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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 13/2020

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 17.08.2020

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
Marta Vrkoslavová, kancelář tajemníka

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta     místostarosta

V Týnci nad Sázavou dne 17.08.2020
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Schůze rady byla zahájena v 15:30 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
13/1 Prodloužení nájemní smlouvy, Benešovská č.p. 13, Týnec nad Sázavou, byt č. 4. Rada souhlasí 

s prodloužením nájemní smlouvu do 30.10.2020.
Schváleno 5 - 0 - 0

13/2 Prodloužení nájemní smlouvy, Okružní č.p. 275, Týnec nad Sázavou, byt č. 35. Rada souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na dobu neurčitou.
Schváleno 5 - 0 - 0

13/3 Žádost J.F. o souhlas s podnájmem ordinace v DPS č.p. 520, pro N.J., která by zde provozovala 
kosmetické služby (v pondělí a pátek). Rada s podnájmem souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

13/4 Žádost nájemce nebytových prostor v Družstevní č.p. 8, Týnec nad Sázavou, o změnu smlouvy -
obchodního jména nájemce - provozovatele obchodu na Kazdabus, s.r.o., IČ 09175636, Nespeky 
č.e. 49, Ledce, 257 22 Nespeky. Předmět nájmu se nemění – provozování prodejny textilního a 
koženého zboží. Bude uzavřena nová nájemní smlouva, rada souhlasí se zveřejněním záměru.
Schváleno 5 - 0 - 0

13/5 Žádost o ukončení nájemní smlouvy uzavřené s městem Týnec nad Sázavou na pronájem zahrádky 
č. 7 o výměře 209,8 m2 na pozemku parc. č. 4274/1 v katastrálním území Týnec nad Sázavou, část 
Chrást nad Sázavou (zahrádky v Chrástu za garážemi) k 31.12.2020. Rada s ukončením nájemní 
smlouvy k 31.12.2020 souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

13/6 Vyhlášení výběrového řízení na pronájem zahrádky č. 7 o výměře 209,8 m2 na pozemku parc. č.
4274/1 v katastrálním území Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou (zahrádky v Chrástu 
za garážemi). Minimální nájemné 10 Kč/m2/rok, doba neurčitá, zahrádka bude k dispozici 
od 01.01.2021. Rada souhlasí s vyhlášením výběrového řízení.
Schváleno 5 - 0 - 0

13/7 Návrh smlouvy s vlastníkem technické infrastruktury mezi městem Týnec nad Sázavou (vlastník) a 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (stavebník). Město je vlastníkem veřejného osvětlení, ŘSD bude 
žádat o vydání územního rozhodnutí na stavbu přivaděče k dálnici D3 „D3 0303 Přivaděč Týnec 
n. S.“. V rámci této stavby bude zřízeno osvětlení vozovky a přilehlého chodníku v úseku od mostu 
přes Janovický potok k chatové osadě. Smlouva bude přiložena k žádosti o vydání územního 
rozhodnutí o umístění stavby. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

13/8 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na stavbu pod označením „11010-092368 
FTTx9_S_BENE_TYNS_Na Kněžině_UR“ uzavřená mezi CETIN a.s. (oprávněná) a městem Týnec nad 
Sázavou (povinná). Služebnost se týká umístění a provozování optického kabelu a nadzemního 
rozvaděče na obecních pozemcích parc. č. 4578/8, 4580/3 a 4595 v katastrálním území Týnec nad 
Sázavou (Na Kněžině). Cena za věcné břemeno činí 10.000 Kč + DPH. Souhlas se stavbou projednala 
rada dne 09.03.2020. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy. 
Schváleno 5 - 0 - 0
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13/9 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IP-12-
6018354/VB/2 s názvem „Krusičany – kNN – parc. č. 84/1“ uzavřená mezi ČEZ Distribucí 
(oprávněná) a městem Týnec nad Sázavou (povinná). Věcné břemeno se týká práva umístit, 
provozovat, opravovat a udržovat kabelové vedení NN na obecním pozemku parc. č. 3781 
v katastrálním území Krusičany. Cena za věcné břemeno činí 10.000 Kč + DPH. Souhlas se stavbou 
projednala rada dne 13.07.2020. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

