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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 12/2020

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 13.07.2020

Přítomní členové rady:

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

Omluveni: 

---

Přizváni:

Ing. Miloš Albl, tajemník

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta     místostarosta

V Týnci nad Sázavou dne 13.07.2020
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Schůze rady byla zahájena v 14:00 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
12/1 Prodloužení nájemní smlouvy, Brodce 25, byt č. 2. Smlouva je platná do 31.07.2020. Rada souhlasí 

s prodloužení nájemní smlouvy do 31.07.2021.
Schváleno 5 - 0 - 0

12/2 Žádost MUDr. Josefa Fuchse o prominutí nájemného za období 15.03.2020 – 15.05.2020. 
V souvislosti s koronavirem byla ordinace otevřena pouze pro akutní ošetření. Rada souhlasí 
se snížením nájemného o 30% za období 15.03.2020 – 15.05.2020, zbytek může uhradit stát 
z vypsaného programu. Služby beze změny.
Schváleno 5 - 0 - 0

12/3 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě na stavbu s názvem „16010-034547, Týnec nad 
Sázavou, dopravní terminál, VPI“ uzavřená mezi CETIN, a.s. (oprávněná) a městem Týnec nad 
Sázavou (povinná). Věcné břemeno se týká práva umístit a provozovat podzemní komunikační 
vedení (metalické kabely) a rozvaděč na obecních pozemcích parc. č. 3847/12 a 3847/13 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou (přeložka kabelů CETIN z důvodu výstavby dopravního 
terminálu). Cena za věcné břemeno činí 10.000 Kč + DPH. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti byla schválena usnesením rady města ze dne 03.10.2016. Rada souhlasí s uzavřením 
smlouvy
Schváleno 5 - 0 - 0

12/4 Žádost o vyjádření ke stavbě NTL plynové přípojky pro rodinný dům č.p. 432, ulice Čakovická, 
Týnec nad Sázavou. Přípojka bude uložena v pozemku žadatele a povede ze stávajícího kiosku HUP, 
který je umístěn na hranici pozemku, do rodinného domu. Stavba se nedotkne obecních pozemků.
Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

12/5 Žádost Elmoz Czech, s.r.o., o vyjádření ke stavbě č. IP-12-6015354 s názvem „Krusičany – kNN –
parc. č. 84/1“. Projekt řeší uložení nové elektrické přípojky do obecního pozemku parc. č. 3781 
v katastrálním území Krusičany. Přípojka povede ze stávajícího kiosku na hranici pozemku parc. č. 
79/1 do nového kiosku, který bude umístěn v severozápadním rohu pozemku parc. č. 84/1 vše 
v katastrálním území Krusičany. Rada se stavbou souhlasí, nový pilíř bude zděný.
Schváleno 5 - 0 - 0

12/6 Žádost o vyjádření ke stavbě kadeřnictví na pozemku parc. č. st. 1782 v katastrálním území Týnec 
nad Sázavou. Kadeřnictví vznikne obestavěním stávajícího výklenku mezi pekárnou a trafikou. 
Stavba bude obdélníkového půdorysu o rozměrech 6,8 x 7,2 m se stávající plochou střechou. Rada 
se stavbou souhlasí. Fasáda, umístění a velikost oken bude dle požadavků architekta města.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 12/1 až 6 zajistí Mgr. Martina Havránková

12/7 Rada města schvaluje dokumentaci EnMS, jehož součástí je sestavení týmu managementu 
hospodaření s energií a Energetická politika města Týnec nad Sázavou. Rada doporučuje 
zastupitelstvu schválení strategických dokumentů.
Schváleno 5 - 0 - 0

