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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 05/2020

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 23.03.2020

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
Marta Vrkoslavová, kancelář tajemníka

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta   radní

V Týnci nad Sázavou dne 23.03.2020
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Schůze rady byla zahájena v 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
05/1 Pronájem zahrádky č. 5 o výměře 68,5 m2 na pozemku parc. č. 3080/148 v katastrálním území 

Týnec nad Sázavou (zahrádky mezi garážemi a Kolonkou). Byla doručena 1 nabídka s cenou 
38 Kč/m2/rok. Rada města souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu zahrádky za 38 Kč/m2/rok, 
tj. za 2.603 Kč/rok + inflační doložka.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/2 Pronájem nebytového prostoru na adrese Benešovská č.p. 13, Týnec nad Sázavou. Byla doručena 
1 nabídka s cenou 515 Kč/m2/rok (Ing. Zdeněk Korbel - Botoservis). Rada města souhlasí 
se zveřejněním záměru pronájmu za 515 Kč/m2/rok, tj. za 29.046 Kč/rok + inflační doložka.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/3 Smlouva o vzájemné výpůjčce mezi městem a Pavlem Šulou. Město vypůjčí 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). Záměr výpůjčky byl 
zveřejněn na úřední desce od 02.03.2020 do 19.03.2020. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/4 Žádost 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. Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/5 Rada souhlasí s odpuštění nájemného z nájemních smluv uzavřených mezi městem Týnec nad 
Sázavou s nájemci nebytových prostor za období od 14.03.2020, kdy nabylo účinnosti usnesení 
vlády ČR č. 211 ze dne 14.03.2020, až do zrušení tohoto usnesení nebo nahrazení jiným usnesením, 
na základě kterého je nájemce omezen v užívání pronajatých nebytových prostor, nebo do zrušení
usnesení č. 215 ze dne 15.03.2020 nebo nahrazení jiným usnesením, nejdéle však po dobu trvání 
nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády České republiky ze dne 12.03.2020, s tím, že 
nebudou povinni po tuto dobu hradit nájemné, jejichž předmětem je nájem nebytových prostor 
ve vlastnictví města Týnec nad Sázavou, a to za předpokladu, že si o odpuštění nájemného takový
nájemce písemně požádá nejpozději do 30.06.2020, toto usnesení se výslovně nevztahuje na 
nájemné za období před vyhlášením nouzového stavu nebo po jeho skončení, jakož i na jakékoli 
dlužné nájemné za období předcházející vyhlášení nouzového stavu nebo po jeho skončení. 
Schváleno 5 - 0 - 0

