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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 14/2020

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 31.08.2020

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
Ing. Kateřina Hrušková, ekonomický odbor

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta     místostarosta

V Týnci nad Sázavou dne 31.08.2020
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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
14/1 Nové řády veřejných pohřebišť pro starý hřbitov v Týnci nad Sázavou, nový hřbitov v Týnci nad 

Sázavou a hřbitov v Chrástu nad Sázavou. Řády se mění z důvodu změny zákona o pohřebnictví 
(zákon č. 193/2017 Sb., který mění původní zákon č. 256/2001 Sb.). Původní řády budou zrušeny. 
Rada doporučuje zastupitelstvu řády schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0

14/2 Výběrové řízení 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). Nebyla doručena 
žádná nabídka. Zahrádka zůstane volná, město zajistí údržbu pozemku.
Schváleno 5 - 0 - 0

14/3 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na stavbu pod označením „11010-092368 
FTTx9_S_BENE_TYNS_Družstevní_UR“ uzavřená mezi CETIN a.s. (oprávněný) a městem Týnec nad 
Sázavou (povinný). Služebnost se týká umístění a provozování optického kabelu a nadzemního 
rozvaděče na obecních pozemcích parc. č. 3073/13, 3077/19, 3080/103, 3080/126, 3080/164, 
3089/33, 3089/4, 3089/5 a 3089/7 v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Cena za věcné 
břemeno činí 43.200 Kč + DPH. Souhlas se stavbou projednala rada dne 24.02.2020. Rada souhlasí 
s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

14/4 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na stavbu pod označením „11010-092368 
FTTx9_S_BENE_TYNS_Chrást_UR“ uzavřená mezi CETIN a.s. (oprávněný) a městem Týnec nad 
Sázavou (povinný). Služebnost se týká umístění a provozování optického kabelu na obecních 
pozemcích parc. č. 4276/4 a 4276/5 v katastrálním území Týnec nad Sázavou (Chrást sídliště). 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

14/5 Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na stavbu č. IE-12-6007523/1 
s názvem „Chrást nad Sázavou – nové propojení kVN“ uzavřená mezi ČEZ Distribucí (oprávněný) a 
městem Týnec nad Sázavou (povinný). Věcné břemeno se týká práva umístit, provozovat, 
opravovat a udržovat kabelové vedení VN a příhradový stožár na obecním pozemku parc. č. 4251/1 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou. Cena za věcné břemeno činí 
54.400 Kč + DPH. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti byla schválena usnesením rady 
města ze dne 18.12.2017. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

14/6 Žádosti Elmoz Czech o vyjádření ke stavbě č. OE-12-6003078 s názvem:
a) „BENMET VN4084, MKPB – obnova 30 ks PB – stožár č. 10 – Týnec nad Sázavou“
b) „BENMET VN4084, MKPB – obnova 30 ks PB – stožár č. 12 – Týnec nad Sázavou“
c) „BENMET VN4084, MKPB – obnova 30 ks PB – stožár č. 14 a č. 15 – Týnec nad Sázavou“
Jedná se o opravu příhradových stožárů vysokého napětí na pozemcích v katastrálním území 
Pecerady. Bude provedeno očištění a oprava betonového základu stožárů, antikorozní nátěr 
konstrukce, ošetření povrchu betonové hlavy proti atmosférickým vlivům a značení. Stožáry se 
nenachází na pozemcích města. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0
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14/7 Žádost o vyjádření ke změně stavby před dokončením – rodinný dům na pozemku parc. č. 1314/4 
v katastrálním území Čakovice u Řehenic. Zastavěná plocha domu se zvětší o 2 m2 na 132 m2

z důvodu změny tloušťky obvodového zdiva. Výška domu se zvětší o 3,45 m na 8,0 m, neboť dům 
bude přízemní s podkrovím (původně pouze přízemní). Střecha bude sedlová s vikýři. V rámci 
stavby budou provedeny zpevněné plochy o výměře 127 m2 (cesta, stání, terasa). Příjezdová cesta 
se nachází také na pozemcích parc. č. 1314/5 a 1285/19. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

14/8 Žádost o dodatečný souhlas se změnou trasy vodovodní a kanalizační přípojky v obecním pozemku 
parc. č. 4283/1 v katastrálním území Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou. Rada města 
odsouhlasila uložení přípojek do obecního pozemku dne 15.05.2017. Z důvodu kolize se stávajícím 
elektrickým pilířem bylo nutné změnit trasu přípojek v obecním pozemku. Rada se změnou stavby 
souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

