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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU 

Z á p i s  č. 18/2020 
 

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 09.11.2020 
 
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 
  
   
 
Program jednání: 
 
 1. Kontrola minulého zápisu 
 2. Nová usnesení 
 3. Různé 
 
 
 ________________ ________________ 
 starosta     místostarosta 

 
 

V Týnci nad Sázavou dne 09.11.2020 
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Schůze rady byla zahájena ve 14:00 hodin.   
 
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 
18/1 Uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na pronájem části pozemku parc. č. 3126/1 

v katastrálním území Týnec nad Sázavou (pozemek u ČOV Týnec). Nově bude pronajata část 
pozemku o výměře 38 m2 za cenu 10 Kč/m2/rok, tj. 380 Kč/rok. Pozemek bude využíván jako 
zahrádka. Dodatek bude uzavřen od 01.01.2021 na dobu neurčitou. Záměr uzavřít dodatek 
k nájemní smlouvě byl zveřejněn na úřední desce od 01.10.2020 do 19.10.2020. Rada souhlasí 
s uzavřením dodatku. 

 Schváleno 5 - 0 - 0 
 
18/2 Žádost o pronájem zubní ordinace od 01.01.2021 v budově zdravotního střediska v Týnci nad 

Sázavou, K Náklí č.p. 510. Jedná se o nebytové prostory ve druhém nadzemním podlaží o velikosti 
64,7 m2. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné ve výši 2.938 Kč/měsíc, 
tj. 545 Kč/m2/rok + služby + inflační doložka. Záměr pronájmu byl zveřejněna na úřední desce 
od 20.10.2020. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy. 
Schváleno 5 - 0 - 0 
 

18/3 Žádost o uzavření pachtovní smlouvy na obecní pozemky parc. č. 821 a 817 a části pozemků parc. 
č. 788, 814/1 a 816/2 v katastrálním území Čakovice u Řehenic o celkové výměře cca 8600 m2. 
Pozemky budou oploceny elektrickým ohradníkem a využity jako pastvina. Rada souhlasí se 
zveřejněním záměru. Cena 5000 Kč/ha, doba neurčitá, výpovědní lhůta 12 měsíců, zákaz kácení 
stromů s obvodem větším než 80 cm ve výšce 130 cm. Terénní úpravy, úpravy vodního toku a 
stavby na pozemku nejsou povoleny.  
Schváleno 5 - 0 - 0 
 

18/4 Žádost o vyjádření ke stavbě sjezdu na pozemek parc. č. 2954/10 v katastrálním území Týnec nad 
Sázavou (ulice K. H. Máchy). Sjezd bude proveden přes stávající chodník na obecním pozemku 
parc. č. 3816/1 a bude napojen na místní komunikaci. Žadatel doložil souhlasné stanovisko Police 
ČR ke sjezdu a souhlasné stanovisko MěÚ Benešov, úřadu územního plánování, k rodinnému 
domu. Rada se zřízením sjezdu nesouhlasí. 
Schváleno 4 - 0 - 0 (1 nehlasoval) 
 

18/5 Žádost o vyjádření ke stavbě sjezdu na pozemek parc. č. 3339/3 v katastrálním území Podělusy, 
na kterém hodlá stavět rodinný dům. Sjezd bude částečně umístěn na obecním pozemku parc. č. 
3718 a bude napojen na místní komunikaci. Povrch sjezdu bude ze štěrkodrtě, odvodnění bude 
provedeno sespádováním do okolních nezpevněných ploch, šířka sjezdu 10 m, délka 2,5 m. Rada 
se stavbou sjezdu souhlasí bez připomínek. 
Schváleno 5 - 0 - 0 
 

