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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 04/2020

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 09.03.2020

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
Bc. Eva Toušová, ředitelka mateřské školy
Mgr. Barbora Hanáková, ředitelka základní školy
Jana Malinová, ředitelka školní jídelny

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta   radní

V Týnci nad Sázavou dne 09.03.2020
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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
04/1 Návrh na odpis nevymahatelné pohledávky po zemřelém F.H. ve výši 1.251 Kč. Jedná se o dluh 

z vyúčtování služeb v DPS – Okružní č.p. 525, Týnec nad Sázavou. Řízení o pozůstalosti bylo 
zastaveno, povinný zanechal majetek nepatrné hodnoty. Rada s odpisem pohledávky souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/2 Návrh na odpis nevymahatelné pohledávky po zemřelém J.K. ve výši 12.540 Kč na poplatku 
za odpady s příslušenstvím (místní poplatek za odpady ve výši 7.920 Kč a poplatek z prodlení 4.620 
Kč), dále odpis pohledávky ve výši 211.320 Kč na nájmu a službách v bytě na adrese Brodce č.p. 
25. Řízení o pozůstalosti bylo zastaveno, povinný zanechal majetek nepatrné hodnoty. Rada 
doporučuje zastupitelstvu odpis pohledávky schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/3 Návrh na odpis nevymahatelné pohledávky po zemřelém J.Š. ve výši 5.004 Kč na poplatku 
za odpady s příslušenstvím (místní poplatek za odpady ve výši 3.336 Kč a poplatek z prodlení 1.668 
Kč). Exekuce byla zastavena, povinný zemřel a zanechal majetek nepatrné hodnoty. Není dědic, na 
kterého by přešly dluhy povinného. Rada s odpisem pohledávky souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/4 Úprava nájemného z bytů, nebytových prostor a pozemků o míru inflace dle inflačních doložek 
ve smlouvách. Průměrná roční míra inflace v roce 2019 činila 2,8 %. Rada s úpravou nájemného o 
2,8 % souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/5 Návrh nájemní smlouvy s firmou Skanska a.s., která bude realizovat opravu silnice II/106 z Chrástu 
nad Sázavou do Prosečnice. Předmětem pronájmu bude část pozemku parc. č. 3126/1 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou o výměře cca 8000 m2 za cenu 20 Kč/m2/rok, tj. 
13.333 Kč/měsíc + DPH, nájem bude uzavřen na dobu určitou od června 2020 do ukončení stavby, 
předpoklad říjen 2021. Pozemek bude sloužit jako zařízení staveniště a pro dočasné uložení 
stavebních materiálů a zeminy. Po skončení nájmu bude pozemek vrácen uklizený a ve stavu, ve 
kterém jej žadatel převzal. Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/6 Žádost CETIN a.s. o vyjádření k liniové telekomunikační stavbě, která řeší pokládku ochranných 
trubek a trubiček HDPE včetně optických kabelů v místní části Brodce. 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 sídlišti Kněžina a 
k rodinným domům u silnice na Pecerady, výkopy jsou navrženy převážně v trasách stávajícího 
vedení CETIN a to v zelených pásech, případně v menší míře v chodnících a parkovacím stání.
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 5 - 0 - 0

04/7 Žádost Jana Kukačky o vyjádření ke stavbě č. IP-12-6017226 s názvem „Pecerady – kNN – parc. č. 
126/29“. Dokumentace řeší uložení nového kabelového vedení NN v pozemku parc. č. 114/2. 
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Vedení bude ukončeno ve zděném pilíři na hranici pozemku parc. č. 126/29 vše v katastrálním 
území Pecerady. Stavba se nedotkne obecních pozemků. Rada se souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/8 Žádost o vyjádření k územnímu souhlasu a stavebnímu povolení na stavbu rodinného domu 
na pozemku parc. č. 3119/17 v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Dům typu bungalov bude 
přízemní, nepodsklepený, půdorysu ve tvaru písmene „L“ o rozměrech 13,3 x 16,9 m a zastavěnou 
plochou 177,5 m2, výška stavby 5 m, střecha je kombinací sedlové a valbové se sklonem 16° a 25°. 
Stavba bude napojena na obecní vodovod a kanalizaci stávajícími přípojkami. V rámci stavby bude 
proveden sjezd na pozemek z ulice Chrástecká a oplocení pozemku - do ulice gabionový systém 
výšky 1,4 m, ostatní část pletivem. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek
Schváleno 5 - 0 - 0

