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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 06/2020

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 06.04.2020

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

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta   radní

V Týnci nad Sázavou dne 06.04.2020
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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
06/1 Proběhlo výběrové řízení na 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) – viz 
minulé zasedání rady 23.03.2020. Jediný zájemce o zahrádku z výběrového řízení odstoupil. Na 
pronájem zahrádky bude vypsáno nové výběrové řízení, minimální nájemné 10 Kč/m2/rok + 
inflační doložka. Rada bere na vědomí odstoupení zájemce z výběrového řízení a souhlasí 
s vyhlášením nového výběrového řízení.
Schváleno 5 - 0 - 0

06/2 Žádost nájemce obchodu s květinami v č.p. 8 o snížení nájemného po dobu nouzového stavu. 
Květinářství je otevřené, ale tržby se výrazně snížily. Je v zájmu města a jeho obyvatel zachovat 
z důvodu vládou nařízených opatření dostupnost služeb a překlenout podnikatelům nouzový stav. 
Rada souhlasí se slevou 50% z nájemného po dobu nouzového stavu.
Schváleno 5 - 0 - 0

06/3 Výpověď nájemce nebytového prostoru na adrese Benešovská č.p. 13, Týnec nad Sázavou. 
Výpověď podána 31.03.2020. Jedná se o opravnu obuvi ve sníženém přízemí domu, velikost 
prostor 44,6 m2 + společné WC 1,8 m2, výpovědní doba 3 měsíce. Rada bere výpověď na vědomí, 
standardní výpovědní lhůta. Rada souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na obsazení 
nebytového prostoru. Cena 513 Kč/m2/rok + inflační doložka.
Schváleno 5 - 0 - 0

06/4 Nájemní smlouva 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 do doby ukončení stavby, předpoklad do října 2021. Pozemek 
bude sloužit jako zařízení staveniště a pro dočasné uložení stavebních materiálů a zeminy. Záměr 
byl zveřejněn na úřední desce od 19.03.2020 do 06.04.2020. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

06/5 Žádost Petr Kadlec – Elektro-kovo o vyjádření ke stavbě č. IV-12-6026152 s názvem „Týnec n. S., 
Chrástecká – kNN – p.č. 4159/1“. Stávající zemní kabelové vedení NN v ulici Chrástecká u pozemku 
parc. č. 4159/1 v katastrálním území Týnec nad Sázavou bude přerušeno, naspojkováno a 
nasmyčkováno do nového zděného pilíře SS100. Stavba bude provedena na obecním pozemku 
parc. č. 3124/2. V místě stavby jsou vysázeny túje, které budou v rámci stavby pokáceny. Rada se 
stavbou souhlasí, standardní podmínky pro vstup do komunikace. Tuje, které bude nezbytné
pokácet v rámci stavby, budou odstraněny včetně pařezů na náklady žadatele. Není povolen vstup 
do asfaltové vozovky a cyklostezky.
Schváleno 5 - 0 - 0

06/6 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-12-
6026152 s názvem „Týnec n. S., Chrástecká – kNN – p.č. 4159/1“ uzavřená mezi ČEZ Distribucí 
(oprávněná) a městem Týnec nad Sázavou (povinná). Věcné břemeno se týká práva umístit, 
provozovat, opravovat a udržovat kabelové vedení NN a pojistkový pilíř na obecním pozemku parc. 
č. 3124/2 v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Cena za věcné břemeno činí 10.000 Kč + DPH.
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0
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06/7 Žádost Petr Kadlec – Elektro-kovo o vyjádření ke stavbě č. IV-12-6025999 s názvem „Týnec n. S. –
kNN – parc. č. 2957/58“. Dokumentace řeší uložení nového zemního kabelového vedení NN v ulici 
U Janovického potoka. Na stávající trafostanici TS BN_5846 bude vyměněn rozvaděč NN za nový, 
z něho povede zemní kabel do nového zděného pojistkového pilíře SS100, který bude umístěn 
na hranici pozemku parc. č. 2957/58. Stavba se dotkne obecních pozemků parc. č. 2985/5, 
2982/57, 58,62, 63, 64 a 65 v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Na tento kabel se budou 
moci v budoucnu napojit i jiné pozemky v sousedství. Rada se stavbou souhlasí. Rada požaduje 
provedení nového asfaltu v celé šířce komunikace v délce stavby. Standardní podmínky pro vstup 
do komunikace, napojení na zbývající vozovku musí být řádně utěsněno proříznutím pracovní 
spáry a zalitím asfaltovou modifikovanou zálivkou, nebo opraveno technologií využívající 
hloubkové aktivace asfaltového povrchu (např. technologie Silkot). Záruka 60 měsíců. V budoucnu 
nebude povolen další vstup do komunikace - doporučujeme žadateli prověřit napojení i dalších 
pozemků.
Schváleno 5 - 0 - 0

