribuce. Na nové kabelové vedení 
bude napojeno i stávající vedení NN mezi č.p. 81 a 61. V rámci stavby bude vyměněno kabelové 
vedení od trafostanice BN_6280 na pozemku parc. č. 3496 do skříně u č.p. 43, která bude také 
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vyměněna za novou. Stavba se dotkne obecních pozemků parc. č. 3845/3, 3845/10, 3845/11 
(výměna kNN) a parc. č. 3200, 3199/3, 3162/18 (nový kNN) v katastrálním území Podělusy. Skříně 
budou zděné. Rada se stavbou souhlasí. 
Schváleno 4 - 0 - 0 
 

03/16 Žádost CETIN a.s. o vyjádření k liniové telekomunikační stavbě, která řeší pokládku ochranných 
trubek a trubiček HDPE včetně optických kabelů v sídlišti Chrást nad Sázavou. Nově pokládané 
vedení umožní v této lokalitě připojení objektů na síť vysokorychlostního internetu a postupně 
nahradí stávající metalické telekomunikační vedení CETIN. Pokládka bude realizována v ulicích 
Jaselská, Dukelská a Fatranská, výkopy jsou navrženy převážně v trasách stávajícího vedení CETIN 
a to v zelených pásech, případně v menší míře v chodnících a parkovacím stání. Tyto pozemky 
budou uvedeny do původního stavu. V případě asfaltů v celé šíři, v případě dlažby přeložka v celé 
šíři. Křížení komunikací, pokud neexistují stávající chráničky, pouze podvrtem. V případě výstavby 
nové trasy bude vedení v hloubce minimálně 1m. Rada se stavbou souhlasí. Standardní podmínky 
pro vstup do komunikace. 

  Schváleno 4 - 0 - 0 
 
03/17 Žádost CETIN a.s. o vyjádření k liniové telekomunikační stavbě, která řeší pokládku ochranných 

trubek a trubiček HDPE včetně optických kabelů v centru Týnce nad Sázavou. Nově pokládané 
vedení umožní v této lokalitě připojení objektů na síť vysokorychlostního internetu a postupně 
nahradí stávající metalické telekomunikační vedení CETIN. Nová trasa navazuje na stávající trasy 
CETIN, pokládkou chybějících úseků dojde k doplnění a zkompletování trasy kabelů. Výkopy jsou 
navrženy převážně v trasách stávajícího vedení CETIN a to v zelených pásech, případně 
v chodnících a komunikacích. Tyto pozemky budou uvedeny do původního stavu. V případě asfaltů 
v celé šíři, v případě dlažby přeložka v celé šíři. Křížení komunikací, pokud neexistují stávající 
chráničky, pouze podvrtem. V případě výstavby nové trasy bude vedení v hloubce minimálně 1m. 
Rada se stavbou souhlasí. Standardní podmínky pro vstup do komunikace. 
Schváleno 4 - 0 - 0 
 

03/18 Žádost o vyjádření ke stavbě STL plynovodní přípojky pro rodinný dům č. p. 47 Pecerady. Přípojka 
bude uložena v pozemku komunikace parc. č. 2291/1 a ukončena v pilíři na hranici pozemku parc. 
č. st. 109/1 vše v katastrálním území Pecerady. Stavba se nedotkne obecních pozemků, pilíř bude 
zděný. Rada se stavbou souhlasí. 
Schváleno 4 - 0 - 0 
 

03/19 Žádost AZ Elektrostav, a.s., o vyjádření ke zkrácení trasy zemního optického vedení v rámci stavby 
č. IE-12-6008621 s názvem Týnec n. S. – Krty č. b. 26 – DTS BN_4359. Optický kabel povede 
od stožáru č. 26 (ovocný sady proti č. p. 156) ulicí Sadová a Příčná do ulice Družstevní, kde se u č.p. 
272 napojí na rekonstruované vedení VN (v pozemku pac. č. 3080/96). Stavba se dotkne obecních 
pozemků parc. č. 3077/2, 3824/1, 3080/41, 3080/103, 3080/78 a 3080/168 v katastrálním území 
Týnec nad Sázavou.  
- V případě uložení vedení do chodníků budou provedeny nové povrchy v celé šíři včetně obrub 

dle manuálu města.  
- Přechod komunikace a cyklostezky na Jílovské bude proveden podvrtem, stejně i přechod 

komunikací s novým asfaltovým povrchem (bude stanoveno v podmínkách pro vstup 
do komunikace).  