14/9 Výpůjčka části obecních pozemků parc. č. 3030, 3032/2 a 3039/2 v šíři 1,5 m, které sousedí 
s budovou č.p. 2, vše v katastrálním území Týnec nad Sázavou vlastníkovi této budovy. Výpůjčka 
bude uzavřena na 2 měsíce. Vlastník hodlá provést výměnu střešní krytiny a na vypůjčených 
pozemcích umístit lešení. Rada města souhlasí se zveřejněním záměru výpůjčky.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 14/1 až 9 zajistí Mgr. Martina Havránková

14/10 Vítání občánků 24.09.2020. Rada souhlasí s poskytnutím finančního dar 3.000 Kč na dítě.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 14/10 zajistí Marta Vrkoslavová

14/11 Rada schvaluje 4. rozpočtové opatření rady města
Schváleno 5 - 0 - 0

14/12 5. rozpočtové opatření zastupitelstva. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 14/11 a 12 zajistí Ing. Kateřina Hrušková

14/13 Zpráva o uplatňování územního plánu Týnec nad Sázavou za období 08/2013-06/2020. Rada 
doporučuje zastupitelstvu Zprávu schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0

14/14 Změna č. 3 územního plánu Týnec nad Sázavou. Po schválení zastupitelstvem a zveřejnění změna 
č. 3 bude platná. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit Opatření obecné povahy. 
Schváleno 5 - 0 - 0

14/15 Změna č. 4 územního plánu Týnec nad Sázavou. Návrh Smlouvy o dílo s Ing. Janou Kalertovou 
na zhotovení Změny č. 4 územního plánu Týnec nad Sázavou za cenu 130.000 Kč. Rada souhlasí 
s uzavřením smlouvy po schválení pořízení změny č. 4 v zastupitelstvu města.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 14/13 až 15 zajistí Ing. Miloš Albl

14/16 Nominace na ocenění Významný občan Města Týnec nad Sázavou. Byly doručeny 4 návrhy.
O udělení ocenění rozhodne zastupitelstvo.
Schváleno 5 - 0 - 0

Plnění usnesení č. 14/16 zajistí Mgr. Petr Znamenáček

14/17 Program zastupitelstva 14.09.2020:
a) Majetkové převody HAV
b) Rozpočtové opatření zastupitelstva HRU
c) Udělení ocenění Významný občan ZNA
d) Jmenování členů osadních výborů KADR
e) Zpráva o uplatňování územního plánu AL
f) Změna č. 3 územního plánu - opatření obecné povahy AL
g) Změna č. 4 územního plánu - pořízení změny KADR/AL
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h) Obecně závazné vyhlášky - technoparty, pyrotechnika DRA
i) Řády veřejných pohřebišť HAV
j) Přijetí dotací a realizace projektů - Nábřeží Sázava, Chodník Podělusy 1 VRN
k) Pravidla participativního rozpočtu 2021 VRN
l) Strategické dokumenty - Pasport zeleně, energetický managment VRN
Schváleno 5 - 0 - 0

14/18 Osadní výbory:
a) Žádost o členství v osadním výboru Chrást nad Sázavou - osada: Ing. Jan Starec. Výzva 

na doplnění návrhu v obci bez připomínek. Osadní výbor s nominací souhlasí. Rada 
doporučuje zastupitelstvu schválit.

b) Změna ve složení osadního výboru Čakovice. Odstupující člen: Alex Wurm. Nový člen: RNDr. 
Petr Oberta, Ph.D. Výzva na doplnění návrhu v obci bez připomínek. Osadní výbor souhlasí. 
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit.

Schváleno 5 - 0 - 0

14/19 Obecně závazné vyhlášky: 
a) Obecně závazná vyhláška města Týnce nad Sázavou č. 5/2020 o stanovení podmínek pro 

pořádání a průběh akcí typu technoparty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného 
pořádku v souvislosti s jejich konáním. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit.

b) Obecně závazná vyhláška města Týnce nad Sázavou č. 6/2020 o zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku - pyrotechnika. Regulace je možná pouze na veřejných
prostranstvích (činnosti nelze regulovat na soukromých pozemcích). O vydání vyhlášky 
rozhodne zastupitelstvo.

Schváleno 5 - 0 - 0

14/20 Projekty:
a) Chodník Podělusy 1. Realizace je plánována 3-11/2021. Rada doporučuje zastupitelstvu 

schválit přijetí dotace a realizaci projektu. Financování rozdílu mezi celkovými náklady a 
poskytnutou dotací bude zařazeno do rozpočtu města 2021. 

b) Nábřeží Sázava. Realizace je plánováno od 10/2020 do 5/2021. Rada doporučuje 
zastupitelstvu schválit realizaci a financování projektu. 

