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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 19/2020

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 30.11.2020

Přítomní členové rady:

Mgr. Martin Kadrnožka
Mgr. Petr Znamenáček
Zbyněk Peša
Pavel Korec

Omluveni: 

František Kašpárek 

Přizváni:

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 30.11.2020
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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
19/1 Žádost Bc. Anny Kokášové o ukončení mandátní smlouvy (správa a úklid v domě Okružní 275,

Týnec nad Sázavou). Rada souhlasí s ukončením smlouvy dohodou ke dni 17.11.2020.
Schváleno 4 - 0 - 0

19/2 Uzavření Dohody o provedení práce s V.K. na činnost správce domu a úklid v domě Okružní 275, 
Týnec nad Sázavou od 18.11.2020. Rada souhlasí s uzavřením dohody.
Schváleno 4 - 0 - 0

19/3 Žádost VRV a.s. o vyjádření k územnímu řízení a souhlas se stavbou „Vodovod a kanalizace 
Krusičany“. Předmětem dokumentace je výstavba vodovodu a splaškové kanalizace v místní části 
Krusičany. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 4 - 0 - 0

19/4 Žádost Elmoz Czech s.r.o. o vyjádření a souhlas se stavbou č. IV-12-6027181 s názvem „Chrást nad 
Sázavou – kNN – parc. č. 4647/1“. Dokumentace řeší zřízení elektrických přípojek kabelem NN 
pro 9 nových řadových rodinných domů na pozemcích parc. č. 4647/1 a 3865/1 a dále pro garáže 
na pozemcích parc. č. 4692 a parc. č. st. 971 v katastrálním území Týnec nad Sázavou, část Chrást 
nad Sázavou. Nové elektrické pilíře musí být zděné. Rada se stavbou souhlasí.
Schváleno 4 - 0 - 0

19/5 Žádost o vyjádření ke stavbě oplocení na pozemku parc. č. st. 333/1 v katastrálním území 
Podělusy. Jedná se o oplocení části pozemku podél komunikace v délce 2 m. Oplocení o výšce 
1,5 m bude provedeno z KB bloků, součástí bude pojistková skříň (elektrorozvaděč). Vzhled nových 
KB bloků bude stejný, jako stávající stavba plotu. Nové elektrické pilíře musí být zděné. Rada 
se stavbou souhlasí.
Schváleno 4 - 0 - 0

19/6 Žádost o vyjádření ke stavbě domovní ČOV, dřevníku a zahradního domku na pozemcích parc. č. 
1388/21 a 1388/28 v katastrálním území Čakovice u Řehenic. Domovní ČOV bude sloužit 
k odkanalizování chaty č.e. 26. Dřevník o půdorysných rozměrech 6,2 x 2,0 m, s výškou 2,2 m bude 
umístěn při jižní hranici pozemku, zahradní domek o velikosti 4,9 x 3,1 a výškou 4 m bude umístěn 
ve východní části pozemku. Rada souhlasí se stavbou domovní ČOV a dřevníku. Rada nesouhlasí 
se stavbou zahradního domku.
Schváleno 4 - 0 - 0

19/7 Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 37/4 v katastrálním území 
Krusičany. Dům bude zděný, dvoupodlažní se dvěma bytovými jednotkami, zastřešený valbovou 
střechou. Stavba bude obdélníkového půdorysu o rozměrech 12,8 x 10,6 m, zastavěná plocha 
135 m2, výška stavby 8,5 m. Součástí stavby jsou zpevněné plochy o výměře 123 m2 – parkovací 
stání a terasa. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 4 - 0 - 0

19/8 Žádost o vyjádření k přístavbě, nástavbě a stavebním úpravám chaty č.e. 37 v Chrástu nad 
Sázavou. Přízemí a střecha budou odstraněny, suterén zůstane zachován a nad ním bude 
provedena nová chata, rozšířena jižním směrem. Nová stavba bude zděná, přízemní s obytným 
podkrovím, o půdorysných rozměrech 8,7 x 6,7 m, se zastavěnou plochou 58,2 m2 (původně 