06/8 Žádost Mašek elektro s.r.o. o vyjádření ke stavbě č. IE-12-6010007 s názvem „Týnec n. S. – výměna 
TS BN_4125“. Dokumentace řeší výměnu stávající dožité dvousloupové trafostanice 
v jihovýchodní část pozemku parc. č. 2982/4 za novou jednosloupovou. Dále bude provedena 
demontáž vrchního vedení NN v ulici Krusičanská včetně bočních ulic. Vrchní vedení bude 
nahrazeno zemním kabelovým vedením, na hranici soukromých pozemků budou osazeny zděné 
pilíře. Stavba se dotkne obecních pozemků parc. č. 2957/25, 30, 43 a 71 v katastrálním území 
Týnec nad Sázavou. Rada se stavbou souhlasí, v trase stavby budou provedeny nové chodníky 
ze zámkové dlažby včetně obruby. Zděné pilíře nebudou zasahovat do chodníku (nezúží se šířka 
stávajícího chodníku). Standardní podmínky pro vstup do komunikace, vedení v komunikaci bude 
uloženo v chráničkách.
Schváleno 5 - 0 - 0

06/9 Žádost o nové vyjádření k přístavbě chaty č.e. 133 v Chrástu nad Sázavou. Žadatelka uvádí, že 
výška stavby se nemění, zůstává 5,6 m. Chata již tuto výšku má od rekonstrukce v r. 2004. Přístavba 
má stejnou výšku, jako stávající stavba. Rada opravuje usnesení č. RM2020/03/21: Rada se 
stavbou souhlasí.
Schváleno 4 - 0 - 1 (zdrže se)

06/10 Žádost o vyjádření k výměně střešní krytiny včetně klempířských prvků na rodinném domě č.p. 7, 
ulice Pod Hradištěm, Týnec nad Sázavou. Stávající eternitová krytina bude nahrazena krytinou 
Bramac červenohnědé barvy. Tvar a sklon střechy se nemění. Rada s výměnou krytiny souhlasí bez 
připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

06/11 Dodatek č. 29 k pojistné smlouvě č. 7720130651 uzavřený mezi městem a Kooperativa pojišťovna, 
a.s.. Dodatek aktualizuje parcelní čísla, na kterých se nachází víceúčelové hřiště na Farském kopci. 
Nově je přidán pozemek parc. č. 3006/125, původní pozemky parc. č. 3006/1 a 3006/10 vše 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou ve smlouvě zůstávají. Cena se nemění. Rada souhlasí 
s uzavřením dodatku.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 06/1 až 11 zajistí Mgr. Martina Havránková



4

06/12 2. rozpočtové opatření rady města pro rok 2020. Vzhledem k dlouhodobému suchu a kůrovcové 
kalamitě je cena dřeva na trhu nižší, než náklady na jeho těžbu. Zároveň je nezbytné vytěžené 
plochy znovu zalesňovat. Tyto povinnosti vyplývají ze zákona a náklady s tím spojené musí nést 
vlastník lesa. Navíc dosud nebyla ze strany státu dořešena vyhlášená dotace na dorovnání ztráty 
z kůrovcové kalamity za roky 2017 a 2018! Je tedy nezbytné dofinancovat lesní hospodářství ve 
výši cca 500.000 Kč ročně. Tyto náklady se předpokládají i v budoucích obdobích. Rada souhlasí 
s 2. rozpočtovým opatřením rady města.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 06/12 zajistí Ing. Kateřina Hrušková

