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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 11/2020

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 22.06.2020

Přítomní členové rady:

Mgr. Martin Kadrnožka
Mgr. Petr Znamenáček
Zbyněk Peša
Pavel Korec

Omluveni: 

František Kašpárek 

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   místostarosta

V Týnci nad Sázavou dne 22.06.2020
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Schůze rady byla zahájena v 16:00 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
11/1 Prodloužení nájemní smlouvy Benešovská č.p. 13, Týnec nad Sázavou, byt č. 2. Rada souhlasí 

s prodloužením nájemní smlouvy do 30.06.2021.
Schváleno 4 - 0 - 0

11/2 Prodloužení nájemní smlouvy Hodějovského č.p. 98, Týnec nad Sázavou, byt č. 1. Rada souhlasí 
s prodloužením nájemní smlouvy do 30.06.2021.
Schváleno 4 - 0 - 0

11/3 Prodloužení nájemní smlouvy Hodějovského č.p. 67, Týnec nad Sázavou, byt č. 2. Rada souhlasí 
s prodloužením nájemní smlouvy do 30.06.2021.
Schváleno 4 - 0 - 0

11/4 Návrh na odpis nevymahatelné pohledávky po zemřelé ve výši 2.800 Kč na poplatku za odpady 
s příslušenstvím (místní poplatek za odpady ve výši 2.100 Kč a poplatek z prodlení 700 Kč). Dědické 
řízení bylo zastaveno, neboť zůstavitel zanechal pouze majetek nepatrné hodnoty. Rada souhlasí 
s odpisem pohledávky.
Schváleno 4 - 0 - 0

11/5 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). Smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou, výše nájemného činí 35 Kč/m2/rok, tj. za 2.397,50 Kč/rok + inflační doložka. Záměr 
pronájmu byl zveřejněn na úřední desce od 03.06.2020 do 22.06.2020. Rada souhlasí s uzavřením 
nájemní smlouvy.
Schváleno 4 - 0 - 0

11/6 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). Bude vypsáno nové výběrové řízení 
s minimální cenou 10 Kč/m2/rok + inflační doložka. Pokud se zájemce nevybere, zůstane zahrádka 
volná. Město zajistí údržbu pozemku.
Schváleno 4 - 0 - 0

11/7 Žádost o zřízení věcného břemene – služebnosti chůze a jízdy přes obecní pozemek parc. č. 3204/1 
pro pozemky parc. č. 3212/9 a 3212/26 v šíři 8 metrů a pro pozemky parc. č. 3212/25 a 3212/26 
v šíři 8 m vše v katastrálním území Podělusy. Rada souhlasí se zřízením bezúplatného  břemene 
na náklady žadatele. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 4 - 0 - 0

11/8 Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na stavbu č. IV-12-6022975/2 
s názvem Chrást nad Sázavou – kNN – p.č. 4060/9 uzavřená mezi ČEZ Distribucí, a.s. (oprávněná) 
a městem Týnec nad Sázavou (povinná). Věcné břemeno se týká práva umístit, provozovat, 
opravovat a udržovat zemní kabelové vedení NN na obecním pozemku parc. č. 4080/2 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Cena za věcné břemeno činí 10.000 Kč + DPH. Smlouva 
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti byla schválena usnesením rady města ze dne 24.09.2018.
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 4 - 0 - 0

11/9 Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na stavbu č. IV-12-6023908/1 
s názvem Pecerady – kNN – p.č. 895/5 uzavřená mezi ČEZ Distribucí, a.s. (oprávněná) a městem 
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Týnec nad Sázavou (povinná). Věcné břemeno se týká práva umístit, provozovat, opravovat 
a udržovat zemní kabelové vedení NN na obecních pozemcích parc. č. 895/9 a 984/2 
v katastrálním území Pecerady. Cena za věcné břemeno činí 10.000 Kč + DPH. Smlouva o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti byla schválena usnesením rady města ze dne 28.01.2019. Rada 
souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 4 - 0 - 0

