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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Zápis č. 09/2020

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 18.05.2020

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

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta   radní

V Týnci nad Sázavou dne 18.05.2020
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Schůze rady byla zahájena v 16:00 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
09/1 Prodloužení nájemní smlouvy Brodce č.p. 25, byt č. 9. Smlouva je platná do 31.05.2020. Rada 

souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy do 31.05.2021.
Schváleno 5 - 0 - 0

09/2 Pronájem bytu č. 38 na adrese Okružní č.p. 275, Týnec nad Sázavou p. J. Sociální komise přidělení 
bytu doporučuje. Byt o velikosti 1 + kk a rozloze 35,6 m2 se nachází v přízemí domu. Nájemné 
70 Kč/m2 + inflační doložka. Rada souhlasí s uzavření nájemní smlouvy do 31.05.2021.
Schváleno 5 - 0 - 0

09/3 Převod nájemní smlouvy na pronájem zahrádky č. 1 na pozemku parc. č. 4250/1 v katastrálním 
území Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou. Výměra zahrádky je 204 m2, nájemné 
10 Kč/m2/rok + inflační doložka. Záměr uzavřít novou nájemní smlouvu byl zveřejněn na úřední 
desce od 27.04.2020 do 14.05.2020. Rada s uzavřením nájemní smlouvy souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

09/4 Žádost Elpro Delicia, a.s., o vyjádření ke stavbě č. IV-12-6026292 s názvem „Čakovice – kNN – parc. 
č. 905“. Stávající zemní kabelové vedení NN bude v pozemku parc. č. 905 přerušeno a přes spojku 
ukončeno v novém pilíři SS200 na hranici pozemků parc. č. 905 a 908 v katastrálním území 
Čakovice u Řehenic. Rada se stavbou souhlasí. Nový pilíř bude zděný. Stavba se nedotkne obecních 
pozemků a chodníku. Při realizaci stavby žadatel ochrání přilehlý chodník proti poškození. 
Schváleno 5 - 0 - 0

09/5 Žádost o vyjádření ke stavbě NTL plynové přípojky pro rodinný dům č.p. 339, ulice Sázavská 
(Pražská), Týnec nad Sázavou. Přípojka bude uložena v pozemku žadatele, povede ze stávajícího 
kiosku HUP, který je umístěn na hranici pozemku, do rodinného domu. Stavba se nedotkne 
obecních pozemků. Rada se stavbou souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

09/6 Žádost o vyjádření ke stavbě oplocení a rekonstrukci chodníku na pozemku parc. č. 3080/150 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou (u bytového domu č.p. 220). Podél části severní strany 
pozemku v délce 22 m a části východní strany pozemku v délce 5 m bude provedena gabionová 
zeď o výšce 2 m. Mezi nově postavenou zdí a domem bude zrekonstruován chodník. Rada se 
stavbou souhlasí.
Schváleno 4 - 0 - 0 (jeden nehlasoval - střet zájmů)

09/7 Žádost o vyjádření k přístavbě, nástavbě a stavebním úpravám chaty č.e. 2 v Týnci nad Sázavou 
(v Kozlovicích směrem na Krusičany). Stávající nadzemní část chaty bude odstraněna a na jejím 
místě bude provedena chata nová. Suterén stavby bude zděný, 1. NP bude dřevostavba. Stavba 
bude téměř obdélníkového půdorysu se zastavěnou plochou 79 m2 (původně 48 m2), s nízkou 
sedlovou střechou. Výška stavby včetně suterénu bude 6,4 m. Odpadní vody budou svedeny 
do nové nepropustné jímky. Ke stávajícímu zděnému zahradnímu domku na pozemku bude 
přistavěna kůlna obdélníkového půdorysu 3,5 x 2,5 m. Dále bude opraveno původní oplocení, nové 
bude drátěné s výškou 1,6 m. Rada se stavbou souhlasí. 
Schváleno 5 - 0 - 0

09/8 Žádost o vyjádření ke stavebním úpravám a změně užívání objektu na pozemku parc. č. st. 1782 a 
parc. č. 3080/162 v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Stávající přístřešek byl využíván jako 
venkovní zahrádka. Nově budou provedeny obvodové stěny, prodloužena střecha na jihovýchodní 
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straně a vyzděny příčky, napojení na veřejnou kanalizaci bude provedenou novou přípojkou. 
Stavba bude obdélníkového půdorysu o rozměrech 6,1 x 7,4 m se stávající plochou střechou. 
Stavba bude využívána jako kadeřnictví a obchod. Parkování bude zajištěno na pozemcích 
za obchodním domem. Rada se stavbou nesouhlasí. 
Schváleno 3 - 1 (proti) - 1 (zdržel)