- Nové vedení včetně stávajících elektrokabelů bude provedeno v chráničce tak, aby v případě 
stavby parkoviště nad vedením, nebyla potřeba překládka vedení nebo jeho dodatečná 
ochrana.  

- Stavbu je nutné koordinovat s přeložkou vodovodu v ulici Příčná, kterou bude provádět 
společnost VaK v květnu 2020 

- Chodník v ulici Družstevní bude přeložen až k přechodu pro chodce u obchodního domu, tj. od 
cyklostezky (křižovatka s Jílovskou) až k přechodu pro chodce na pozemku 3080/102. 

Rada se stavbou souhlasí. Standardní podmínky pro vstup do komunikace. 
Schváleno 4 - 0 - 0 
 



 5

03/20 Žádost o vyjádření ke stavebním úpravám a nástavbě rodinného domu č. p. 22 v Čakovicích. 
Stávající střešní krytina, krov a 2. NP v zadní části domu budou odstraněny. Dojde k vybudování 
nového obytného podkroví, které bude zastřešeno sedlovou střechou s vikýřem na jižní straně. 
Výška stavby se zvýší o 0,8 m na celkových 6,5 m. Dále budou vyměněna okna a dveře, dojde 
k úpravě velikosti otvorů, budou odstraněny některé příčky a vybudováno schodiště do suterénu. 
Rada se stavbou souhlasí. Přesah rohu střechy nebude zasahovat nad obecní pozemek. 
Schváleno 4 - 0 - 0 
 

03/21 Žádost o vyjádření k přístavbě chaty č. e. 133 v Chrástu nad Sázavou. Zděná přístavba bude 
provedena na severovýchodní straně stavby, část bude dvoupodlažní, část jednopodlažní. 
Zastavěná plocha chaty se zvětší ze stávajících 56 m2 na 84 m2. Zastřešení bude sedlovou střechou 
a částečně pultovou, výška stavby 5,6 m. Rada se stavbou nesouhlasí. Stavba 
nerespektuje maximální výšku dle územního plánu. 
Schváleno 4 - 0 - 0 
 

03/22 Žádost o výměny vany za sprchový kout v DPS. Rada s výměnou souhlasí. Náklady hradí město. 
Ročně je možné provést cca 3 koupelny. Bude provedeno rozpočtové opatření. 

 Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 03/1 až 22 zajistí Mgr. Martina Havránková 
 
03/23 Vyhlášení výzvy na poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení - žádosti budou projednány 

na zastupitelstvu. 
 Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 03/23 zajistí Ing. Miloš Albl 
 
03/24 Žádost Základní školy Týnec nad Sázavou o souhlas se zřízením přípravné třídy na školní rok 

2020/2021. Rada se zřízením přípravné třídy na školní rok 2020/2021 souhlasí. 
Schváleno 4 - 0 - 0 
 

03/25 Návrh na připojení města Týnec nad Sázavou ke kampani Vlajka pro Tibet 10.03.2020 vyvěšením 
vlajky Tibetu. Symbolická akce vyjadřující podporu ochrany lidských práv. Rada s vyvěšení vlajky 
Tibetu souhlasí. 
Schváleno 3 - 1 (proti) - 0 
 

03/26 Žaloba základní školy (spor o termín výplaty odměny bývalé ředitelce) byla zamítnuta. Rada 
souhlasí s podáním odvolání. 
Schváleno  3- 1 (proti) - 0 
 

03/27 Jmenování člena Dozorčí rady Technických služeb Týnec s.r.o. Pavel Bořil rezignoval na členství 
v dozorčí radě. Rada bere na vědomí rezignaci Pavla Bořila na členství v dozorčí radě. Dozorčí rada 
projednala rezignaci dne 19.2.2020. Rada jmenuje členem dozorčí rady Mgr. Pavla Kouckého. Rada 
schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady. 
Schváleno 4 - 0 - 0 
 

03/28 Jmenování člena Dozorčí rady Vodovodů a kanalizací Týnec s.r.o. Pavel Bořil rezignoval na členství 
v dozorčí radě. Rada bere na vědomí rezignaci Pavla Bořila na členství v dozorčí radě. Dozorčí rada 
projednala rezignaci dne 20.2.2020. Rada jmenuje členem dozorčí rady Mgr. Petra Korbela. Rada 
schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady. 