11/10 Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na stavbu č. IV-12-6013333 
s názvem Týnec nad Sázavou – kVN, TS, kNN – pro č.p. 3, 56 uzavřená mezi ČEZ Distribucí, a.s. 
(oprávněná) a městem Týnec nad Sázavou (povinná). Věcné břemeno se týká práva umístit, 
provozovat, opravovat a udržovat zemní kabelové vedení VN a NN na obecních pozemcích parc. č. 
3024/1, 3024/2, 3811/7, 3811/9 a 3811/22 v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Cena za 
věcné břemeno činí 10.000 Kč + DPH. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti byla 
schválena usnesením rady města ze dne 28.01.2013. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 4 - 0 - 0

11/11 Žádost o souhlas s vydáním územního souhlasu a žádost o vyjádření k nástavbě a stavebním 
úpravám rodinného domu č.p. 24 v Podělusích. Dům je jednopodlažní, nepodsklepený 
s podkrovím, které bude nástavbou rozšířeno nad celým půdorysem stavby. Střecha bude sedlová 
stávající se sklonem 50°, v rozšířené části 28°, ve střeše budou osazena 3 střešní okna. V podkroví 
budou vytvořeny obytné místnosti. Stavba bude zateplena, dojde k výměně a úpravě velikosti 
oken. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 4 - 0 - 0

11/12 Žádost o vyjádření k přístavbě a stavebním úpravám chaty č.e. 37 v Chrástu nad Sázavou. Přízemí 
a střecha budou odstraněny, suterén včetně stropu bude zachován a nad ním bude provedena 
nová chata – zděná, přízemní s obytným podkrovím, o půdorysných rozměrech 8,2 x 6,3 m, se 
zastavěnou plochou 51,7 m2 (původně 37 m2) a výškou hřebene 5,9 m. Rada se stavbou souhlasí 
bez připomínek.
Schváleno 4 - 0 - 0

11/13 Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 4062/1 v katastrálním území 
Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou. Dům bude zděný, nepodsklepený, přízemní, téměř 
obdélníkového půdorysu o rozměrech 11,9 x 8,8 m a zastavěnou plochou 96,5 m2. Výška stavby 
bude 5,1 m, střecha sedlová se sklonem 25°. Na jihozápadní straně domu bude provedena 
zpevněná plocha terasy. Stavba bude přípojkami napojena na obecní vodovod a kanalizaci, které 
jsou uloženy v obecním pozemku parc. č. 4062/4. Příjezd ke stavbě je po nezpevněné komunikaci.
Rada se stavbou souhlasí, standardní podmínky pro vstup do pozemku pro uložení přípojek. Rada 
požaduje provedení zpevněné komunikace na pozemku 4062/4 minimálně asfaltovým recyklátem. 
Na pozemku 4062/1 je dle územního plánu využití BV, pozemek nepatří do ZT16.
Schváleno 4 - 0 - 0

11/14 Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 2954/10 v katastrálním území 
Týnec nad Sázavou (ulice K. H. Máchy). Dům bude zděný, nepodsklepený, přízemní, obdélníkového 
půdorysu o rozměrech 11,8 x 8,4 m a zastavěnou plochou 99,3 m2. Výška stavby bude 6 m, střecha 
valbová. Dům bude napojen novou kanalizační přípojkou na obecní kanalizaci, která je uložena 
v obecním pozemku komunikace parc. č. 3816/1 v katastrálním území Týnec nad Sázavou. 
Vodovodní přípojka je ukončena na hranici pozemku žadatele. Dále bude proveden nový elektrický 
pilíř na hranici pozemku vedle stávajícího. Pilíř bude zděný. Rada se stavbou nesouhlasí. Jde 
o zahuštění výstavby (stavba na pozemku o výměře 464 m2), která není pro lokalitu vhodná. Pokud 
by stavební úřad stavbu povolil, pak platí standardní podmínky pro vstup do komunikace.
Schváleno 3 - 0 - 0 (1 nehlasoval)