05/6 Žádost Vlastivědného spolku Týnce nad Sázavou o uzavření výpůjčky na hrobová místa č. 38 (hrob 
pana Veselého, operního pěvce v Národním divadle) a č. 39 (hrob rodiny Mickových, historický 
hrob významných týneckých občanů) na dobu 10 let. Po tuto dobu se spolek zavazuje, že se bude 
o hroby řádně starat a udržovat je. Rada s uzavřením smlouvy o výpůjčce souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/7 Žádost o odprodej služebního notebooku HP Probook 470 za odhadní cenu 5.192 Kč. Cena je 
stanovena dle doby použitelnosti. Počítač bude vyčištěn od služebních dat. Rada s prodejem 
notebooku spouhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/8 Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení uzavřená mezi ČEZ Distribucí, a.s. 
(provozovatel) a městem Týnec nad Sázavou (žadatel). Předmětem smlouvy je přeložení 
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elektrického vedení z důvodu přístavby základní umělecké školy (budova č.p. 81) v Týnci nad 
Sázavou. Předpokládané náklady činí 191.857 Kč (bez DPH). Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/9 Žádost o souhlas s výměnou oken za plastová na své náklady v bytě na adrese Brodce 25. Byt se 
nachází v přízemí budovy. Rada nesouhlasí s výměnou oken.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/10 Žádost Václava Urbance o vyjádření k havarijnímu plánu pro objekt „Dílna se skladem“ nacházející 
se na adrese Sadová č.p. 136, Týnec nad Sázavou, na pozemcích parc. č. st. 268 a parc. č. 3080/37 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou. V objektu jsou skladovány látky: použitý olej z ručního 
nářadí, isopropylen, technický benzín, směs toluenu, syntetické barvy. Havarijní plán vychází 
z požadavku o ochraně jakosti podzemních a povrchových vod, schvaluje ho vodoprávní úřad.). 
Rada požaduje doplnit do havarijního plánu kontaktní informace na provozovatele kanalizace a 
v případě úniku látek ho informovat. Zároveň bude aktualizováno číslo na MěÚ (317701431). Rada 
po doplnění kontaktů s havarijním plánem souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/11 Žádost společnosti GridServices, která zastupuje GasNet, o vyjádření ke stavbě „Reko VTL TU Týnec 
nad Sázavou“. Předmětem dokumentace je výměna stávajícího nadzemního trasového uzávěru 
v oplocení o rozměrech 3,0 x 2,0 m na pozemku parc. č. 2948/1 v katastrálním území Týnec nad 
Sázavou za nový nadzemní liniový uzávěr, který bude umístěn na stejném místě v novém oplocení 
o rozměrech 4,2 x 3,7 m a výšce 2,0 m (za Kozlovicemi u silnice na Krusičany). Dále bude 
na pozemku parc. č. 3832/3 v katastrálním území Týnec nad Sázavou zrušen podzemní 
odvodňovač a na pozemku parc. č. 3146/2 v katastrálním území Podělusy zrušen podzemní trasový 
uzávěr. Rušené armatury budou nahrazeny přímým potrubím uloženým v zemi. Stavba se 
nedotkne obecních pozemků. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/12 Žádost společnosti K. Uhlíř s.r.o. o vyjádření ke stavbě a souhlas se zjednodušeným územním 
řízením pro stavbu č. IZ-12-6001993 s názvem „Krusičany - VN u odb. Soběšovice - přeložka“. 
Dokumentace řeší přeložku venkovního vedení VN v katastru Krusičany mezi stožáry č. 24 a 31, 
které budou nahrazeny novými. Stávající vedení bude demontováno, nové vedení povede v jiné 
trase, pod vedení VN bude dodatečně provedena montáž optického sdělovacího kabelu. Jedná se 
o VN podél silnice z Netvořic do Václavic (mezi odbočkami do Chářovic a Krusičan). Nové vedení 
povede mimo jiné nad obecními pozemky parc. č. 1463/13, 1463/14, 1470 a 3756 v katastrálním 
území Krusičany. Rada se stavbou nesouhlasí. Po vyřešení umístění odpočívky u D3 může žadatel 
znovu požádat o stanovisko.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/13 Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 126/29 v katastrálním území 
Pecerady. Dům bude zděný, přízemní, nepodsklepený, obdélníkového půdorysu o rozměrech 
10,4 x 7,4 m a zastavěnou plochou 77 m2, výška stavby 5,3 m, střecha sedlová se sklonem 24°. 
Stavba bude napojena na vlastní studnu a jímku. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/14 Žádost Esprit Invest s.r.o. o vyjádření ke změně stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 
3124/1 v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Změny stavby jsou: změna konstrukčního 
systému z dřevostavby na stavbu zděnou, úpravy vnitřní dispozice a s tím související osazení 
nových oken na východní a západní fasádě, změna výškové úrovně podlahy 1. NP - zvýšení o 0,73 
m. Umístění stavby na pozemku, půdorysné rozměry ani výška se nemění. Vodovodní a kanalizační 
přípojky byly vybudovány v r. 2019. Rada se změnou stavby souhlasí bez připomínek. Původní 
podmínky zůstávají v platnosti.
Schváleno 5 - 0 - 0
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05/15 Žádost o vyjádření k dělení pozemků parc. č. 967/3 a 895/2 v katastrálním území Pecerady. 
Z pozemků bude oddělen pozemek o šíři 8 m, který bude zajišťovat přístup na sousední pozemky. 
Rada s dělením pozemků souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/16 Uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě s Tenisovým klubem a dodatku č. 2 k nájemní smlouvě 
s Volejbalovým klubem. Dodatky řeší pronájem nové klubovny na pozemku parc. č. st. 2249 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou a úhradu spotřebované elektrické energie v areálu. 
Novou klubovnu bude užívat Tenisový klub. Spotřebovanou elektrickou energii v celém areálu 
uhradí Město do maximální výše 5 MWh/rok. Limit bude rozdělen na TK a VK dle spotřeby 
v minulých obdobích. Případnou nadlimitní spotřebu uhradí Tenisový klub a Volejbalový klub 
městu na základě vystavené faktury. Rada souhlasí s uzavřením dodatků.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 05/1 až 16 zajistí Mgr. Martina Havránková

