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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 16/2020

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 05.10.2020

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 05.10.2020
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Schůze rady byla zahájena ve 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
16/1 Smlouva o výpůjčce pozemků mezi FK Týnec nad Sázavou (vypůjčitel) a městem Týnec nad Sázavou 

(půjčitel) za účelem pořádání týneckého posvícení. Předmětem výpůjčky jsou pozemky parc. č. 
3073/1, 3073/13 a 3077/19 v katastrálním území Týnec nad Sázavou, doba výpůjčky od 16.10.2020 
do 26.10.2020. Vzhledem k epidemiologické situaci posvícení v roce 2020 nebude. Rada 
s uzavřením smlouvy nesouhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

16/2 Žádost společnosti InfoTel, s.r.o., o vyjádření ke stavbě dvou pilířů rozvaděčů na pozemku parc. 
č. st. 1282 a optického vedení na pozemku parc. č. 3089/9 v katastrálním území Týnec nad 
Sázavou. Pilíře budou umístěny na východní straně stávající trafostanice (u DPS), kabel povede 
kolem trafostanice v délce cca 20 bm. Rada se stavbou souhlasí, pilíře budou zděné, případně 
plastové opatřené pohledovým krytem např. z tahokovu, na stavbu a vedení bude uzavřeno věcné 
břemeno.
Schváleno 5 - 0 - 0

16/3 Žádost Petr Kadlec – Elektro-kovo o nové vyjádření ke stavbě č. IV-12-6025999 s názvem „Týnec 
nad Sázavou – kNN – parc. č. 2957/58“. Rada města ke stavbě vydala souhlasné stanovisko 
s podmínkami dne 06.04.2020. Jedná se o uložení zemního kabelového vedení NN v ulici 
U Janovického potoka, nově bude kabel uložen po levé straně silnice (strana blíže k Janovickému 
potoku) a na dvou místech bude přecházet na pravou stranu silnice. Kabel povede ze stávající 
trafostanice TS BN_5846 na pozemku parc. č. 2985/5, na trase budou umístěny tři nové zděné 
elektropilíře. Stavba se dotkne obecních pozemků parc. č. 3816/1, 2957/25, 2985/5, 2982/48, 57, 
58, 62, 64 a 65 v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Rada se stavbou souhlasí. Pokud je stavba 
umístěna na obecních pozemcích, pak vede novým asfaltovým povrchem. Pokud bude stavba 
umístěna do břehu potoka, hrozí později sesuv vozovky. Pak je nezbytné provést opatření 
pro stabilizaci svahu. Rada požaduje provedení nového asfaltu v celé šířce komunikace v délce 
stavby. Variantou je provedení podvrtů. Standardní podmínky pro vstup do komunikace, napojení 
na zbývající vozovku musí být řádně utěsněno proříznutím pracovní spáry a zalitím asfaltovou 
modifikovanou zálivkou, nebo opraveno technologií využívající hloubkové aktivace asfaltového 
povrchu (např. technologie Silkot). Záruka 60 měsíců. V budoucnu nebude povolen další vstup 
do komunikace - doporučujeme žadateli prověřit napojení i dalších pozemků.
Schváleno 5 - 0 - 0

16/4 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-12-
6025999 s názvem „Týnec nad Sázavou – kNN – parc. č. 2957/58“ uzavřená mezi ČEZ Distribucí 
a.s. (oprávněná) a městem Týnec nad Sázavou (povinný). Věcné břemeno se týká umístění, 
provozování, opravy a údržby zemního kabelového vedení NN na obecních pozemcích parc. č. 
2982/62, 2982/64, 2982/57, 2982/65, 2982/58, 2982/48, 2985/5, 2957/25 a 3816/1 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou (ulice U Janovického potoka). Cena za věcné břemeno 
činí 38.000 Kč + DPH. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

16/5 Žádost společnosti Lirton s.r.o. o nové 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). Stavba je navržena v parametrech požadovaných městským architektem. Rada se 
stavbou souhlasí. Finální fasáda bude konzultována s architektem města. 
Schváleno 5 - 0 - 0
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16/6 Žádost o vyjádření ke stavbě domovní ČOV a odpadního potrubí pro rodinný dům č.p. 15 
v Krusičanech. ČOV bude umístěna na pozemku žadatele parc. č. st. 21/1, odpadní potrubí bude 
zaústěno do stávajícího, které vede přes pozemky parc. č. st. 21/1, parc. č. 88/1 a obecní pozemky 
parc. č. 3784/1 a 3842/3 vše v katastrálním území Krusičany do Tloskovského potoka. Rada se 
stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 16/1 až 6 zajistí Mgr. Martina Havránková

16/7 6. rozpočtové opatření rady města.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 16/7 zajistí Ing. Kateřina Hrušková

16/8 Rada souhlasí s pokračováním smluvního vztahu na podpora provozu Infocentra v roce 2021.
Schváleno 5 - 0 - 0

16/9 Vyhlášení výzvy dotací z programu 1, 2, 3 pro rok 2021 na podporu volnočasových aktivit a údržbu 
sportovišť. Výše alokace pro jednotlivé programy bude zahrnuta do návrhu rozpočtu města na rok 
2021: Program 1 - 560 000 Kč, Program 2 - 140 000 Kč, Program 3 - 200 000 Kč. Rada souhlasí 
s vyhlášením dotačního titulu
Schváleno 5 - 0 - 0

Plnění usnesení č. 16/8 a 9 zajistí Mgr. Petr Znamenáček

16/10 Koordinační dohoda o spolupráci za účelem stanovení společného postupu při zabezpečování 
veřejného pořádku a bezpečnosti na území města Týnec nad Sázavou, uzavřenou s PČR – Krajským 
ředitelstvím policie Středočeského kraje.
Schváleno 5 - 0 - 0

16/11 Dodatek ke Smlouvě o dílo na projekt rybník Pecerady - odbahnění, stavební úpravy. Dodatek 
navyšuje cenu o 426 793,35 Kč bez DPH za zemní práce a dopravu materiálu (výměna zeminy 
na zásyp hráze - původně se předpokládal zásyp vytěženou zeminou, která ale není vhodná a 
navýšení množství betonu na uložení odtokového potrubní. AD a TDS změny odsouhlasili. Zároveň 
se prodlužuje termín dokončení stavby do 10.11.2020 z důvodu nevhodných klimatických 
podmínek a pandemie COVID. Rada souhlasí s uzavřením dodatku č. 2.
Schváleno 5 - 0 - 0

16/12 Plán zimní údržby 2020/2021.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 16/10 až 12 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé

- Informace o objednávce územních studií Čakovice a Pecerady

- Informace o počtu nakaženýc COVID v Týnci

- Informace o rušení kulturních akcí - v říjnu budou veškeré akce zrušeny včetně pouťových atrakcí 

při posvícení. 

Konec jednání v 16:15

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