06/13 Žádost Living in Moravia s.r.o. o odložení plateb splátkového kalendáře (pokuta uložená stavebním 
úřadem). Rada souhlasí s odložení splatnosti dubnové splátky na 30.8.2020. Celková výše srpnové 
splátky bude výši 83 667 Kč. Důvodem odložení splátky je mimořádná situace na trhu spojená 
s vyhlášeným nouzovým stavem.
Schváleno 5 - 0 - 0

06/14 Žádost Bisport s.r.o. o odložení a případné odpuštění rekreačního a ubytovacího poplatku za rok 
2019. Rada souhlasí s odložením splatnosti poplatku do 31.8.2020. Důvodem odložení splatnosti 
je mimořádná situace na trhu spojená s vyhlášeným nouzovým stavem.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 06/13 a 14 zajistí Ing. Miloš Albl

06/15 Smlouva o dílo na provedení autorského dozoru s Ing. Datlem na stavbu Rybník Pecerady –
odbahnění, stavební úpravy (p.č. 1094/14 v k.ú. Pecerady) za cenu 26 000 Kč bez DPH. Rada 
souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

06/16 Veřejná zakázka „Týnec nad Sázavou-Pecerady – cisternová automobilová stříkačka“. 
Předpokládaná cena 6,5 mil. Kč bez DPH. Dodání do 12 měsíců od účinnosti smlouvy. Financováno 
z dotace z Ministerstva vnitra ČR v rámci programu 014D24 - Dotace pro jednotky SDH obcí ve výši 
2,5 mil. Kč (dotace schválena) a ze Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory 
dobrovolných hasičů a složek IZS ve výši 1 mil. Kč (čekáme na schválení dotace). 
Zakázka v režimu zákona - bude zveřejněna na profilu zadavatele na portálu NEN a ve Věstníku 
veřejných zakázek. Technické podmínky byly schváleny Generálním ředitelstvím hasičů.
Rada souhlasí s vyhlášením veřejné zakázky „Týnec nad Sázavou-Pecerady – cisternová 
automobilová stříkačka“. Rada schvaluje zadávací dokumentaci, technické podmínky a kupní 
smlouvu. Rada jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení: Marek Povolný, Roman Hudrlík, 
Jan Vrňata. Náhradníci: Zdeněk Radačovský, Martin Kadrnožka, Zbyněk Peša.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 06/15 a 16 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- V souvislosti s očekávaným snížení příjmů byla přijata úsporná omezení na čerpání limitů 

z rozpočtu města. Zatím pozastaven projekt zateplení ZUŠ (bez dotace). Projekty s dotací pokračují 

podle plánu. Očekávaný propad 20% příjmů (15M) lze vykrýt omezením investic (8M) a přebytky 

minulých let (23M).

- FK Pecerady má novou sekačku na hřišti

- Informace o přípravě vyúčtování cenové kalkulace vodného a stočného. Proti plánu bylo prodáno 

o cca 10% méně vody, to bude znamenat snížení nájemného. Na příští radu bude předloženo 

vyčíslení vyúčtování.

- Koronavirus:

o Nákup desinfekce Antikovid 1000 l - uskladněno v TS, probíhá desinfekce veřejných prostranství 

a distribuce obchodům, zdravotníkům, školám, DPS…

o dodávka 4x ochranný oblek pro JPOIII Pecerady - zapůjčeno, bude se vracet, vyzvednuto v HZS
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o Darem získané obličejové štíty (tisk na 3D tiskárně včetně školní) - distribuce lékařům, MP, TS, 

VaK, obchodníkům…

o Nakoupeno 100 lahviček 50ml na desinfekci - po naplnění se předá p. Kronovetrové k distribuci 

veřejnosti

o Finanční dar od společnosti MT Legal ve výši 20.000 Kč na nákup ochranných prostředků

o K 3.4.2020 je v Týnci evidováno 7 osob s pozitivním testem

o Sháníme lahvičky s rozprašovači, ochranné obleky, respirátory, rukavice - zatím nikde nejsou 

dostupné

o Proběhlo umístění dávkovačů na dezinfekční gel ve vstupu do budov - úřad, DPS, ZŠ, MŠ, ŠJ

o Řeší se nákup teploměrů - MěÚ (MP), ZŠ, MŠ - 5 ks

o Připravují se organizační pravidla pro úřad, ZŠ,… jak postupovat po uvolnění omezení

Konec jednání v 16:00

Termíny jednání v roce 2020:
rada: 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.