05/17 Návrh pokynu - finanční dar k výročí svatby 50, 60 a 70 let. Rada schvaluje Pokyn rady č. 2/2020 -
Podmínky pro poskytnutí finančního daru při výročí svatby.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 05/17 zajistí Marta Vrkoslavová

05/18 Rada souhlasí s jednáním přes video konferenci v době platnosti mimořádných opatřeních 
vyhlášených vládou. Rada souhlasí s nákupem ochranných pomůcek. Pomůcky budou 
distribuovány potřebným zdarma.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/19 Termíny jednání rady a zastupitelstva. Na programu zastupitelstva 6.4.2020 by nebylo nic, co 
nesnese odklad. Vzhledem k platnosti mimořádných opatření a dle metodiky vydané 
Ministerstvem vnitra rada ruší plánovaný termín zasedání zastupitelstva 6.4.2020 bez náhrady. 
Další plánovaný termín zastupitelstva je 15.6.2020. V termínu 6.4.2020 bude zasedat rada.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/20 Veřejná zakázka „Chrást - autobusové zastávky podél silnice II/106“. Rada bere na vědomí Zprávu 
o hodnocení nabídek předloženou hodnotící komisí a rozhoduje o přidělení veřejné zakázky 
2. nejvýhodnější nabídce - BES s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov, IČ: 43792553. 
Nabídková cena je 2 296 409,29 Kč bez DPH (2 778 655,24 Kč s DPH). Rada pověřuje starostu 
podpisem smlouvy o dílo.
Rada souhlasí s návrhem hodnotící komise, která nedoporučuje zadavateli uzavřít Smlouvu 
s uchazečem č. 1 (nejvýhodnější nabídka) Diostav s.r.o. IČ: 01414551, který splnil všechny 
požadavky uvedené v zadávací dokumentaci, ale negativní reference veřejných zadavatelů (město 
Bystřice - účastník nedokončil zakázku „Chodník podél silnice II/114 Jírovice - Jarkovice, 3. etapa“; 
městys Divišov - účastník nedokončil zakázku „Kanalizace a vodovod Plochá dráha-Divišov“; PSN 
DS a.s. - účastník nedokončil subdodávku zakázky Dopravní terminál Týnec nad Sázavou a byl 
předčasně ukončen smluvní vztah), potvrzují nespolehlivost a nedůvěryhodnost tohoto účastníka.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/21 Veřejná zakázka „Obnova místní komunikace 38c - I. část“. Rada bere na vědomí Zprávu 
o hodnocení nabídek předloženou hodnotící komisí a rozhoduje o přidělení veřejné zakázky 
nejvýhodnější nabídce - BES s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov, IČ: 43792553. Nabídková 
cena je 1 689 329,40 Kč bez DPH (2 044 088,57 Kč s DPH). Rada pověřuje starostu podpisem 
smlouvy o dílo.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/22 Veřejná zakázka „Zpracování studie na zlepšení odtokových poměrů v lokalitě Hlinka Týnec 
nad Sázavou“. Rada bere na vědomí Zprávu o hodnocení nabídek předloženou hodnotící komisí 
a rozhoduje o přidělení veřejné zakázky nejvýhodnější nabídce - Vodohospodářský rozvoj 
a výstavba, a.s. se sídlem Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 - Smíchov, IČ: 2647508. Nabídková cena 
je 329 000,00 Kč bez DPH (398 090,00 Kč s DPH). Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
Schváleno 5 - 0 - 0
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05/23 Dodatek č. 11 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské 
integrované dopravy - linka 339, který stanoví cenu výkonu pro rok 2020. Celkové náklady jsou 
plánovány ve výši 560 308,80 Kč, hrazenou jsou prostřednictvím svazku obcí BENE-BUS. Rada 
souhlasí s uzavřením dodatku č. 11.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/24 Výzva Středočeského kraje na podávání projektů do participativního rozpočtu (https://mujkraj.kr-
stredocesky.cz). Je navrženo podat projekt Dopravní hřiště v areálu MŠ. Podpora kraje by byla 
400.000 Kč. Spoluúčast města cca 700.000 Kč (dofinancování celého projektu). Rada souhlasí 
s podáním žádosti na projekt Dopravní hřiště v areálu MŠ. Rada souhlasí se spolufinancováním 
projektu do celkové ceny stavby z rozpočtu města. Rada souhlasí s převzetím díla do užívání města 
Týnec nad Sázavou a s prováděním údržby z rozpočtu města po realizaci stavby.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 05/18 až 24 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Informace o podaných projektech do Participativního rozpočtu města Týnec nad Sázavou (psí 