11/15 Stanovisko ke vstupu do pozemků - náhrada nefunkčního metalického vedení za optické
ve stávající trase teplárenského vedení. Rada se stavbou souhlasí. Standardní podmínky pro vstup 
do komunikací. Přednostně se provádí přechod komunikací podvrtem pod úrovní teplovodu. 
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Záruka na povrchy 5 let. Před záhozem vedení v komunikacích a chodnících bude provedena 
fotodokumentace a předána na MěÚ. Vedení v celé trase bude geodeticky zaměřeno a data budou 
poskytnuta MěÚ a doplněna do ÚAP Benešov. Město zajistí denní kontrolu výkopů a uložení 
vedení.
Schváleno 4 - 0 - 0

11/16 Žádost společnosti Lirton s.r.o. o vyjádření ke stavbě bytového domu na pozemku parc. č. 3077/31 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou (parkoviště na křižovatce ulice K Náklí a Ing. Fr. Janečka). 
Rada požaduje 3D náhledy a zákresy z ulice K Náklí, a obou směrů ulice Františka Janečka. 
Z předložených výkresů není jasné, jak dům bude působit na okolí. Důležité je zachování pohledu 
na historické centrum Týnce.
Rada požaduje minimálně vizuální rozčlenění zdi podél chodníku Františka Janečka - 30m dlouhý 
chodník, kde je jediným sousedem zeď a frekventovaná vozovka je pocitově velmi nepříjemná 
záležitost.
Zásadní je zvýšení bezpečnost chodců a dopravy na jedné z nejrušnějších lokalit v Týnci - ulice 
K Náklí, Františka Janečka a nájezd do Lidlu.
Po předložení požadovaných podkladů a konzultaci s městským architektem rada vydá stanovisko 
k záměru.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 11/1 až 16 zajistí Mgr. Martina Havránková

11/17 Mateřská škola
Informace o čerpání rozpočtu, vše podle plánu
Plán oprav - malování tříd 1, 2, 3, 6, 7
Realizace projektu vybavení zahrady, ještě v roce 2020 (dotace Posázaví) - lavičky, koše, stoly, 
bedny na hračky, polytechnické pomůcky. Profinancování proběhne přes rezervní fond (než dorazí 
dotace)
Dopravní hřiště - participace kraj - čekáme na rozhodnutí kraje
Jedlá zahrada - participace město - projekt se může začít realizovat
Příprava na nový školní rok - 64 dětí přijatých, 27 odmítnutých z kapacitních důvodů. Celková 
kapacita 209 dětí je naplněna.
Aktuálně docházka cca 100 dětí. Přes prázdniny bude provoz nonstop, přihlášeno 30 - 70 dětí.
Proběhla aktualizace MAPu II, MŠ své projekty doplnila.
Rada bere informace na vědomí.
Schváleno 4 - 0 - 0

11/18 Základní škola
Informace o čerpání rozpočtu, vše podle plánu
Plán oprav - renovace obložení ve třídách, výměna podlahové krytiny ve 3 třídách, malování
Příprava na nový školní rok - prvňáků 68, 3 třídy. Personální obsazení zajištěno.
Proběhla aktualizace MAPu II, ZŠ své projekty doplnila. 
Rada bere informace na vědomí.
Schváleno 4 - 0 - 0

11/19 Školní jídelna
Informace o čerpání rozpočtu, vše podle plánu
Plán oprav - rekonstrukce přízemí školní jídelny a obnova vybavení. Oprava fasády je dokončena.
Úprava cen stravného: od 01.06.2020 došlo ke změně ceny pro cizí strávníky (80 Kč/oběd). 
Od 1.9.2020 se bude měnit cena obědů pro děti (navýšení o cca 1-2 Kč/oběd).
Rada bere informace na vědomí.
Schváleno 4 - 0 - 0