3

37 m2) a výškou hřebene 7,4 m (původně 3,2 m). Střecha bude sedlová. Rada se stavbou souhlasí 
bez připomínek.
Schváleno 3 - 1 (proti) - 0

19/9 Žádost o vyjádření ke stavebním úpravám rodinného domu č.p. 66 v Hrusicích. Jedná 
se o provedení pergoly s terasou a schodištěm na severní straně domu. Konstrukce je skeletová –
kombinace ocelových a dřevěných sloupů. Pergola v úrovni přízemí má sedlovou střechu, terasa 
v úrovní prvního patra má střechu pultovou. Dále bude provedeno zateplení fasády a výměna oken 
a dveří. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 4 - 0 - 0

19/10 Podání žádosti Státnímu pozemkovému úřadu o bezúplatný převod pozemku parc. č. 1159/6 
v katastrálním území Pecerady, výměra 5734 m2, druh pozemku – trvalý travní porost. Pozemek 
má město dlouhodobě pronajatý. Na pozemku se nachází prameniště a úpravna vody pro město 
Týnec nad Sázavou a obec Bukovany. Rada doporučuje zastupitelstvu podání žádosti schválit.
Schváleno 4 - 0 - 0

19/11 Podání žádosti katastrálnímu úřadu o změnu hranice katastrálních území Pecerady a Týnec nad 
Sázavou tak, aby pozemek parc. č. 692/24, který se nyní nachází v katastrálním území Pecerady, 
byl součástí katastrálního území Týnec nad Sázavou. Změna je navržena proto, že dosavadní 
hranice katastrálního území rozděluje pozemek stejného vlastníka na dva. Rada doporučuje 
zastupitelstvu návrh a podání žádosti na změnu hranice schválit.
Schváleno 4 - 0 - 0

19/12 Doplnění usnesení rady č. RM2020/18/13 ze dne 09.11.2020 ve věci směny pozemků. Do směny 
bude zahrnut i soukromý pozemek parc. č. 4539 v katastrálním území Týnec nad Sázavou o výměře 
381 m2, na kterém bude také umístěn chodník do Zbořeného Kostelce. Rada souhlasí se 
zveřejněním záměru směny obecního pozemku parc. č. 3080/89 za pozemek parc. č. 4539 a části 
pozemků parc. č. 4551 a 4536 vše v katastrálním území Týnec nad Sázavou.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 19/1 až 12 zajistí Mgr. Martina Havránková

19/13 9. Rozpočtové opatření rady města
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 19/13 zajistí Ing. Kateřina Hrušková

19/14 Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo a poskytování služeb s RENTEL a.s. Dodatek prodlužuje termín 
pro poskytování kurzů na rok 2021 a upravuje ceny kurzů. Rada souhlasí s uzavřením dodatku.
Schváleno 4 - 0 - 0

19/15 Žádost o sdělení technických požadavků pro územní studii v Čakovicích (plocha ZČ1). Rada 
pověřuje Ing. Vaněčka, architekt města, aby vypracoval zadání územní studie. ÚS musí řešit celou 
lokalitu (bez pozemků se stavbou). Bude projednáno doplnění regulativu na stavby vesnického 
typu. S žadatelem (majitelem pozemků) bude uzavřena smlouva na úhradu nákladů za zpracování 
územní studie.
Schváleno 4 - 0 - 0

19/16 Zadání pro územní studii ZČ 8 a Podělusy ZPo 6. Rada schvaluje zadání pro územní studii ZČ 8 
(včetně doplnění a hluku) a Podělusy ZPo 6. Bude projednáno doplnění regulativu na stavby 
vesnického typu. Bude připravena nabídka na zpracování a projednání dokumentace.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 19/14 až 16 zajistí Ing. Miloš Albl

19/17 Základní škola Týnec nad Sázavou, příspěvková organizace - čerpání rozpočtu k 30.09.2020. Rada 
bere na vědomí.
Schváleno 4 - 0 - 0
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19/18 Mateřská škola Týnec nad Sázavou, příspěvková organizace
a) Čerpání rozpočtu k 30.09.2020. Rada bere na vědomí.
b) Oznámení o uzavření školy během vánočních prázdnin v době od 23.12.2020 do 31.12.2020.