Schváleno 5 - 0 - 0

14/21 Pravidla participativního rozpočtování pro rok 2021. Participativní rozpočtování je postup, jak 
zapojit veřejnost do rozhodování o čerpání rozpočtu města a dění ve městě. Pro rok 2021 se 
předpokládá alokace 500.000 Kč. Pravidla jsou upravena dle zkušeností z roku 2020. Rada 
doporučuje zastupitelstvu Pravidla schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0

14/22 Výběrové řízení na pozici ředitel společnosti Technických služeb Týnec s.r.o. Ředitel společnosti 
oznámil záměr ukončit své působení ve společnosti (odchod do důchodu). Rada schvaluje termíny, 
podklady a vyhlášení výběrového řízení. Výběrová komise: Bedřich Nohejl, Jaromír Diblík, Jiří 
Vrbata, Martin Kadrnožka, Petr Znamenáček, Miloš Albl.
Schváleno 5 - 0 - 0

14/23 Valná hromada Vodovody a kanalizace Týnec s.r.o. Přílohy: Výroční zpráva 2019, Usnesení valné 
hromady.
a) Rada bere na vědomí zprávu o činnosti společnosti za rok 2019.
b) Rada schvaluje roční účetní závěrku, podle které činil zisk před zdaněním 251.317,35 Kč, daň 

z příjmů činila 0,00 Kč a hospodářský výsledek společnosti po zdanění v roce 2019 činil 
251.317,35 Kč

c) Rada schvaluje dosažený zisk po zdanění použít na splátky úvěrů. Zisk je tvořen především 
další ekonomickou činností (práce prováděná pro třetí subjekty).

d) Rada schvaluje udělení odměny Zbyňku Pešovi ve výši jednoho měsíčního platu, a to vzhledem 
k provoznímu výsledku hospodaření, osobní zainteresovanost na obnově technického parku 
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společnosti a za zavedení vnitřních pravidel, postupů a standardů společnosti. Odměna bude 
vyplacena z prostředků společnosti.

Schváleno 4 - 0 - 0 (1 nehlasoval)

14/24 Participativní rozpočet 2020 města Týnec nad Sázavou - Psí škola (obecní cvičák). Rada souhlasí 
s realizací části projektu Psí škola v Týnci - nákup psích překážek za 40.656 Kč. Rada souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce na psí překážky.
Schváleno 5 - 0 - 0

14/25 Příkazní smlouva s firmou OTIDEA na zajištění zadávacího řízení (zjednodušený podlimitní řízení) 
na zakázku Měření rychlosti ve správním obvodu města Týnec nad Sázavou. Cena za zpracování 
zadávacího řízení je 49.000 Kč bez DPH. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

14/26 Smlouva o partnerství s Posázaví o.p.s. na rozvoji cestovního ruchu v turistické oblasti Posázaví. 
Ze smlouvy neplyne finanční plnění. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

14/27 Rada souhlasí s vystavením objednávky na zajištění archeologického výzkumu s Českou 
společností archeologickou, o.p.s. na akci:
a) Podělusy chodník 1. etapa za cenu 10.000 Kč bez DPH (realizace 2021)
b) Podělusy chodník 2. etapa za  cenu 5.000 Kč bez DPH (realizace 2020/2021)
c) Týnec nábřeží za 10.000 Kč včetně DPH (realizace 2020/2021)
Schváleno 5 - 0 - 0

14/28 Rada souhlasí s uzavřením smlouvy s DOZORO s.r.o. na akci 
a) Podělusy chodník 1. etapa za cenu 4.500 Kč (zpracování Plánu BOZP) a 4.500 Kč/měsíc 

(kontrolní činnost BOZP na staveništi v průběhu stavby - kontrola 1x za 14 dní), vše bez DPH
b) Podělusy chodník 2. etapa za cenu 4.500 Kč (zpracování Plánu BOZP) a 4.500 Kč/měsíc 

(kontrolní činnost BOZP na staveništi v průběhu stavby - kontrola 1x za 14 dní), vše bez DPH
c) Týnec nábřeží za cenu 4.500 Kč (zpracování Plánu BOZP) a 4.500 Kč/měsíc (kontrolní činnost 

BOZP na staveništi v průběhu stavby - kontrola 1x za 14 dní), vše bez DPH
Schváleno 5 - 0 - 0

14/29 Rada souhlasí s uzavřením smlouvy s Ing. Marií Balatovou na výkon technického dozoru stavebníka
a) Podělusy chodník 1. etapa za cenu 185.000 Kč
b) Týnec nábřeží za cenu 28.500 Kč
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 14/17 až 29 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Dopravní terminál je zkolaudovaný

- ČOV Chrást je dokončená a v provozu

- Řeší se „reklamace“ výkopů optiky. Proběhla kontrola hloubky, závady se odstraňují. Spodní část 

chráničky by měl být těsně na stávajících sdělovacích kabelech. Do 4.9. by mělo být vyřešeno. 

Zároveň se řeší připomínky CETIN, kabelové televize a vlastníků domů.

- Informace o jednání Sportovní komise, řeší místostarosta

Konec jednání v 17:00

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




