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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 17/2020

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 19.10.2020

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 17.10.2020
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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
17/1 Nájemní smlouva, Benešovská č.p. 13, Týnec nad Sázavou, byt č. 4. Rada souhlasí s prodloužením 

nájemní smlouvy do 31.01.2021.
Schváleno 5 - 0 - 0

17/2 Smlouva o umístění zařízení č. SUZB/4015/2020 mezi ČEZ Distribucí, a.s. (poskytovatel) a městem 
Týnec nad Sázavou (uživatel). Předmětem smlouvy je osazení měřícího zařízení rychlosti 
(vlastníkem je město) na podpěrný bod nízkého napětí (vlastníkem je ČEZ), který se nachází 
na pozemku parc. č. 3845/14 v katastrálním území Podělusy (u silnice do Podělus). Smlouva je 
bezúplatná, uzavřená na dobu neurčitou. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

17/3 Žádost MUDr. Marty Hudecové o ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor 
(zubní ordinace) ve zdravotním středisku (K Náklí 510, Týnec nad Sázavou) ke dni 31.12.2020 
z důvodu odchodu do důchodu a prodeje zubní praxe. Rada souhlasí s ukončením nájemní 
smlouvy k 31.12.2020.
Schváleno 5 - 0 - 0

17/4 Žádost MDDr. Markéty Tůmové o pronájem zubní ordinace od 01.01.2021. Jedná se o nebytové 
prostory o velikosti 64,7 m2, smlouva na dobu neurčitou, nájemné ve výši 2.938 Kč/měsíc, tj. 
545 Kč/m2/rok. Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu.
Schváleno 5 - 0 - 0

17/5 Žádost o zřízení sjezdu a uložení kanalizační přípojky na pozemek parc. č. 2954/10 v katastrálním 
území Týnec nad Sázavou (ulice K. H. Máchy). Sjezd bude proveden přes stávající chodník, 
kanalizační přípojka bude uložena v obecním pozemku komunikace parc. č. 3816/1 v katastrálním 
území Týnec nad Sázavou. Rada se zřízením sjezdu a uložením kanalizační přípojky nesouhlasí. Jde 
o zahuštění výstavby (stavba na pozemku o výměře 464 m2), která není pro lokalitu vhodná. 
Schváleno 4 - 0 - 0 (jeden nehlasoval)

17/6 Žádost o nové vyjádření k nástavbě a stavebním úpravám rodinného domu č.p. 24 v Podělusích.
Stávající střešní konstrukce bude odstraněna včetně stropu a bude vybudováno nové podkroví nad 
celým půdorysem stavby. Střecha bude sedlová, nově se sklonem 35°, ve střeše bude osazeno 10 
střešních oken. Výška stavby zůstane zachována. V podkroví budou vytvořeny obytné místnosti. 
Stavba bude zateplena, dojde k výměně a úpravě velikosti oken. Původní souhlas vydala rada 
22.06.2020. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

17/7 Žádost o vyjádření k dodatečnému povolení stavby sjezdu a opěrné zdi na pozemku parc. č. 4025/2 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Zpevněný sjezd v šířce 3,5m bude napojovat pozemek 
žadatele na silnici II/106. Vedle sjezdu je zpevněná plocha v délce 13 m, která je směrem 
do zahrady ohraničena opěrnou zdí z KB bloků. Rada se stavbou souhlasí. Zpevněná plocha mezi 
opěrnou zdí ke komunikací bude vydlážděna zámkovou dlažbou. Provedení stavby bude tak, aby 
v budoucnu šlo napojení na navazující chodník podél silnice II/106. 
Schváleno 5 - 0 - 0

17/8 Žádost o vyjádření k přístavbě a nástavbě garáže na pozemku parc. č. st. 337 v katastrálním území 
Podělusy. Stávající dřevěná garáž o výměře cca 20 m2 byla odstraněna, využity budou základy a 
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betonová podlaha. Nová garáž bude zděná, přízemní s půdním prostorem a sedlovou střechou, 
lichoběžníkového půdorysu se zastavěnou plochou 62,3 m2, výška stavby 6,8 m. Stavba bude 
napojena na elektrickou energii ze sousední chaty. Rada se stavbou souhlasí. V roce 2021 se bude 
stavět chodník podél silnice v místě vjezdu do garáže. Napojení vjezdu do garáže bude v souladu 
s dokumentací chodníku.
Schváleno 5 - 0 - 0

17/9 Žádost o vyjádření k nástavbě a stavebním úpravám chaty č.e. 62 v Chrástu nad Sázavou. Stávající 
chata je čtvercového půdorysu krytá stanovou střechou. Nástavbou vznikne nové obytné podkroví 
se sedlovou střechou, stavebními úpravami se změní dispozice přízemí. Nové zastřešení bude 
i nad vstupním schodištěm. Výška stavby bude 6,3 m (původně 4,0 m). Chata bude odkanalizována 
do nové jímky. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 4 - 1 (proti) - 0

17/10 Žádost Sboru dobrovolných hasičů Zboření Kostelec o výpůjčku hasičárny č.p. 5 ve Zbořeném 
Kostelci. Záměr výpůjčky byl zveřejněn na úřední desce od 22.09.2020. Rada souhlasí s uzavřením 
smlouvy o výpůjčce.
Schváleno 5 - 0 - 0

17/11 Žádost o souhlas s umístěním automatu na kávu v hale dopravního terminálu. Automat 
o půdorysu cca 0,6 x 0,6 m a výšce 1,9 m bude napojen pouze na elektřinu. Bude uzavřena nájemní 
smlouva na 3 měsíce za cenu 700 Kč/měsíc (nájem + elektřina). Záměr pronájmu byl zveřejněn 
na úřední desce od 22.09.2020. Rada souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 16/1 až 11 zajistí Mgr. Martina Havránková