Provoz bude obnoven v pondělí 04.01.2021. Rada bere na vědomí.
Schváleno 4 - 0 - 0

19/19 Školní jídelna Týnec nad Sázavou, příspěvková organizace
a) Čerpání rozpočtu k 30.09.2020. Rada bere na vědomí.
b) Rada souhlasí s převodem 70.000 Kč do závazného ukazatele č. 1. Materiál z ukazatele č. 3. 

Energie rozpočtu na rok 2020. Důvodem přesunu je výměna hlavního počítače ŠJ Komenského 
a nákup čisticích prostředků, technologií ke konvektomatům a myčkám. 

c) Udělení mimořádné odměny 50% měsíčního platu ředitelce Školní jídelny Týnec nad Sázavou, 
příspěvkové organizace, za řešení mimořádných opatření a organizaci v souvislosti s COVID 
z rozpočtu příspěvkové organizace. Výplatní termín odměny je stanoven na prosinec 2020.

Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 19/17 až 19 zajistí Mgr. Petr Znamenáček

19/20 Program zastupitelstva 14.12.2020
A. Majetkové převody - HAV
B. Změna hranic katastrálních území  - HAV
C. 10. rozpočtové opatření zastupitelstva pro rok 2020 - HRU
D. Rozpočet 2021 + výhled + kompetence rady - KADR
E. Cena vody - výše nájemného - KADR
F. Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích (odpad) - DRA/KADR
G. Zdravotní plán města Týnec nad Sázavou na období 2021-2023 - VRN/VRBi
H. Odměny pro členy komisí a výborů (nezastupitelé) - AL
I. Dary pro TJ Jawa a FK Týnec nad Sázavou - podpora trenérů - ZNA
J. Dotace 2021 - RUAH, Posázaví, Pečovatelská služba, Církev ČSH - ZNA/KADR
K. Osadní výbor Čakovice - změna členů - DRA
L. Plán práce Finančního a Kontrolního výboru na rok 2021 - KADR
M. Vodovod a kanalizace v místních částech - info - KADR
Schváleno 4 - 0 - 0

19/21 Rozpočet 2021. FV doporučuje rozpočet schválit, bez návrhů na změny. Rada doporučuje 
zastupitelstvu rozpočet schválit.
Schváleno 4 - 0 - 0

19/22 Kalkulace ceny vody a nájemné za vodohospodářskou infrastrukturu pro rok 2021. Výpočet 
nájemného je proveden dle schváleno postupu (změna hodnoty majetku a inflace). Změna 
nájemného navýší cenu vody o 3,80 Kč/m3 včetně DPH (vodné + stočné). Rada doporučuje 
zastupitelstvu schválit nájemné za vodohospodářskou infrastrukturu za rok 2021 ve výši 
1.228.000 Kč za vodovod, 2.859.000 Kč za kanalizaci, vše bez DPH.
Schváleno 4 - 0 - 0

19/23 Žádost Náboženské obce Církve československé husitské o dotaci pro rok 2021 na rekonstrukci 
střech gotické věže a románské rotundy hradu v Týnci nad Sázavou ve výši 300.000 Kč. V návrhu 
rozpočtu je dotace zahrnuta. Místostarosta projedná s žadatelem rozsah a harmonogram 
projektu. Poté projedná zastupitelstvo.
Schváleno 4 - 0 - 0

19/24 Žádost RUAH o.p.s.o poskytnutí dotace na rok 2021 na pokrytí provozních výdajů při zajišťování 
péče, především mezd zdravotníků a sociálních pracovníků a cestovních nákladů ve výši 85.000 Kč. 
V návrhu rozpočtu je dotace zahrnuta. Rada doporučuje zastupitelstvu dotaci schválit. 
Schváleno 4 - 0 - 0
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19/25 Žádost Pečovatelské služby okresu Benešov o poskytnutí dotace na rok 2021 na pokrytí provozních 
výdajů při zajišťování péče ve výši 600.000 Kč. Pečovatelská služba okresu Benešov a Středočeský 
kraj má uzavřenou Smlouvu o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu číslo 
S-0626/SOC/2020 na období 2020 - 2022. V návrhu rozpočtu je dotace zahrnuta. Rada doporučuje 
zastupitelstvu dotaci schválit.
Schváleno 4 - 0 - 0

