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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 08/2020

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 04.05.2020

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
Ing. Kateřina Hrušková, ekonomický odbor

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta   radní

V Týnci nad Sázavou dne 04.05.2020
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Schůze rady byla zahájena ve 15:00 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
08/1 Žádost Vlastivědného spolku Týnce nad Sázavou o uzavření smlouvy o výpůjčce 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. Záměr výpůjčky byl zveřejněn na úřední desce 
od 07.04.2020 do 23.04.2020. Rada s uzavřením smlouvy souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/2 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. Záměr byl zveřejněn na úřední desce od 07.04.2020 
do 23.04.2020. Rada s uzavřením dodatků smluv souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/3 Žádost Tybet Invest s.r.o. (Betonárna Týnec) o rozšíření stávající reklamy v ulici Pražská (před 
č.p. 96). Rozšíření by spočívalo v obsazení volné plochy pod stávající reklamou, celková plocha 
by byla 4 m2. Cena za reklamu do 6 m2 je 5.000 Kč/rok + DPH, zábor veřejného prostranství 
za umístění reklamního zařízení 1.000 Kč/rok. Rada s umístěním reklamy souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/4 Žádost R. Ch. o ukončení nájemní smlouvy na pronájem zahrádky č. 12 na pozemku parc. č. 
3080/148 v katastrálním území Týnec nad Sázavou (zahrádky mezi garážemi a Kolonkou). Rada 
souhlasí s ukončením nájemní smlouvy, standardní výpovědní lhůta, případně dohodou, pokud 
bude nový nájemník dříve.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/5 Návrh na pronájem zahrádky č. 12 o výměře 72 m2 na pozemku parc. č. 3080/148 v katastrálním 
území Týnec nad Sázavou (zahrádky mezi garážemi a Kolonkou). Nájemce bude vybrán 
ve výběrovém řízení, minimální nájemné 10 Kč/m2/rok, doba neurčitá. Rada souhlasí s vyhlášením 
výběrového řízení.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/6 Žádost K. K. o uzavření pachtovní smlouvy na obecní pozemky parc. č. 2139/17 (trvalý travní 
porost, výměra 126 m2) a parc. č. 2140/2 (trvalý travní porost, výměra 254 m2) v katastrálním 
území Pecerady. Žadatelka užívá také sousední pozemky (nyní sekání trávy, do budoucna 
pastvina). Rada souhlasí se zveřejněním záměru. Cena 5000 Kč/ha/rok + inflační doložka, doba 
neurčitá, výpovědní lhůta 6 měsíců.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/7 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení mezi ČEZ Distribucí (provozovatel) a městem 
Týnec nad Sázavou (žadatel). Předmětem smlouvy je připojení odběrného místa, které bude 
zřízeno na obecním pozemku parc. č. 4276/7 v katastrálním území Týnec nad Sázavou, část Chrást 
nad Sázavou (tenisové kurty v Chrástu sídliště). Výše nákladů spojených s připojením činí 3.200 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0
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08/8 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-12-
6026096/1 s názvem „Podělusy – kNN – parc.č. 3212/6-25“ uzavřená mezi ČEZ Distribucí 
(oprávněná) a městem Týnec nad Sázavou (povinná). Věcné břemeno se týká práva umístit, 
provozovat, opravovat a udržovat kabelové vedení NN, zemnění a pojistkový pilíř včetně skříně na 
obecních pozemcích parc. č. 3200 a 3162/18 v katastrálním území Podělusy. Cena za věcné 
břemeno činí 10.000 Kč + DPH. Souhlas se stavbou projednala rada dne 24.02.2020. Rada souhlasí 
s uzavřením smlouvy
Schváleno 5 - 0 - 0

08/9 Žádost České pošty o souhlas s umístěním zemnících desek k hromosvodu do obecního pozemku 
parc. č. 4276/32 v katastrálním území Týnec nad Sázavou, který se nachází kolem budovy pošty 
č.p. 223 v Chrástu nad Sázavou. Hromosvod na budově neodpovídá požadavkům ČSN a je nutné 
ho opravit. Rada souhlasí s umístěním zařízení.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/10 Žádost o vyjádření ke stavbě kanalizační přípojky k chatě č.e. 78, Chrást nad Sázavou. Přípojka 
bude uložena v pozemku žadatele a obecním pozemku komunikace parc. č. 4300 v katastrálním 
území Týnec nad Sázavou, kde bude napojena na kanalizační řad. Rada se stavbou souhlasí, 
standardní podmínky pro vstup do komunikace, bude vyměřen poplatek za zhodnocení pozemku.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/11 Žádost o vyjádření ke stavbě kanalizační přípojky k chatě č.e. 42, Chrást nad Sázavou. Přípojka 
bude uložena v pozemku žadatele a obecních pozemcích komunikace parc. č. 4282 a 4283/1 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Celková délka přípojky je 56 m, z toho 52,5 na obecních 
pozemcích. Rada se stavbou souhlasí, standardní podmínky pro vstup do komunikace, bude 
vyměřen poplatek za zhodnocení pozemku.
Schváleno 4 - 0 - 1 (zdržel)