11/20 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na provedení díla Rybník Pecerady – odbahnění, stavební úpravy 
se společností AKORA s.r.o. Předmětem dodatku je změna názvu a adresy sídla zhotovitele 
zapsané v obchodním rejstříku ke dni 03.06.2020. Cena a termíny se nemění. Rada souhlasí 
s uzavřením dodatku.
Schváleno 4 - 0 - 0
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11/21 Veřejná zakázka Podělusy - chodník podél silnice III/10513 - 2. etapa. Rada bere na vědomí Zprávu 
o hodnocení nabídek a rozhoduje o přidělení veřejné nejvýhodnější nabídce – BES s.r.o. se sídlem 
Sukova 625, 256 01 Benešov, IČ: 43792553. Nabídková cena je 2.145.840,50 Kč bez DPH 
(2.596.467,01 Kč s DPH). Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
Schváleno 4 - 0 - 0

11/22 Plán zdraví města Týnec nad Sázavou zpracovává Zdravá Vysočina, z.s. Pro zpracování plánu je 
sestavena pracovní skupina. Rada schvaluje složení pracovní skupiny: Ing. Petr Drahoňovský, 
Ing. Denisa Vrbická, Mgr. Marta Vacková, Mgr. Barbora Hanáková, Bc. Eva Toušová, Věra Junová, 
Vanda Severinová, Ing. Pavel Bořil. 
Schváleno 4 - 0 - 0

11/23 Rada souhlasí s realizací projektů participativního rozpočtování 2020:
- Kvetoucí a jedlá zahrada za 173.029 Kč včetně DPH,
- Rekonstrukce hrobky rodiny Micků za 68.607 Kč včetně DPH.

Ostatní projekty žadatelé stáhli.
24.06.2020 v 17:00 budou projekty představeny veřejnosti.
Schváleno 4 - 0 - 0

11/24 Pasport zeleně byl dokončen a odevzdán. Pasport zeleně byl financována za podpory z Operačního 
programu Zaměstnanost v rámci projektu Týnec nad Sázavou – Zdravé město pro všechny. Pasport 
zeleně se skládá ze 2 částí:
- Inventarizace a dendrologický průzkum stromů na vybraných veřejných prostranstvích -

používá referent MěÚ při kontrole a plánování obnovy stromů, byl zaveden do systému MISYS.
- Návrh revitalizace vybraných veřejných prostranství - studie možností pro zpracování 

budoucích projektů obnovy zeleně s možným spolufinancováním z dotací.
Rada doporučuje zastupitelstvu Pasport zeleně schválit.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 11/17 až 24 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Proběhlo setkání s veřejností ve Zbořeném Kostelci. Výstup: snížit rychlost ve vesnici na 40 km/h. 

Ostatní návrhy (přednosti zprava, příčné prahy) byly odmítnuty. Dále byla podána informace 
o přípravě stavby vodovodu a řešily se krádeže okapů.

- Pracuje se na přípravě pokládky optiky v trase teplárenského vedení. Realizace do 31.08.2020.
- Proběhla VH Teplárny Týnec. Cena tepla se pro následující sezonu nemění. Společnost je stabilní. 

Je dohodnuta spolupráce při využití pozemků V Náklí.
- Proběhlo jednání s Jawou - požadavek na „přemístění“ čp. 25. Zopakovali jsme požadavek města, 

aby novou lokalitu zajistila Jawa.
- Připravuje se úsekové měření rychlosti (oba směry). Podělusy - úsekové měření od pily na náves.

Jílovská - úsekové měření od starého úřadu ke stavebninám. U přechodu DPS 525 - okamžité 
měření. Čakovice u křížku - okamžité měření a měření délky. 

Konec jednání v 21:35

Termíny jednání v roce 2020:
rada: 13.7., 17.8., 31.8., 21.9., 5.10., 19.10., 9.11., 30.11., 21.12.
zastupitelstvo: 14.9., 14.12.