17/12 7. rozpočtové opatření rady města.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 16/12 zajistí Ing. Kateřina Hrušková

17/13 Smlouva o dílo 202002 s Ing. arch. Danou Zákosteleckou na Vypracování územní studie Čakovice, 
Týnec nad Sázavou „ZČ 3“ za cenu 108.000 Kč. Rada souhlasí s podpisem smlouvy o dílo.
Schváleno 5 - 0 - 0

17/14 Smlouva o dílo 202003 s Ing. arch. Danou Zákosteleckou na Vypracování územní studie Pecerady, 
Týnec nad Sázavou „ZPe 3“ za cenu 39.000 Kč. Rada souhlasí s podpisem smlouvy o dílo.
Schváleno 5 - 0 - 0

17/15 Dohoda o úhradě nákladů na pořízení územní studie v lokalitě Pecerady ZPe 3, Týnec nad Sázavou 
s Jaroslavem Padevětem. Vypracování projektové dokumentace 39.000 Kč, pořizovatelské náklady 
7.500 Kč, koordinační poplatek za správní činnosti 5.000 Kč. Rada souhlasí s podpisem dohody 
o úhradě nákladů.
Schváleno 5 - 0 - 0

17/16 Dohoda o úhradě nákladů na pořízení územní studie v lokalitě Čakovice ZČ 3, Týnec nad Sázavou 
s Ing. Michalem Dvořákem. Vypracování projektové dokumentace 108.000 Kč, pořizovatelské 
náklady 7.500 Kč, koordinační poplatek za správní činnosti 5.000 Kč. Rada souhlasí s podpisem 
dohody o úhradě nákladů.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 16/13 až 16 zajistí Ing. Miloš Albl

17/17 Veřejná zakázka „Týnec nad Sázavou chodník podél silnice III/10513 – 1. etapa“. Rada bere 
na vědomí Protokol o jednání č. 1 a 2 a Protokol o otevírání obálek předložený hodnotící komisí a 
rozhoduje o přidělení veřejné zakázky nejvýhodnější nabídce – HES stavební s.r.o., IČ: 28143213. 
Nabídková cena je 13.453.176,74 Kč bez DPH. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo.
Schváleno 5 - 0 - 0
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17/18 Veřejná zakázka „Adaptační strategie přizpůsobení se změnám klimatu města Týnce nad Sázavou“. 
Rada bere na vědomí Zprávu o hodnocení nabídek předloženou hodnotící komisí a rozhoduje 
o přidělení veřejné zakázky nejvýhodnější nabídce – Sweco Hydroprojekt a.s., IČ: 26475081. 
Nabídková cena je 663.080 Kč s DPH. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy na zhotovení strategie.
Schváleno 5 - 0 - 0

17/19 Veřejná zakázka na Měření rychlosti ve správním obvodu města Týnec nad Sázavou. 
Předpokládaná hodnota zakázky je 3,9 mil. Kč bez DPH za 36 měsíců pronájmu. Cena zahrnuje 
pronájem včetně montáže, ověření a servisu. Zjednodušená podlimitní zakázka bude zveřejněna 
na profilu zadavatele. Realizace ve 4 lokalitách je naplánována na jaro, resp. podzim 2021 
(Podělusy po výstavbě chodníku). Pronájem na 36 měsíců začne až po předání funkčního měřícího 
zařízení. Rada schvaluje obsah Smlouvy o dílo, Výzvu, Zadávací dokumentaci zakázky. Rada 
jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi: Martina Havránková, Martin Kadrnožka, 
Filip Matějovský, náhradníci Petr Drahoňovský, Petr Znamenáček, Pavel Vilímek.
Schváleno 5 - 0 - 0

17/20 Veřejná zakázka na stavbu Dopravní hřiště v Týnci nad Sázavou. Předpokládaná hodnota je 
869.158 Kč bez DPH. Projekt bude spolufinancován z MŮJ KRAJ - participativní rozpočet 
Středočeského kraje. Rada schvaluje obsah Smlouvy o dílo, Výzvu, Zadávací dokumentaci zakázky, 
seznam oslovených uchazečů. Rada jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi: Eva 
Toušová, Pavel Korec, Pavel Vilímek.
Schváleno 5 - 0 - 0

17/21 Dodatek č. 1 k Dílčí smlouvě na základě Rámcové dohody na projektové a manažerské práce 
při řešení vodovodu a kanalizace v místních částech Města Týnec nad Sázavou se společností 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. Dodatek č. 1 mění termín dokončení díla na vypracování 
DUR do 31.10.2020 a na dokončení inženýrské činnosti do 31.07.2021 pro vodovod a kanalizaci 
v Čakovicích. Důvodem pro změnu termínu je změna zdroje vody v lokalitě Čakovice dle závěru 
KD č. 6. Rada souhlasí s uzavřením dodatku.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 16/17 až 21 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Nabídka na službu seniortaxi od FainTaxi. Bude připravena nabídka a podmínky použití, poté rada 

projedná.

- Informace o připravované výměně elektrorozvodů na Pěší - mohlo by proběhnout ještě v roce 

- Informace o distanční výuce v ZŠ a provozu MŠ

- Informace o proběhlém výběrovém řízení na pozici ředitele Technických služeb Týnec. Na další 

jednání budou předloženy výsledky a jmenování nového ředitele

- Informace o koronaviru v Týnci - nakažených přibývá, omezení v budovách města jsou v souladu 

s nařízením vlády. P. Kronovetrová je koordinátorkou pomoci.

Konec jednání v 16:30

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