08/12 Žádost CETIN o souhlas s výměnou telekomunikačního vedení v ulici Příčná v rámci probíhající 
rekonstrukce vodovodu v této ulici. V pozemku je uložen metalický kabel, který chtějí vyměnit 
za nový optický. Rada s výměnou souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/13 Žádost o vyjádření ke stavbě skladu a parkovacího stání na pozemku parc. č. 3115/149 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Stavba bude obdélníkového půdorysu o rozměrech 6,0 
x 14,2 m, střecha valbová. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/14 Žádost o vyjádření ke stavbě zemědělské kolny na pozemku parc. č. 91/1 v katastrálním území 
Pecerady. Stavba bude obdélníkového půdorysu o rozměrech 6,1 x 8,1 m, se sedlovou střechou a 
výškou 6,6 m. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/15 Žádost o vyjádření k vnitřním úpravám půdních prostor v rodinném domě č. p. 123, ulice 
Na Potočině, Chrást nad Sázavou. Jedná se o vestavbu obytného podkroví včetně provedení 
nových příček bez změny vzhledu domu. Dále bude provedena výměna schodiště, zateplení 
střechy, rozvedení sítí, pokládka podlahového topení a podlahy. Rada se stavbou souhlasí bez 
připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/16 Smlouva o výpůjčce č. 200530 s Národním muzeem. Předmětem je vystavení sbírkových předmětů 
s názvem „Týnecká kamenina“ v Městském muzeu v Týnci nad Sázavou. Ve výpůjčce je 87 
předmětů. Doba výpůjčky se sjednává na dobu určitou od 1.6.2020 do 31.5.2022.  Rada 
s uzavřením smlouvy souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 08/1 až 16 zajistí Mgr. Martina Havránková
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08/17 Úprava Bankovní záruky na Dopravní terminál. Současná bankovní záruka č. PRAGGO0038235, 
vystavená ČSOB a.s. dne 19.12.2019 na částku 1 723 953 Kč je platná do 23.12.2026. Podle smlouvy 
má být záruka o 2 roky kratší. Datum platnosti byl firmou při vzniku záruky chybně vypočítán. Nová 
záruka bude platit do 23.12.2024. Rada souhlasí s uzavřením Dohody o změně lhůty bankovní 
záruky.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/18 Rekonstrukce sociálních zařízení na ZŠ. Rada bere na vědomí Zprávu o hodnocení nabídek a 
rozhoduje o přidělení veřejné zakázky nejvýhodnější nabídce firmě Sypos-stavby s.r.o., se sídlem: 
U Trati 118, 257 41 Týnec nad Sázavou, IČ: 61683043. Nabídková cena je 582.216,22 Kč bez DPH 
(704.481,63 Kč s DPH). Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/19 Žádost o finanční příspěvek pro Diakonii Broumov. Společnost se zabývá zpracováním použitého 
textilu po celé ČR včetně Týnce na d Sázavou. Rada nesouhlasí s poskytnutím daru.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/20 Žádost společnosti Dimatex CS, spol. s r.o. o prominutí nájmu za kontejnery na textil za období 
3 měsíce od 12.3.2020 do 12.6.2020. Roční platba za kontejner je 1500 Kč + DPH. Ve městě je 
5 kontejnerů. Rada souhlasí s prominutím nájmu za kontejnery na textil za období 3 měsíce 
od 12.3.2020 do 12.6.2020 v celkové výši 1.875,00 Kč (375,00 Kč/kontejner) bez DPH vzhledem 
k mimořádné situaci v souvislosti s platným nařízením vlády.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/21 Školní jídelna Týnec nad Sázavou, příspěvkové organizace. Rada souhlasí s čerpáním částky 
200.000 Kč z fondu reprodukce. Budou nakoupeny gastronádoby, nerez stoly a dále budou 
provedeny opravy suterénu hlavní budovy jídelny.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/22 Vyhodnocení plánu financování a obnovy vodovodů a kanalizací za rok 2019. Rada schvaluje 
dokument.
Schváleno 4 - 0 - 0 (1 nehlasoval - střet zájmů)

08/23 Způsob provedení výběrových řízení - zakázek malého rozsahu v rámci projektů z Programu 
rozvoje venkova - Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. Rada 
souhlasí se zadáním zakázek dle podmínek poskytovatele dotace (Státní zemědělský intervenční 
fond) - přímý nákup s doložením průzkumu trhu.
- Pořízení notebooků včetně příslušenství pro pedagogy základní školy – 325 800 Kč bez DPH
- Pořízení gastrovybavení do školní kuchyně mateřské školy – 332 630 Kč bez DPH
- Dodávka vybavení a dřevěného vybavení do mateřské školy – 272 882 Kč bez DPH
Schváleno 5 - 0 - 0

08/24 Stanovení školného v Mateřské škole Týnec nad Sázavou, příspěvkové organizace. Výše úplaty 
za předškolní vzdělávání pro školní rok 2020/2021 je stanovena na 600 Kč/měsíc.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 08/17 až 24 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Informace Koronavirus

 KHS přestala poskytovat údaje o nakažených/uzdravených/zemřelých po obcích. Dostupné 

údaje jsou pouze po okresech…

 Získali jsme 4 ochranné obleky - rozdali jsme praktikům, přidali jsme rukavice

 Dezinfekce města probíhá 3x týdně

 Máme rukavice (chirurgické i igelitové) - nabízíme obchodníkům

- Zahájení provozu MŠ od 25.05.2020

- Zahájení provozu tělocvičen - max 100 osob - bez šatny a sprch - od 11.05.2020
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- Získali jsme dotace

 kamerový systém - MV

 modernizace WC a nákup notebooků na ZŠ - Posázaví

 modernizace kuchyně MŠ - Posázaví

 vybavení zahrady MŠ- Posázaví

- Chodník do Podělus - žádost nedosáhla bodové hodnocení pro získání dotace (SFDI) - jsme 

v zásobníku

- Obhajujeme audity udržitelného rozvoje - směřujeme ke kategorii C+++

- Připravujeme žádost Zdravé město III

- Participativní rozpočet - začíná hlasování

- Probíhá Čistá řeka - individuální čištění

- Informace o jednání s Jawou o územním plánu v lokalitě na Brodcích

Konec jednání v 17:10

Termíny jednání v roce 2020:
rada: 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.




