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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 20/2020

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 17.12.2020

Přítomní členové rady:

Mgr. Martin Kadrnožka
Mgr. Petr Znamenáček (připojen distančně)
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 17.12.2020
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Schůze rady byla zahájena ve 13:00 hodin v zasedací místnosti rady. Jeden člen rady je připojen on-line přes 
videohovor.

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
20/1 Prodloužení nájemní smlouvy Benešovská 13, Týnec nad Sázavou, byt č. 5. Rada souhlasí 

s prodloužením nájemní smlouvy do 31.12.2021.
Schváleno 5 - 0 - 0

20/2 Prodloužení nájemní smlouvy Nádvoří Hodějovského 67, Týnec nad Sázavou, byt č. 1. Rada 
souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy do 31.12.2021.
Schváleno 5 - 0 - 0

20/3 Prodloužení nájemní smlouvy Nádvoří Hodějovského 67, Týnec nad Sázavou, byt č. 3. Rada 
souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy do 31.12.2021.
Schváleno 5 - 0 - 0

20/4 Návrh hlavní inventarizační komise na vyřazení nefunkčního a nepotřebného majetku. Rada 
souhlasí s vyřazením majetku dle návrhu komise.
Schváleno 5 - 0 - 0

20/5 Žádost o vyjádření ke stavbě komunikace na obecním pozemku parc. č. 4062/4 v katastrálním 
území Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou. Rada města na svém zasedání dne 22.06.2020 
požadovala provedení zpevněné komunikace minimálně asfaltovým recyklátem. Dle vyjádření 
projektanta je však v takovém případě problém s odvodněním vozovky s ohledem na šířku 
pozemku (pouze 6 m), uložené inženýrské sítě a neexistenci dešťové kanalizace. Dešťové vody není 
možné zasakovat na pozemku, aniž by nedošlo k podmáčení sousedních pozemků. Proto navrhuje 
provedení štěrkové vozovky. Komunikace bude obousměrná jednopruhová s šířkou 3 m, délkou 
52,7 m a zeleným pásem po obou stranách o šířce 1,5 m. Rada souhlasí se změnou povrchu. Povrch 
bude proveden ze zasakovacích dlaždic v šíři vozovky (min 3 m). Únosnost bude provedena 
pro provoz popelářského vozu a vozidla zimní údržby. Rada vydá samostatné stanovisko 
k dokumentaci na stavbu komunikace.
Schváleno 5 - 0 - 0

20/6 Žádost Čepro a.s. o vyjádření k přístavbě a stavebním úpravám čerpací stanice v Týnci nad 
Sázavou. Stávající budova prodejny č.p. 530 bude rozšířena jižním směrem o 3 m, zastavěná plocha 
se zvětší o 14 m2 na celkových 94 m2. Střecha bude plochá. Barevné řešení bude provedeno 
dle typického barevného řešení společnosti ČEPRO a.s. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

20/7 Žádost o vyjádření k přístavbě a stavebním úpravám kolny na pozemku parc. č. st. 1440/2 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou. Přístavba je provedena 
jihozápadní, severozápadní a severovýchodní straně stavby, zastavěná plocha se zvětšila 
z původních 20 m2 na nových 92 m2. Stavba je zděná, přízemní, zastřešená sedlovou a pultovou 
střechou. Využívána bude jako kolna – sklad. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

20/8 Žádost o vyjádření k dodatečnému povolení stavby garáže na pozemku parc. č. 4423 v katastrálním 
území Týnec nad Sázavou, část Zbořený Kostelec. Stavba je zděná, přízemní s půdním prostorem 
a sedlovou střechou, obdélníkového půdorysu o rozměrech 9,9 x 7,8 m, výška stavby 5,2 m. Rada 
se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0
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20/9 Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících uzavřená 
mezi GasNet s.r.o. (vlastník) a městem Týnec nad Sázavou (stavebník). Předmětem smlouvy je 
přeložka plynovodu, který je ve vlastnictví GasNet s.r.o., z důvodu realizace stavby „Rekonstrukce 
lávky přes řeku Sázavu u Jawy“ v Týnci nad Sázavou. Přeložku zajistí na své náklady město včetně 
nákladů na zřízení věcných břemen. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 20/1 až 9 zajistí Mgr. Martina Havránková

20/10 Žádost spolku ČESYK (Poříčí nad Sázavou), oddílu BB Racing o dar na pořízení kontejneru 
na uskladnění náčiní v Čerčanech. Rada s poskytnutím daru nesouhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

20/11 Přijetí dotace z programu MŮJ KRAJ – participativní rozpočet Středočeského kraje ve výši 
400 000 Kč na spolufinancování projektu: „Dopravní hřiště v Týnci nad Sázavou“. Rada souhlasí 
s přijetím dotace.
Schváleno 5 - 0 - 0

20/12 Návrh smlouvy o koordinační činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
č. D02037 s firmou DOZORO s.r.o. pro dílo „Podělusy - chodník podél silnice III/10513 - 1. a 2. 
etapa“. Cena za vypracování dvou plánů BOZP je 9000 Kč. Cena za koordinační činnost je 4500 Kč 
měsíčně. Ceny jsou bez DPH. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

20/13 Návrh smlouvy o koordinační činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
č. D02036 s firmou DOZORO s.r.o. pro dílo „Týnec - nábřeží - Stezka kolem Sázavy“. Cena 
za vypracování plánu BOZP je 4500 Kč. Cena za koordinační činnost je 4500 Kč měsíčně. Ceny jsou 
bez DPH. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

20/14 Návrh dodatku č. 4 ke Smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře informačního systému 
HELIOS FENIX č. F-11-00243. Dodatek mění rozsah používaných modulů systému HELIOS FENIX -
je odebrán modul Organizace voleb. Cena za upgrade se snižuje o 4320 Kč/rok bez DPH. Rada 
souhlasí s uzavřením dodatku.
Schváleno 5 - 0 - 0

20/15 Senior taxi. Rada schvaluje pravidla služby senior taxi. Rada souhlasí s objednávkou služby 
u společnosti FajnTaxi. Bude připravena úprava rozpočtu města na rok 2021 (schvaluje 
zastupitelstvo. 
Schváleno 5 - 0 - 0

20/16 Žádost Tomáše Trojánka o odpuštění platby a reklamu a poplatek záboru za rok - áčko u tenisových 
kurtů. Rada souhlasí s odpuštěním platby (pronájem i zábor) za rok 2020.
Schváleno 5 - 0 - 0

20/17 Návrh na rozšíření reklamních sdělení na Facebook a do Mobilního rozhlasu. Rada s reklamou 
na Facebooku a na Mobilním rozhlasu nesouhlasí. Pokyn rady 4/2015 zůstává v platnosti.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 20/10 až 17 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka
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C) Různé
- Informace o soudním sporu s Mgr. Hanou Váňovou k vrácení finančních prostředků vyplacených

v rozporu s pokyny města - odvolání bylo zamítnuto.
- Informace jednatele VaK o jednání na pronájem garáží pro techniku a zázemí pro zaměstnance.
- Diskuze o žádosti CČSH o dotaci na opravu střechy. Místostarosta připraví podklady k projednání 

v radě a poté v zastupitelstvu. 
- Informace o testování antigenními testy v Týnci hrazené v rámci zdravotního pojištění. Přednostně 

budou otestování obyvatelé DPS a zaměstnanci škol.

Konec jednání v 15:20

Termíny jednání v roce 2020:
rada: 31.12.2020