04/9 Žádost o prodej obecního pozemku parc. č. 1300/1 v katastrálním území Čakovice u Řehenic 
o výměře 847 m2. Žadatelka má na pozemku zřízeno věcné břemeno cesty, pozemek slouží jako 
jediný přístup k jejímu rodinnému domu č.p. 112. Komise pro rozvoj města prodej pozemku 
nedoporučuje, žadatelka má zřízené věcné břemeno přístupu což je dostačující. Komise navrhuje 
prodej části pozemku, který má žadatelka zaplocený. Rada doporučuje prodej celého pozemku 
vzhledem k doloženým listinám o koupi pozemku v minulosti. Cena 150 Kč/m2 za část pozemku o 
výměře 500 m2, 15 Kč/m2 za část pozemku o výměře 347 m2 (nevyužitelná část pozemku) + 
náklady s převodem spojené. Rada souhlasí se zveřejněním záměru.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/10 Nabídka na prodej pozemku parc. č. 1158 v katastrálním území Pecerady o výměře 656 m2 za cenu 
12.300 Kč dle znaleckého posudku, tj. 18,75 Kč/m2. Jedná se o úzký, dlouhý pozemek za rybníkem 
Babinec, který částečně sousedí s městským pozemkem. Komise pro rozvoj města odkoupení 
doporučuje a požaduje předložit znalecký posudek. Rada koupi pozemku doporučuje. Cena 
15 Kč/m2, náklady s převodem platí město. 
Schváleno 5 - 0 - 0

04/11 Žádost o prodej částí obecních pozemků parc. č. 1094/1 a 1094/5 v katastrálním území Pecerady, 
na kterých žadatel vybudoval rybník. Jedná se o části pozemku parc. č. 1094/1 o celkové výměře 
1018 m2 a část pozemku parc. č. 1094/5 o výměře 428 m2. Smlouva budoucí kupní byla uzavřena 
21.12.2016 s platností 2 roky. Cena za pozemky byla stanovena na 15 Kč/m2. Dále žádá 
o vypořádání části jeho pozemku parc. č. 1094/13 o rozloze 28 m2, který nabízí městu. Komise 
pro rozvoj města doporučuje prodej obecních pozemků dle smlouvy budoucí a doporučuje 
odkoupení 28 m2 za stejných podmínek, tj. za 15 Kč/m2. Náklady s převodem hradí žadatel. Rada 
prodej doporučuje a souhlasí se zveřejněním záměru.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/12 Žádost o prodej, případně směnu obecního pozemku parc. č. 3080/134 v katastrálním území Týnec 
nad Sázavou o výměře 98 m2. Jedná se o pozemek u obchodního domu, na kterém žadatel hodlá 
vybudovat zpevněnou parkovací plochu. Komise pro rozvoj města prodej pozemku doporučuje 
za podmínky, že budou pozemky parc. č. 3089/81 a 3080/134 zpevněny. Navrhuje nejprve uzavřít 
smlouvu budoucí kupní a vlastní prodej řešit po vybudování zpevněné plochy. Je možná i směna
za část pozemku parc. č. 3080/162 v katastrálním území Týnec nad Sázavou (pozemek před 
cukrárnou Červený). Rada doporučuje směnu pozemku bez doplatku. Rada souhlasí se 
zveřejněním záměru směny pozemku.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/13 Spotřeba elektřiny na kurtech za rok 2019 výrazně stoupla. V předchozích letech spotřeba cca 3
MWh/rok, v r. 2019 spotřeba téměř 10 MWh. Kurty jsou pronajaty TK a VK. Spotřebu platí město. 
Rada schvaluje roční limit spotřeby 5MWh. Co bude nad limit, zaplatí TK. Odbor majetku připraví
dodatky smluv, rada je následně projedná. 
Schváleno 5 - 0 - 0
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04/14 Informace o plánované opravě a uzavírce silnice II/106 Chrást. 
Město požaduje:
- zajistit příjezd na ČOV (úsek 4)
- zajistit svoz odpadu v uzavřeném úseku
- zajistit podmínky pro příjezd vozidel IZS, především mimo pracovní dobu na stavbě
- umožnit parkovaní vozidel obyvatel na hranici uzavřeného úseku
- koordinace s dodavatelem stavby - zastávka BUS Chrást u hřbitova
Práce cca od 15.6. do 15.12.2020. Uzavírky postupně ve čtyřech. Směr prací od Krhanic do Týnce. 
Práce v části z Krhanic na Prosečnici až do 6/2021 (rekonstrukce mostů). Přes Chrást nebude zde 
jezdit bus, pouze vlak. Objízdná trasa Lešany, Břežany, Podělusy, nebo Čakovice. Křižovatka 
v Krhanicích bude po celou dobu stavby průjezdná.
Rada bere informace na vědomí.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/15 Záměr OAKS (https://www.oaksprague.cz/novinky/). Jde o výstavbu golfového hřiště a městečka 
u Nebřenic. Požadavek na možné čerpání vody ze Sázavy a její doprava cisternou do Nebřenic. 
Povodí s čerpáním souhlasí. Rada se záměrem nesouhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 04/1 až 15 zajistí Mgr. Martina Havránková

04/16 Mateřská škola
a) Rada schvaluje účetní závěrku Mateřské školy k 31. 12. 2019. 
b) Rada schvaluje rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku 174 770,29 Kč za rok 2019.