18/6 Žádosti Elmoz Czech s.r.o. o vyjádření ke stavbě č. OE-12-6003081 s názvem: 
a)  „Týnec nad Sázavou – VN4135 KRTY MKPB 4 ks PB – stožár č. 1 Týnec“ 
b)  „Týnec nad Sázavou – VN4135 KRTY MKPB 4 ks PB – stožár č. 24 a 25 Chrást“ 
c)  „Týnec nad Sázavou – VN4135 KRTY MKPB 4 ks PB – stožár č. 39 Chrást“ 

 Jedná se o opravu stožárů vysokého napětí v katastrálním území Týnec nad Sázavou – oprava 
základu u stožáru č. 1 a kompletní nátěr všech stožárů. Stožár č. 1 se nachází na obecním pozemku 
parc. č. 3126/1, stožár č. 24 se dotýká obecního pozemku parc. č. 3946/3, ostatní stožáry se 
nenachází na pozemcích města. Rada se stavbou souhlasí. Pozemek kolem stožáru bude uklizen, 
vytěžená zemina odvezena na skládku. Po dokončení prací pozemek převezme technik města. 
Schváleno 5 - 0 - 0 
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18/7 Žádost Elektoservis VV s.r.o. o vyjádření ke stavbě č. IP-12-6019017 s názvem „Zbořený Kostelec – 

kNN – parc. č. 4502/3“. Dokumentace řeší uložení nového kabelového vedení NN v pozemku 
komunikace parc. č. 4643. Kabel povede ze stávajícího elektro pilíře na pozemku parc. č. 4502/5 

do nového pilíře umístěného v jihozápadním rohu pozemku parc. č. 4502/3 vše v katastrálním 
území Týnec nad Sázavou, část Zbořený Kostelec. Stavba se nedotkne obecních pozemků. Nový 
pilíř musí být zděný. Rada se stavbou souhlasí, nové vedení bude uloženo v hloubce, jako 
v komunikaci (v budoucnu je v místě plánována stavba chodníku, aby nebyla nezbytná překládka). 
Schváleno 5 - 0 - 0 
 

18/8 Žádost o vyjádření ke stavebním úpravách a nástavbě chaty č. e. 7 ve Zbořeném Kostelci. Stávající 
sedlová střecha nad chatou a pultová střecha nad verandou budou odstraněny a bude provedena 
nová sedlová střecha nad celým objektem včetně verandy, pod střechou vznikne půdní prostor se 
samostatným venkovním přístupem. Výška stavby se zvýší z původních 3,83 m na nových 5,31 m. 
Dále bude provedena nová nosná konstrukce verandy, zateplení stavby a výměna oken. Rada se 
stavbou souhlasí bez připomínek. 
Schváleno 5 - 0 - 0 
 

18/9 Žádost o vyjádření ke stavebním úpravám budovy č.p. 54 v Chrástu nad Sázavou (bývalá hospoda 
u železniční zastávky). Dokumentace řeší přestavbu jídelny v přízemí na byt a tanečního sálu 
ve 2.NP na byt, dále dojde k vytvoření nové garáže v přízemí v místě stávajícího skladu. Celkově 
bude stavba obsahovat 3 byty (jeden původní). Prostor hospody včetně zázemí není úpravami 
dotčen. Vzhled stavby se nemění. Parkování je zajištěno pro 3 auta – 2 x v garážích a 1 x na 
pozemku před budovou. Rada žádá informace k parkování pro byty a restauraci. Kde budou 
umístěna parkovací stání (před domem); jakou kapacitu parkování stavba vyžaduje; zajede auto 
do plánované garáže (obalové křivky); je k dispozici stanovisko SÚS a PČR k parkování před 
domem. Po upřesnění rada vydá stanovisko. 
Schváleno 5 - 0 - 0 
 