12/8 Vyhodnocení strategických dokumentů za rok 2019 - plnění indikátorů SPRM (Strategický plán 
rozvoje města) a PPK (Plán prevence kriminality). Rada města bere na vědomí vyhodnocení plnění 
indikátorů SPRM a PPK za rok 2019.
Schváleno 5 - 0 - 0
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12/9 Město Týnec nad Sázavou se zapojilo do projektu NSZM ČR s názvem „Zdravá města, obce a 
regiony - síť pro rozvoj, komunikaci a spolupráci v územní veřejné správě“ a zejména pak do jeho 
sub-aktivity k tématu Participace. Rada města bere na vědomí dokument „Vyhodnocení 
participace“. Rada souhlasí s realizací navržené aktivity Celoroční harmonogram aktivit 
participace. Rada potvrzuje, že uvedená aktivita není ve stejném rozsahu hrazena z jiných 
finančních nástrojů EU. Doporučení z uvedeného dokumentu bude město využívat nejméně 
do 30.06.2024.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 12/7 až 9 zajistí Ing. Jan Vrňata

12/10 Návrh změny č. 4 územního plánu Týnec nad Sázavou. Lokalita mezi benzinou a nádražím. Záměr 
mění lokalitu na Občanskou vybavenost - obchod, služby, hasiči, sběrný dvůr,… Rada bere návrh 
na vědomí a doporučuje zastupitelstvu dokument schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0

12/11 Smlouva o dílo s paní Zdeňkou Klenorovou na pořízení změny č. 4 územního plánu Týnec nad 
Sázavou za cenu 55.000 Kč. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 12/10 až 11 zajistí Ing. Miloš Albl

12/12 Smlouva s Petrem Prokýškem o koordinační činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi na stavbě Chrást - autobusové zastávky podél silnice II/106 za cenu 3.500 Kč 
(plán BOZP) a 3.200 Kč/měsíc (koordinační činnost), vše bez DPH. Rada souhlasí s uzavřením 
smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

12/13 Smlouva s Petrem Prokýškem o koordinační činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi na stavbě Rybník Pecerady - odbahnění, stavební úpravy za cenu 3.500 Kč 
(plán BOZP) a 3.200 Kč/měsíc (koordinační činnost), vše bez DPH. Rada souhlasí s uzavřením 
smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

12/14 Dodatky (4x) ke smlouvám s VDC kancelářská technika s.r.o. Dodatky prodlužují smluvní plnění 
o 24 měsíců, ceny se nemění. Smlouvy zajišťují servis kopírek na úřadě. Jde o kopírky umístěné 
v kancelářích - starosty, majetku, stavební a účtárna.
Schváleno 5 - 0 - 0

12/15 Veřejná zakázka „Týnec nad Sázavou – rozšíření a modernizace MKDS“. Rada bere na vědomí 
Zprávu o hodnocení nabídek předloženou hodnotící komisí a rozhoduje o přidělení veřejné zakázky 
nejvýhodnější nabídce – HMR system, s.r.o., se sídlem: Škvorecká 1/1933, 100 00 Praha 10, IČ: 
25685686. Nabídková cena je 399.848 Kč bez DPH (483.816 Kč s DPH). Rada souhlasí s podpisem 
smlouvy o dílo.
Schváleno 5 - 0 - 0

12/16 Veřejná zakázka „FZŠ – Týnec nad Sázavou – Cisternová automobilová stříkačka“. Rada bere 
na vědomí Protokol o jednání a Protokol o otevírání obálek předložený hodnotící komisí a 
rozhoduje o přidělení veřejné zakázky nejvýhodnější nabídce – THT Polička, s.r.o., se sídlem: 
Starohradská 316, 572 01 Polička, IČ: 46508147. Nabídková cena je 6.640.000 Kč bez DPH. Rada 
souhlasí s uzavřením kupní smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

12/17 Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě se společnosti THT Polička, s.r.o., k zakázce FZŠ – Týnec nad Sázavou
– Cisternová automobilová stříkačka. Dodatek mění cenu díla o 29.900 Kč bez DPH z důvodu 
pořízení dalšího vybavení CAS - klimatizace a elektrické stahování předních okének. Celková cena 
za nákup CAS činí 6.669.900 Kč. Rada souhlasí s uzavřením dodatku.
Schváleno 5 - 0 - 0