13/10 Žádost Elmoz Czech o vyjádření ke stavbě č. OE-12-6003078 s názvem „BENMET VN4084, MKPB –
obnova 30 ks PB – stožár č. 18 Týnec nad Sázavou“. Jedná se o opravu příhradového stožáru 
vysokého napětí na pozemku parc. č. 1100/2 v katastrálním území Pecerady. Bude provedeno 
očištění a oprava betonového základu, antikorozní nátěr konstrukce, ošetření povrchu betonové 
hlavy proti atmosférickým vlivům a značení. Stožár není na pozemku města. Rada se stavbou 
souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

13/11 Žádost Elmoz Czech o vyjádření ke stavbě č. OE-12-6003078 s názvem „BENMET VN4084, MKPB –
obnova 30 ks PB – stožár č. 51 Týnec nad Sázavou“. Jedná se o opravu příhradového stožáru 
vysokého napětí v místní části Zbořený Kostelec, na pozemku parc. č. 692/16 v katastrálním území 
Pecerady. Bude provedeno očištění a oprava betonového základu, případné zesílení dříků stožáru 
v místě vetknutí, antikorozní nátěr konstrukce, ošetření povrchu betonové hlavy proti 
atmosférickým vlivům a značení. Stožár není na pozemku města. Rada se stavbou souhlasí 
bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

13/12 Žádost Elmoz Czech o vyjádření ke stavbě č. IP-12-6018377 s názvem „Krusičany – kNN – parc. č. 
1223/1“. Dokumentace řeší uložení nové elektrické přípojky v pozemku komunikace parc. č. 3848 
(silnice III/10611 do Netvořic). Přípojka povede ze stávajícího el. pilíře na pozemku parc. č. 1227/6 
do nového pilíře umístěného v severozápadním rohu pozemku parc. č. 1223/1 vše v katastrálním 
území Krusičany. Nový pilíř bude zděný. Stavba se nedotkne obecních pozemků. Rada se stavbou 
souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

13/13 Žádost společnosti Suptel a.s., která zastupuje CETIN a.s., o vyjádření ke stavbě přípojky NN a 
elektrického pilíře na pozemku parc. č. 3124/2 v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Vedle 
nového pilíře ČEZ Distribuce bude osazen nový el. pilíř, ze kterého povede nový zemní kabel NN 
do stávajícího rozvaděče CETIN. Nový pilíř musí být zděný. Rada se stavbou souhlasí bez 
připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

13/14 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na stavbu uvedenou v předchozím bodě č. 14 
uzavřená mezi CETIN (oprávněná) a městem Týnec nad Sázavou (povinná). Služebnost se týká 
práva umístit a provozovat kabelové vedení NN a elektrický 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

13/15 Žádost VRV a.s. o vyjádření k územnímu řízení a souhlas se stavbou „Intenzifikace ČOV Týnec nad 
Sázavou“. Dokumentace řeší intenzifikaci a částečnou změnu technologie stávající ČOV v Týnci nad 
Sázavou na 8000 EO a rozšíření stávající stavby. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0
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13/16 Žádost o vyjádření ke stavbě kanalizační přípojky pro pozemek parc. č. 3988. Přípojka bude uložena 
v pozemcích parc. č. 4314/4 (pozemek silnice II/106) a 3988 vše v katastrálním území Týnec nad 
Sázavou, část Chrást nad Sázavou. Jedná se o druhou kanalizační přípojku na tento pozemek, který 
si vlastníci plánují rozdělit (první přípojka – viz rada 01.06.2020, bod 7). Stavba se nedotkne 
obecních pozemků. Bude vyměřen poplatek za zhodnocení pozemku. Rada se stavbou souhlasí 
bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

13/17 Žádost o vydání stanoviska k zajištění přístupu k plánované stavbě rodinného domu, který bude 
umístěn v západní části pozemku parc. č. 3336 (pozemek bude rozdělen). Přístup ke stávajícímu 
rodinnému domu č.p. 79 i k plánovanému domu by byl přes obecní pozemky parc. č. 3718 a 3203 
v katastrálním území Podělusy (původní žádost projednala rada města dne 01.06.2020). Rada 
souhlasí přístupem k plánované stavbě domu v západní části pozemku parc. č. 3336 (pozemek 
bude rozdělen). Přístup ke stávajícímu rodinnému domu č.p. 79 i k plánovanému domu by byl 
z východní části pozemku 3336 přes obecní pozemky parc. č. 3718 a 3203 v katastrálním území 
Podělusy. Rada souhlasí s návrhem dělením pozemku 3336.
Schváleno 5 - 0 - 0