18/10 Žádost o prodej obecního pozemku parc. č. 1992/9 v katastrálním území Pecerady (část Hůrka) 
o výměře 246 m2 z důvodu zabezpečení lepšího přístupu na jejich pozemky. Obecní pozemek se 
však jejich pozemků dotýká jen jedním bodem. Pozemek je v katastru evidován jako trvalý travní 
porost, v územním plánu je zařazen do ploch NZO – plochy zemědělské půdy. V roce 2015 
neúspěšně žádali o prodej části obecního pozemku parc. č. 2077/4. Komise pro rozvoj města 
prodej pozemku nedoporučuje. Rada prodej pozemku zastupitelstvu nedoporučuje. 
Schváleno 5 - 0 - 0 
 

18/11 Žádost o prodej pozemku parc. č. st. 407 v katastrálním území Pecerady o výměře 37 m2. 
Na pozemku se nachází stavba pro rekreaci č. e. 50 v jejich vlastnictví (chata u Sázavy mezi 
Zbořeným Kostelcem a Pášovkou). A prodej části či celého lesního pozemku parc. č. 412/20 
v katastrálním území Pecerady o výměře 3692 m2, který se nachází kolem chaty. Komise pro rozvoj 
města doporučuje prodej zastavěného pozemku parc. č. st. 407 za cenu 500 Kč/m2, tj. 18.500 Kč. 
Prodej lesního pozemku parc. č. 412/20 ani jeho části komise nedoporučuje. Jedná se o lesní 
pozemek v záplavové zóně, územní plán jiné využití pozemku neumožňuje. Rada nedoporučuje 
prodej pozemků. 
Schváleno 5 - 0 - 0 
 

18/12 Žádost o prodej části obecního pozemku parc. č. 2007/3 v katastrálním území Čakovice u Řehenic 
o výměře cca 30 m2 tak, aby přístupová cesta k  nemovitostem č.p. 5 a 66 byla ve vlastnictví 
žadatele. Komise pro rozvoj města prodej pozemku nedoporučuje, neboť se jedná se o pozemek 
s využitím ostatní komunikace. Rada prodej pozemků nedoporučuje. 
Schváleno 5 - 0 - 0 
 

18/13 Návrh na směnu obecního pozemku parc. č. 3080/89 o výměře 319 m2 (pozemek u cyklostezky 
do Chrástu) za části lesních pozemků parc. č. 4551 a 4536 o výměře cca 1800 m2 vše v katastrálním 
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území Týnec nad Sázavou (u silnice do Zbořeného Kostelce). Na těchto pozemcích chce město 
vybudovat chodník do Zbořeného Kostelce. Komise směnu pozemků doporučuje. Směna bude bez 
doplatku, náklady s převodem spojené uhradí město. Rada města souhlasí se zveřejněním záměru 
směny pozemků. 
Schváleno 5 - 0 - 0 
 

18/14 Poskytnutím slevy z nájemného. Rada souhlasí s poskytnutím slevy z nájemného z nájemních 
smluv uzavřených mezi městem Týnec nad Sázavou s nájemci nebytových prostor 
pro období  nouzového stavu, který byl vyhlášen usnesením vlády č. 957 ze dne 30.09.2020 
a usnesením vlády č. 1108 ze dne 30.10.2020 – od 05.10.2020 do 20.11.2020. Sleva se týká 
nájemce, který na základě uvedených usnesení vlády byl prokazatelně omezen v užívání 
pronajatých nebytových prostor. Po dobu nouzového stavu bude nájemci poskytnuta sleva 50% 
z nájemného dle nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor ve vlastnictví 
města Týnec nad Sázavou, a to za předpokladu, že si o slevu nájemného nájemce písemně požádá 
nejpozději do 15.12.2020. Toto usnesení se výslovně vztahuje na vyhlášené období nouzového 
stavu včetně případných budoucích usnesení vlády o prodloužení tohoto nouzového stavu. Toto 
usnesení se výslovně nevztahuje na jakékoli dlužné nájemné za období předcházející vyhlášení 
nouzového stavu nebo po jeho skončení. Žádosti o slevu vyřídí odbor majetku. 

 Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 18/1 až 14 zajistí Mgr. Martina Havránková 
 
18/15 Seznam náhradníků pro umístění do DPS čp. 520 a 525. Byl vydán souhlas s umístěním žadatelů 

z MěÚ Benešov – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Rada schvaluje seznam náhradníků 
pro uzavření nájemní smlouvy na byt v DPS. 

 Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 18/15 zajistí Marta Vrkoslavová 
 
18/16 8. Rozpočtové opatření rady města. 
 Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 18/16 zajistí Ing. Kateřina Hrušková 
 
18/17 Odměny pro členy komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva, za rok 2020. Celková výše 

77 000 Kč hrubého.  Rada doporučuje zastupitelstvu odměny schválit. 
 Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 18/17 zajistí Ing. Miloš Albl 
 
18/18 Dary trenérům 

a) Poskytnutí darů trenérům dle přílohy ze spolků VK Týnec a TK Týnec na podporu spolkové 
činnosti v celkové výši 50.000 Kč. Rada s poskytnutím darů souhlasí.  

b) Poskytnutí daru 25.000 Kč pro TJ Jawa Pecerady a Poskytnutí daru 115.000 Kč pro FK Týnec 
nad Sázavou na podporu spolkové činnosti. Protože spolky získaly dotaci na odměny trenérů 
také z asociace, lze poskytnuté dary použít i na jiné činnosti spolku. Rada doporučuje 
zastupitelstvu dary schválit. 

Schváleno 5 - 0 - 0 
 

18/19 Udělení roční odměny za období kalendářního roku 2020 ve výši jednoho měsíčního platu 
z rozpočtu příspěvkové organizace: 
a) ředitelce Mateřské školy Týnec nad Sázavou 
b) ředitelce Základní školy Týnec nad Sázavou 
c) ředitelce Školní jídelny Týnec nad Sázavou 
Výplatní termín odměny je stanoven na prosinec 2020. 

 Schváleno 5 - 0 - 0 
  

18/20 Udělení mimořádné odměny 50% měsíčního platu za řešení mimořádných opatření a organizaci 
výuky v souvislosti s COVID z rozpočtu příspěvkové organizace: 
a) ředitelce Mateřské školy Týnec nad Sázavou 
b) ředitelce Základní školy Týnec nad Sázavou 
Výplatní termín odměny je stanoven na prosinec 2020. 

 Schváleno 5 - 0 - 0  Plnění usnesení č. 18/18 až 20 zajistí Mgr. Petr Znamenáček 
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18/21 Souhlas s podáním žádosti o dotaci z programu Podpora rozvoje regionů 2021 (podprogram 

Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli č. 117D8220A a č. 117D8220B) Ministerstva pro místní 
rozvoj na opravu místních komunikací (1c Lipová, 3c Růžová, 5c Sad Přátelství, 6c Krusičanská, 
7c U Janovického potoka, 8c K. H. Máchy, 9c 1. Máje) a na rekonstrukci školní tělocvičny Základy 
školy Týnec nad Sázavou, příspěvková organizace, Benešovská 23. Dotace 70%. Komunikace byly 
vybrány tak, aby vyhovovaly podmínkám dotace a jsou v prioritách oprav komunikací.  Rada 
souhlasí s podáním žádosti o dotaci. 
Schváleno 5 - 0 - 0 
 

18/22 Zdravotní plán města Týnec nad Sázavou na období 2021-2023. Dokument zpracovala Zdravá 
Vysočina, z.s.. Na vzniku se také podílela pracovní skupina složená z odborníků z řad zdravotnictví, 
školství, životního prostředí, sociální oblasti a zástupců města. Dokument byl financován 
za podpory z Operačního programu Zaměstnanost v rámci projektu Týnec nad Sázavou – Zdravé 
město pro všechny II. Rada doporučuje zastupitelstvu Zdravotní plán schválit. 
Schváleno 5 - 0 - 0 
 