09/9 Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 37/4 v katastrálním území 
Krusičany. Dům bude zděný, přízemní, s valbovou střechou, zastavěná plocha 170,8 m2 a výška 
stavby 5 m. Rada se stavbou souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 09/1 až 9 zajistí Mgr. Martina Havránková

09/10 Územní studie - Čakovice. Rada souhlasí se zadáním a zpracováním územní studie. Rada schvaluje 
požadavky na obsah územní studie. Náklady za zpracování a projednání územní studie hradí 
žadatel o vypracování územní studie.
Schváleno 5 - 0 - 0

09/11 Územní studie - Pecerady. Rada souhlasí se zadáním a zpracováním územní studie. Rada schvaluje 
požadavky na obsah územní studie. Náklady za zpracování a projednání územní studie hradí 
žadatel o vypracování územní studie (Jaroslav Padevět).
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 09/10 a 11 zajistí Ing. Miloš Albl

09/12 Valná hromada Technické služby Týnec s.r.o. 
a) Rada bere na vědomí Zprávu o činnosti společnosti za rok 2019.
b) Rada schvaluje roční účetní závěrku, podle které činil zisk před zdaněním 2.447.855,41 Kč, daň 

z příjmů činila 488.490,00 Kč a hospodářský výsledek společnosti po zdanění v roce 2019 činil 
1.959.365,41 Kč.

c) Rada schvaluje dosažený zisk po zdanění použít na rozvoj společnosti tj. případný nákup nové 
techniky.

d) Rada schvaluje udělení odměny řediteli a to vzhledem k dosaženým výsledkům hospodaření 
v roce 2019, osobní zainteresovanost na obnově technického parku společnosti, nastavení a 
zavádění vnitřních pravidel, postupů a standardů společnosti. Udělení odměny projednala 
dozorčí rada společnosti a vyjádřila s ním souhlas.

Schváleno 5 - 0 - 0

09/13 Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 1.000.000 Kč na pořízení nové 
CAS pro JPO Týnec nad Sázavou – Pecerady. Rada souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje.
Schváleno 5 - 0 - 0

09/14 Veřejná zakázka na zhotovitele díla „Podělusy - chodník podél silnice III/10513 - 2. etapa“. Rada 
schvaluje obsah Smlouvy o dílo, Výzvu, Zadávací dokumentaci zakázky a seznam oslovených 
uchazečů. Rada jmenuje hodnotící komisi: Martina Havránková, Jaromír Diblík, Zbyněk Peša
Schváleno 5 - 0 - 0

09/15 Veřejná zakázka na zhotovitele díla „Týnec nad Sázavou – rozšíření a modernizace městského 
kamerového a dohledového systému“. Rada schvaluje obsah Smlouvy o dílo, Výzvu, Zadávací 
dokumentaci zakázky a seznam oslovených uchazečů. Rada jmenuje hodnotící komisi: Jan Vrňata, 
Pavel Vilímek, Martin Kadrnožka
Schváleno 5 - 0 - 0

09/16 Omezení používání plastů při akcích. Rada schvaluje Vnitřní směrnici č. 2020/3 o postupu
při pořádání akcí ekologičtěji.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 09/12 až 16 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka
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C) Různé
- Informace k opravě ulice Příčná. Bude svolána schůzka s obyvateli ulice, aby se projednal způsob 

opravy. Práce na vodovodu v ulici by měly být dokončeny v červnu, pak ČEZ postaví chodník, 
následně by město dokončilo zbývající povrchy podle požadavku obyvatel.

- Situace Kovid - žádné nové zprávy
- 19.05. otevírá knihovna
- Participativní rozpočet města - řeší se nesouhlas obyvatel Chrástu s psím cvičákem. Hlasování 

doběhne. Je dohodnutá schůzka s předkladatelkou (p. Švestková), bude se hledat nová lokalita. 
Pak se provede kulatý stůl, aby se veřejnost seznámila s novým místem.

- 25.05. začíná rekonstrukce ulice Na Potočině
- Informace o požadavku Jawy na změnu územního plánu. Bude svolána schůzka.

Konec jednání v 17:30

Termíny jednání v roce 2020:
rada: 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.