13/18 Žádost společnosti Afry CZ s.r.o., která zastupuje KSÚS Středočeského kraje, o vyjádření 
k dokumentaci pro územní rozhodnutí na stavbu „III/10614 Konopiště, most ev. č. 10614-2 – PD“. 
Dokumentace řeší rekonstrukci mostu u Konopiště, dojde k sanaci stávající nosné konstrukce 
mostu a provedení rozšíření stávající konstrukce pomocí nové nasazené železobetonové desky.
Rada se stavbou souhlasí bez připomínek. Upozorňujeme, že stavba nezasahuje do správního 
území města Týnec nad Sázavou
Schváleno 5 - 0 - 0

13/19 Žádost o vyjádření ke zřízení vstupní branky na pozemku parc. č. 3208/1 v katastrálním území 
Podělusy. Žadatelka má záměr ve stávajícím oplocení zřídit branku v severní části svého pozemku 
směrem na obecní pozemek parc. č. 3204/1. Rada se zřízením branky souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

13/20 Žádost Jawaunion s.r.o. o vyjádření ke stavebním úpravám budovy bývalé trafostanice, která je 
umístěna v jihozápadní části pozemku parc. č. st. 702 v katastrálním území Týnec nad Sázavou, 
část Brodce. V rámci úprav bude stávající zdivo vyspraveno a zarovnáno, provedena nová venkovní 
omítka a osazena valbová střecha. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

13/21 Žádost o vyjádření ke stavbě garáže na pozemcích parc. č. 3155/10 a 3155/17 v katastrálním území 
Podělusy. Stavba bude umístěna v rohu pozemku, těsně na hranici obecního pozemku komunikace 
parc. č. 3155/1. Stavba bude zděná, přízemní, částečně podsklepená s pultovou střechou, 
čtyřúhelníkového půdorysu se zastavěnou plochou 23,7 m2. Rada se stavbou souhlasí. Stavba bude 
umístěna na pozemku žadatele - přesah střechy, okapu či jiných stavebních součástí stavby nad 
obecní pozemky není povolen.
Schváleno 5 - 0 - 0

13/22 Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 3080/99 v katastrálním území 
Týnec nad Sázavou (ulice Jílovská). Dům bude dřevostavba, nepodsklepená, přízemní s valbovou 
střechou, půdorysu ve tvaru písmene „L“ o rozměrech 11,2 x 13,2 m, se zastavěnou plochou 
116 m2. Výška stavby bude 5 m. Stavba bude napojena na obecní vodovod a kanalizaci. Rada se 
stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0
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13/23 Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 3212/20 v katastrálním území 
Podělusy. Stavba bude přízemní, nepodsklepená s valbovou střechou, čtyřúhelníkového půdorysu 
o max. rozměrech 12,5 x 11,3 m a zastavěnou plochou 127,3 m2. Stavba bude napojena na obecní 
kanalizaci a nově budovaným sjezdem na komunikaci. Bude vyměřen poplatek za zhodnocení 
pozemku. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

13/24 Žádost o prodej obecního pozemku parc. č. 796/6 v katastrálním území Krusičany, část Hrusice, 
o výměře 1680 m2. Pozemek je v katastru evidován jako ostatní plocha – neplodná půda, 
v územním plánu je zařazen do ploch ZK – plochy smíšené nezastavěného území – krajinná zeleň. 
Žadatel je chovatelem drobného zvířectva (králíků) a má nedostatek trávy a sena. Rada prodej 
pozemku nedoporučuje, navrhuje uzavření pachtovní smlouvy za 3000 Kč/ha/rok. 
Schváleno 5 - 0 - 0

13/25 Žádost o prodej obecních pozemků parc. č. st. 340 o výměře 56 m2 a parc. č. 856/7 o výměře 661 
m2 vše v katastrálním území Pecerady. Na pozemku parc. č. st. 340 se nachází chata č.e. 24 a 
pozemek parc. č. 856/7 tvoří zahradu okolo chaty. Chata je v podílovém vlastnictví žadatelky (1/4) 
a dalšího vlastníka (3/4). Oba pozemky město vlastníkům chaty pronajímá. Žádost je opakovaná, 
předchozí byly zamítnuty, neboť chata je v podílovém vlastnictví dvou osob a o prodej žádá pouze 
jedna z nich. Rada prodej pozemků nedoporučuje. Navrhuje, aby o prodej žádali oba vlastníci 
chaty.
Schváleno 5 - 0 - 0