  Schváleno 3 - 0 - 0  (1 nehlasoval) 
 
03/29 Smlouva o partnerství s ČVUT na projektu Adaptační strategie - hospodaření s vodou v Týnci. 

Projekt bude řešit strategii v oblasti hospodaření s vodou. Smlouva je bez finančního plnění, 
nezbytná k žádosti o dotaci na strategii. Strategie navrhne opatření a postupy pro hospodaření 
s vodou na celém území města. 
Schváleno 4 - 0 - 0 
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03/30 Žádost Osadního výboru Čakovice o finanční příspěvek na rok 2020 na pořádání akcí pro veřejnost. 
Rada souhlasí s poskytnutím daru ve výši 20.000 Kč. 
Schváleno 4 - 0 - 0 
 

03/31 Žádost Osadního výboru Zbořený Kostelec o finanční příspěvek na rok 2020 na pořádání akcí 
pro veřejnost. Rada souhlasí s poskytnutím daru ve výši 15.000 Kč.  
Schváleno 4 - 0 - 0 
 

03/32 Žádost Osadního výboru Chrást nad Sázavou - osada o finanční příspěvek na rok 2020 na pořádání 
akcí pro veřejnost. Rada souhlasí s poskytnutím daru ve výši 15.000 Kč.  
Schváleno 4 - 0 - 0 
 

03/33 Žádost TŘI, o.p.s., která provozuje Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech, o finanční příspěvek na 
poskytování sociální služby v roce 2020. Rada souhlasí s poskytnutím daru ve výši 15.000 Kč. 
Schváleno 4 - 0 - 0 
 

03/34 Příkazní smlouva s firmou OTIDEA na zajištění zadávacího řízení (zjednodušené podlimitní řízení) 
na stavební úpravy a přístavbu Základní umělecké školy za cenu 49 000 Kč bez DPH. Smlouvu 
na zhotovení díla zajistí město. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy. 
Schváleno 4 - 0 - 0 
 

03/35 Veřejná zakázka na zpracování Studie na zlepšení odtokových poměrů v lokalitě Hlinka Týnec nad 
Sázavou. Rada schvaluje obsah Smlouvy o dílo, Výzvu, Zadávací dokumentaci zakázky a seznam 
oslovených uchazečů. Rada jmenuje hodnotící komisi: Zbyněk Peša, Ing. Ladislav Štěpán, Ing. Miloš 
Albl. 
Schváleno 4 - 0 - 0 
 

03/36 Veřejná zakázka na zhotovitele díla „Chrást – autobusové zastávky podél silnice II/106“. 
Předpokládaná cena 2,5 mil. Kč bez DPH. Realizace do 120 dnů od předání staveniště (předpoklad 
07-08/2020). Na akci je poskytnuta dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ve 
výši 2 mil. Kč. Rada schvaluje obsah Smlouvy o dílo, Výzvu, Zadávací dokumentaci zakázky a seznam 
oslovených uchazečů. Rada jmenuje hodnotící komisi: Jiří Vrbata, Ing. Ladislav Štěpán, Pavel Korec. 
Schváleno 4 - 0 - 0 
 

03/37 Výběrové řízení na zhotovitele díla „Obnova místní komunikace Na Potočině 38c – I. část“. 
Předpokládaná cena 1,8 mil. Kč bez DPH. Realizace do 120 dnů od předání staveniště (předpoklad 
07-08/2020). Na akci je poskytnuta dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 1,3 mil. Kč. Rada 
schvaluje obsah Smlouvy o dílo, Výzvu, Zadávací dokumentaci zakázky a seznam oslovených 
uchazečů. Rada jmenuje hodnotící komisi: Ing. Jan Vrňata, František Kašpárek, Filip Matějovský. 

 Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 03/24 až 37 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka 
 
C) Různé 

 --- 

Konec jednání v 18:35 
 
 
Termíny jednání v roce 2020: 
rada: 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: 6.4., 15.6., 14.9., 14.12. 
 