18/23 Valná hromada Vodovody a kanalizace Týnec s.r.o. Žádost společnosti o souhlas s pořízením 
nového nákladního vozidla - hákového nosiče kontejnerů jako náhradu za stávající vozidlo (rok 
výroby 2002). Předpokládaná cena vozidla včetně nástavby je 2 150 000 Kč bez DPH. Na nákup 
vozidla by společnost čerpala úvěr ve výši 1 500 000 Kč (splatnost 5 let, úroková sazba 2,5% p. a. 
Zbytek kupní ceny uhradí společnost ze svých zdrojů. Stávající vozidlo je silně opotřebované, 19 let 
staré a náklady na jeho údržbu jsou neekonomické.  
Rada schvaluje nákup nákladního vozidla - hákového nosiče kontejnerů za cenu cca 2 150 000 Kč 
bez DPH.  
Rada schvaluje čerpání úvěru na nákup nákladního vozidla ve výši 1 500 000 Kč, splatnost 
60 měsíců, úroková sazba 2,5% p. a. a poskytnutí zajištění zástavním právem k pohledávkám ze 
smlouvy o účtu č. 3314550359/0800 
Schváleno 4 - 0 - 0 (1 nehlasoval) 
 

18/24 Servisní a materiálová smlouva pro kopírovací stroj Canon, č. smlouvy SMS 32/2020 s VDC 
kancelářská technika s.r.o. Cena za výtisk A4: 0,25 Kč/strana černobílá, 1,20 Kč/strana barevná. 
Stroj je umístěn na odboru výstavby. V ceně je veškerý servis a spotřební materiál kromě papíru. 
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy. 
Schváleno 5 - 0 - 0 
 

18/25 Smlouva o poskytování služeb s Technickými službami Týnec s.r.o. - rozpočet na rok 
2021  v celkové výši 15 554 287,54 Kč bez DPH. Rada schvaluje rozpočet na rok 2021. 
Schváleno 5 - 0 - 0 
 

18/26 Dohoda o využívání městského kamerového dohlížejícího systému města Týnec nad Sázavou a 
o zpracování souvisejících osobních údajů uzavřená s Krajským ředitelstvím policie Středočeského 
kraje. Dohoda zpřístupňuje na zařízení ve vlastnictví města umístěném na služebně PČR kamerové 
záznamy města Policii ČR. Dohoda je bez finančního plnění. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy. 

 Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 18/21 až 26 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka 
 
C) Různé 

 Je dokončena dokumentace pro územní rozhodnutí na vodovod v místních částech. Běží jednání 

s vlastníky - projednávají se vstupy do pozemku pro uložení hlavních řadů. 

 Byla zahájena práce na Adaptační strategii (hospodaření s povrchovou vodou) na území města. 

Dokončena bude v 2/2022. Průběžně bude zapojena komise pro rozvoj města a veřejnost 

 V přípravě je podklad pro veřejné projednání využití lokality v Náklí (bazén/hřiště). Je třeba vybrat 

hlavní využití plochy před vyhlášením architektonické soutěže. 
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 V přípravě je rozpočet města na rok 2021. Očekává se výrazný pokles příjmů, budou zapojeny 

rezervy, realizovat se budou pouze prioritní projekty s podporou dotací a údržba majetku bude 

pouze nejnutnější. 

 Byla dokončena aktualizace povodňového plánu. Je k dispozici na: 

http://stredocesky.dppcr.cz/web_530841/  

 Bylo předáno staveniště Nábřeží Sázava. Dokončení stavby je do 31.05.2021 

 Připravují se žádosti o dotace: 

 VISK 3 - půjčovací SW do knihovny 
 Nadace ČEZ - workoutové hřiště Farák 
 MMR - oprava místních komunikací 
 SFŽP - stínění a větrání v ZŠ Komenského 
 MŽP - vodovod v místních částech - projektová dokumentace 

 
Konec jednání v 17:30 
 

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

http://stredocesky.dppcr.cz/web_530841/