13/26 Návrh na směnu obecního pozemku parc. č. 1164/6 o výměře 1168 m2 za pozemek parc. č. 
1165/11 o výměře 1233 m2 v katastrálním území Čakovice u Řehenic. Město získá pozemek, 
na kterém se nachází rybník. Město vlastníka oslovilo s žádostí o majetkové vypořádání pozemku, 
vlastník souhlasí se směnou pozemků. Rada směnu doporučuje. Rada souhlasí se zveřejněním 
záměru. Náklady s převodem spojené hradí město.
Schváleno 5 - 0 - 0

13/27 Zastupitelstvo města dne 09.12.2019 schválilo odkoupení pozemku parc. č. 3069/11 o výměře 
3343 m2 v katastrálním území Týnec nad Sázavou za cenu 300 Kč/m2 (na pozemku se nachází 
chodník vedoucí z autobusového nádraží k lávce u Jawy). Jeden z vlastníků navrhuje prodat pouze 
část tohoto pozemku tak, aby přístup k betonárce zůstal v jejich vlastnictví. Nová výměra 
prodávané části pozemku bude cca 2750 m2. Rada s odkoupením části pozemku souhlasí. Rada 
žádá o vyznačení věcného břemene chodníku na nově oddělené části na příjezdu do betonárky 
(případně předkupní právo), oddělený vjezd do betonárky by měl mít samostatné číslo, nebo 
přislučkovat k 3069/16.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 13/1 až 27 zajistí Mgr. Martina Havránková

13/28 Rada schvaluje seznam náhradníků pro uzavření nájemní smlouvy na byt v DPS.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 13/28 zajistí Marta Vrkoslavová

13/29 Přijetí účelově určeného finančního daru od Women for Women, o.p.s., v rámci projektu „Obědy 
pro děti“ ve výši 126.768 Kč pro Základní školu Týnec nad Sázavou. Dar odpovídá celkové výši záloh 
na obědové služby ve školní jídelně pro celkem 20 žáků ve školním roce 2020/2021 a to v období 
od 01.09.2020 do 30.06.2021. Rada souhlasí s přijetím daru.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 13/29 zajistí Mgr. Petr Znamenáček

13/30 Žádost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, okresního sdružení hasičů Benešov o finanční
příspěvek činnost v roce 2020. Rada souhlasí s poskytnutím daru ve výši 1.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0
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13/31 Kupní smlouva s Posázavím o. p. s. na modely hradu Zbořený Kostelec a Týnec nad Sázavou za cenu 
1.000 Kč. Modely byly na MěÚ vystaveny na základě smlouvy o výpůjčce, která skončila. Rada 
souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

13/32 Veřejná zakázka Týnec - nábřeží. Rada bere na vědomí Zprávu o hodnocení nabídek, posouzení 
kvalifikace a úplnosti nabídek předloženou hodnotící komisí a rozhoduje o přidělení veřejné 
zakázky „Týnec - nábřeží“ nejvýhodnější nabídce – Bratři Gallové & spol. s r.o., IČ: 24664197. 
Nabídková cena je 1.439.578,22 Kč bez DPH (1.741.889,65 Kč včetně DPH). Rada souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo.
Schváleno 5 - 0 - 0

13/33 Veřejná zakázka na výstavbu chodníku v Podělusích podél silnice III/10513 – 1. etapa. 
Předpokládaná hodnota je 14,3 mil. Kč bez DPH. Poskytnutá dotace ze SFDI je max. 9,1 mil. Kč. 
Zjednodušená podlimitní zakázka bude zveřejněna na profilu zadavatele. Realizace 210 dní, 
nejpozději do 31.10.2021. Rada schvaluje obsah Smlouvy o dílo, Výzvu, Zadávací dokumentaci 
zakázky. Rada jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi: Pavel Korec, Ladislav 
Štěpán, Jiří Vrbata; náhradníci František Kašpárek, Bedřich Nohejl, Jan Vrňata. 
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 13/30 až 33 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Informace o nominacích na významného občana
- Změna času zahájení rady: nově od 14:00
- Požadavek ZŠ na bydlení pro učitele - zatím řešit v DPS, město nemá byt k dispozici
- Zemní práce - optika - práce neprobíhají dle plánu, bude se řešit s Teplárnou
- Informace o přípravě na zahájení školního roku - mimořádná opatření ve školách

Konec jednání v 18:40

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