174 770,29 Kč do rezervního fondu.
c) Majetek pořízený z provozního příspěvku zřizovatele v roce 2019 - rada doporučuje ZM 

schválit převod do vlastnictví PO
d) Ředitelka odpovídá za včasné čerpání dovolené všech zaměstnanců včetně své. Informace 

o zůstatku dovolené bude ředitelka předkládat radě.
e) Omezení letního provozu - MŠ bude uzavřena 3 týdny ve dnech 20.7. –7. 8. 2019. Rada bere 

na vědomí.
f) Různé:

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání se nemění. 
Informace o kapacitě školky pro školní rok 2020/2021. 
Informace o výuce angličtiny pro všechny děti, žádaná aktivita u dětí, pozitivní odezva 
od rodičů
Informace o žádosti o dotaci MAP (kuchyně, plot, zahrada, sborovna) - žádost podává město
informace o projektu do participativního rozpočtu (zahrada).

Schváleno 5 - 0 - 0

04/17 Základní škola
a) Rada schvaluje účetní závěrku Základní školy k 31. 12. 2019. 
b) Rada schvaluje rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku 198 462,35 Kč za rok 2019: 

118 462,35 Kč do rezervního fondu, 80 000,00 Kč do fondu odměn.
c) Majetek pořízený z provozního příspěvku zřizovatele v roce 2019 - rada doporučuje ZM 

schválit převod do vlastnictví PO
d) Ředitelka odpovídá za včasné čerpání dovolené všech zaměstnanců včetně své. Informace 

o zůstatku dovolené bude ředitelka předkládat radě.
e) Různé:

Informace o hospodaření v roce 2019
Informace o žádosti o dotaci MAP (3xWC, plot, notebooky) - žádost podává město
Školní časopis, projekty ve výuce - propojení s "Udržitelným rozvojem a MA21" Viz audit 7 a 9
Informace o zápisu do 1. třídy - předpoklad 63 dětí (3 třídy)

Schváleno 5 - 0 - 0
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04/18 Školní jídelna
a) Rada schvaluje účetní závěrku Školní jídelny k 31. 12. 2019. 
b) Rada schvaluje rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku 138 599,00 Kč za rok 2019: 

do 96 599,00 rezervního fondu, 42 000,00 Kč do fondu odměn.
c) Majetek pořízený z provozního příspěvku zřizovatele v roce 2019 - rada doporučuje ZM 

schválit převod do vlastnictví PO
d) Ředitelka odpovídá za včasné čerpání dovolené všech zaměstnanců včetně své. Informace 

o zůstatku dovolené bude ředitelka předkládat radě.
e) Informace o hospodaření v roce 2019
Schváleno 5 - 0 - 0

04/19 Darovací smlouva. Antonín Krch poskytuje Městu Týnec nad Sázavou věcný dar - obraz Týnecká 
legenda. Malba na plátně, olej, rozměr obrazu 500x700mm a historický rám v hodnotě 3.000 Kč. 
Obraz bude umístěn v městském muzeu. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/20 Cenová nabídka na zpracování Zdravotního plánu města Týnec nad Sázavou v rámci projektu Týnec 
nad Sázavou – zdravé město pro všechny II. Zpracovatel dokumentu: Zdravá Vysočina, z.s. Rada 
souhlasí se zpracováním Zdravotního plánu města Týnec nad Sázavou organizací Zdravá Vysočina, 
z.s. za cenu 30.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/21 Cenová nabídka na dodávku hodin na nádraží (nad schody na nástupiště vlaku). Hodiny budou 
čtyřstranné, umístěné na kamenném sloupu. Nejvýhodnější nabídka: Hodiny - Elektročas s.r.o. -
129800 Kč + DPH, Sloup - ČESKÁ ŽULA s.r.o. - 112.000 Kč + DPH. Rada souhlasí s realizací hodin 
včetně sloupu. Budou vystaveny objednávky.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/22 Dodatek č. 3 ke smlouvě o technické podpoře s VITA software, s.r.o. Dodatek mění propojení 
do GIS systému (původní GISel nahrazen novým MISYS). Cena se nemění. Rada souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 3.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/23 Dohoda o ukončení účinnosti Dohody o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní 
služby č. 981207-0168/207 zde dne 21.01.2008.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 04/16 až 23 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé

- RUAH splatil půjčku v plné výši 26.2.2020

Konec jednání v 20:30

Termíny jednání v roce 2020:
rada: 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.