12/18 Příkazní smlouva s firmou OTIDEA na zajištění zadávacího řízení (zjednodušené podlimitní řízení) 
na zakázku Týnec nad Sázavou chodník podél silnice III/10513. Příkazní smlouva a cena 
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za zpracování zadávacího řízení za cenu je 49.000 Kč bez DPH. Rada souhlasí s uzavřením příkazní 
smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

12/19 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností BES s.r.o. na stavbu Chrást - autobusové zastávky 
podél silnice II/106. Dodatek opravuje číslo účtu společnosti. Termíny a cena se nemění.
Schváleno 5 - 0 - 0

12/20 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností BES s.r.o. na stavbu Obnova místní komunikace 38c 
- I. část. Dodatek opravuje číslo účtu společnosti. Termíny a cena se nemění.
Schváleno 5 - 0 - 0

12/21 Dodatek č. 1 k Dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností mezi dvěma vlastníky provozně 
souvisejících vodovodů. Dodatek mění dobu trvání smlouvy z doby neurčité na 30 let. Důvodem je 
ochrana spolupráce na společných vodních zdrojích v Peceradech.
Schváleno 4 - 0 - 0 (1 nehlasoval)

12/22 Smlouva o servisní činnosti s Vodovody a kanalizace Týnec s r.o. Účelem smlouvy je zajištění 
komplexní servisní činnosti tří domácích vodáren umístěných v sokolovně ve Zbořeném Kostelci, 
v hasičárně v Peceradech a v obecním domku v Podělusích. Cena za servis činí 15.000 Kč/rok bez 
DPH + chemikálie + rozbory.
Schváleno 4 - 0 - 0 (1 nehlasoval)

12/23 Veřejná zakázka na zhotovitele díla „Týnec-nábřeží“. Rada schvaluje obsah Smlouvy o dílo, Výzvu, 
Zadávací dokumentaci zakázky a seznam oslovených uchazečů. Rada jmenuje hodnotící komisi: 
František Kašpárek, Petr Drahoňovský, Martina Havránková
Schváleno 4 - 0 - 1 (zdržel)

12/24 Technické služby Týnec. Rada souhlasí s nákupem nového vozidla - hákový nosič kontejnerů. 
Předpokládaná cena 2.000.000 Kč bez DPH. Jde o náhradu za vozidlo RENAULT Midlum – lanový 
nosič kontejnerů.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 12/12 až 24 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Připravuje se oprava střechy na modrém DPS. Projektant navrhne řešení, čekáme na nabídku projekce.

- Mostek přes Srbínovský potok u plivátka. Odbahnění, vyčistit nálety, prohlídka mostku (diagnostika 

stavu) - následně se rozhodne o dalším postupu (stavební práce) - požadavek Komise pro rozvoj města. 

Byla vydána nezbytná stanoviska, s akcí se může začít po 01.12.2020.

- Byla objednána dokumentace na chodník Zbořený Kostelec (od komínu k obci), běží studie na chodník 

ve Zbořeném Kostelci.

- Nově schválené dotace: chodník Podělusy (od pily do obce), nábřeží Sázava (pod MěÚ), dopravní hřiště 

u MŠ. Zastupitelstvo projedná spolufinancování, byla zahájena příprava výběrových řízení.

- Vodovod v místních částech - hydraulické výpočty dokončeny, DÚR dokončeno (běží inženýrink) 

Pecerady, Kostelec, ČOV Týnec, do 9/2020 bude odevzdáno DÚR pro zbývající lokality.

- Lávka Brodce - běží práce na dokončení dokumentace včetně stavebního povolení

- Byl objednán projekt na autobusové zastávky „pangejt“ - úprava zastávek Čisté potoky, Čakovice u 

rybníka, Krusičany, Brodce, Podhaják, Pecerady - hřiště, Krusičanská, Kostelec Křesadlová - nová nástupní 

hrana se stáním a přístřeškem, vyznačení ve vozovce. Stavbu lze financovat ze SFDI nebo Posázaví.

- Diskuze o sekání trávy

Konec jednání v 17:30

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