19/26 Žádost Posázaví o.p.s. o poskytnutí dotace na rok 2021 na zajištění provozu obecně prospěšné 
společnosti ve výši 286.950 Kč. V návrhu rozpočtu je dotace zahrnuta. Rada doporučuje 
zastupitelstvu dotaci schválit. 
Schváleno 4 - 0 - 0

19/27 Změna členů Osadního výboru Čakovice. JUDr. Kadeřábek rezignoval na funkci člena Osadního 
výboru Čakovice. Nová nominace: Stanislav Jirků. Rada doporučuje zastupitelstvu změnu složení 
osadního výboru schválit.
Schváleno 4 - 0 - 0

19/28 Rada schvaluje termíny jednání rady a zastupitelstva v roce 2021.
Schváleno 4 - 0 - 0

19/29 Informace Osadního výboru Podělusy o čerpání daru pro rok 2020. Dar byl žádán na akce pro děti 
a veřejnost ve výši 15.000 Kč. Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci se akce nekonala. 
Osadní výbor doplňuje žádost o použití daru na nákup venkovního pingpongového stolu. Rada 
s nákupem venkovního pingpongového stolu souhlasí.
Schváleno 4 - 0 - 0

19/30 Rada schvaluje Nařízení města č. 1/2020 - Tržní řád. Nařízení aktualizuje předchozí předpis z roku 
2013.
Schváleno 4 - 0 - 0

19/31 Veřejná zakázka Dopravní hřiště v Týnci nad Sázavou. Rada bere na vědomí Zprávu o hodnocení 
nabídek, posouzení kvalifikace a úplnosti nabídek předloženou hodnotící komisí a rozhoduje 
o přidělení veřejné zakázky „Dopravní hřiště v Týnci nad Sázavou“ nejvýhodnější nabídce – 4soft, 
s.r.o. Krkonošská 625, 468 41 Tanvald, IČ: 28703324. Nabídková cena je 846 222,40 Kč bez DPH 
(1 023 929,10 Kč včetně DPH). Rada souhlasí s podpisem smlouvy o dílo.
Schváleno 4 - 0 - 0

19/32 Žádost DIMATEX CS s. r. o. o úpravu platby za kontejnery na textil na 1.000 Kč/kontejner/rok 
bez DPH. Rada souhlasí s uzavřením dodatku.
Schváleno 4 - 0 - 0

19/33 Návrh obecně závazné vyhlášky - místní poplatek za … odstraňování komunálních odpadů. 
Vzhledem k dlouhodobě špatné situaci na trhu s odpadním papírem a plastem, nárůstu plateb 
za uložení odpadů a nárůstu množství odpadů rada doporučuje zastupitelstvu schválit změnu 
poplatku na 950 Kč.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 19/20 až 33 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka
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C) Různé
- Diskuze o regulativech územního plánu a podmínkách pro developery

- Informace o daňových příjmech:

Příjmy 2019 92,5 mil - skutečnost

Příjmy 2020 85,0 mil - odhad, bez bonusu 7,1 mil - vzhledem k omezení investic se očekává

přebytek cca 30 mil

Příjmy 2021 76,6 mil - plán v návrhu rozpočtu 2021 - tam bychom se snad měli dostat.

V rozpočtu máme obvykle cca 30 mil ročně na významné opravy a investice bez dotací. Nově to 

tedy bude něco přes 20 mil ….

- Požadavky do rozpočtu 2021 od ZŠ, MŠ, ŠJ. Bude se řešit v únoru na zastupitelstvu úpravou 

rozpočtu dle disponibilních finančních prostředků

- Senior taxi - rozpracována pravidla, dohoda s FAIN TAXI s.r.o. o provozu

- Přípojka vody v knihovně je opravena

Konec jednání v 17:00

Termíny jednání v roce 2020:
rada: 17.12.
zastupitelstvo: 14.12.