škola, rekonstrukce hrobu, kvetoucí a jedlá zahrada MŠ, rekultivace a obnova zeleně). Probíhá 

kontrola předložených projektů.

- Informace o mimořádných opatřeních a situaci v Týnci nad Sázavou

 všechny veřejné budovy jsou uzavřeny (ZŠ, MŠ, ŠJ, MěÚ). Uzavřen je i sběrný dvůr, knihovna, 
tělocvičny…

 Zaměstnanci MěÚ a ZŠ chodí do práce, někteří mají práci z domova. Výuka ve škole běží přes 
Bakaláře a web.

 Od 23.3. začala KHS poskytovat informace o počtu nakažených v Týnci. 
 Bylo objednáno 200 ks šitých roušek Postupně jsme s nimi vybavili zaměstnance MěÚ, 

obyvatele DPS. Zbytek má na rozdávání městská policie a Hana Kronovetrová (maloobchod, 
veřejnost u obchodů, zdravotní středisko, pošta, Policie ČR,… Objednali jsme dalších 200 ks 
roušek - dodány by měly být postupně do 27.3. Roušky dodávají i dobrovolníci, šijeme v rámci 
MěÚ.

 23.3. jsme nakoupili 150 l dezinfekce na ruce. Distribuce bude stejná, jako u roušek.
 Jiné ochranné prostředky (respirátory, brýle, ochranné oděvy) nejsou dostupné…  Nikde se 

nedají sehnat. Kraj ani stát pro obce NIC nenabízí. Potřebovali bychom je alespoň pro SDH a 
MP. 

 Hlavním koordinátorem pomoci je Hana Kronovetrová - terénní sociální pracovník. Eviduje 
dobrovolníky (na cokoliv) a požadavky (donáška nákupu/oběda/léků…). Zatím eviduje 1 
požadavek na nákup, dobrovolníků je zatím dostatek.

 Městská policie kontroluje dodržování opatření nařízených vládou (nošení roušek, zákaz 
shromažďování, uzavření vybraných provozoven). Zatím vše bez komplikací. 

 Vydali jsme plakát s nabídkou stravování z „okénka“ restaurací. ŠJ je zatím v pohotovosti. 
Vzhledem k fungující komerční nabídce i s dovážkou asi není třeba uvádět ŠJ do provozu.

 SDH jsou v pohotovosti, zatím není požadavek na zapojení
- Informace o veřejném projednání změny územního plánu. Vzhledem k mimořádným opatřením 

bude odloženo.

Konec jednání v 16:00

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




