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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 01/2021

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 11.01.2021

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 11.01.2021
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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
01/1 Prodloužení nájemní smlouvy Benešovská 13, Týnec nad Sázavou, byt č. 2. Rada souhlasí 

s prodloužením nájemní smlouvy do 31.01.2022.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/2 Prodloužení nájemní smlouvy Brodce 25, byt č. 13. Rada souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy 
do 31.01.2022.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/3 Ukončení nájemní smlouvy s Oční optikou Benešov s.r.o. na pronájem nebytových prostor v DPS 
– Okružní č.p. 520, Týnec nad Sázavou ke dni 31.03.2021. Nájemce podal výpověď. Rada bere
na vědomí. Bude prověřeno umístění kanceláře kabelové televize, nebo nabídnuto k pronájmu.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/4 Změna nájemní smlouvy s Centrem primární péče s.r.o. na pronájem ordinace v DPS – Okružní 
č.p. 520, Týnec nad Sázavou. Dodatek řeší navýšení nájemného z důvodu rekonstrukce ordinace. 
Náklady na rekonstrukci budou rozpočítány do nájmu po dobu 10 let, nájemné se zvýší 
o 1.173 Kč/měsíčně. Rada města souhlasí se zveřejněním záměru změny nájemní smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/5 Proběhlo výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru ve sníženém přízemí budovy č.p. 13, 
ulice Benešovská, Týnec nad Sázavou (bývalá opravna obuvi). Byla doručena jedna nabídka z cenou 
600 Kč/m2/rok. Rada města souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/6 Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IE-12-
6010007/19 s názvem „Týnec nad Sázavou – výměna TS BN_4125“ uzavřené mezi ČEZ Distribucí 
a.s. (investor stavby), městem Týnec nad Sázavou (povinný) a vlastníky pozemků parc. č. 2957/57, 
2957/41, 2957/42, 2957/22 a st. 1302 (oprávnění). Věcné břemeno se týká práva zřídit, 
provozovat a udržovat zemní kabelové vedení NN na obecním pozemku parc. č. 2957/43 (pro 
vlastníky parc. č. 2957/57, 2957/41, 2957/42 a st. 1302) a na parc. č. 2957/25 a 2957/30 (pro 
vlastníka parc. č. 2957/22) vše v katastrálním území Týnec nad Sázavou (ulice Krusičanská). Cena 
za věcné břemeno činí 2.000 Kč/smlouvu. Souhlas se stavbou projednala rada dne 06.04.2020. 
Rada souhlasí s uzavřením smlouv.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/7 Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti na stavbu č. IV-12-6024067 s názvem „Týnec n. 
S. – VN, Fla p.č. 3077/58“ uzavřená mezi ČEZ Distribucí (oprávněná) a městem Týnec nad Sázavou 
(povinná). Věcné břemeno se týká práva umístit, provozovat, opravovat a udržovat kruhové 
uzemnění okolo stávajícího opěrného bodu a umístění odpínače na obecním pozemku parc. č. 
3077/2 v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Cena za věcné břemeno činí 17.000 Kč + DPH. 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti byla schválena usnesením rady města ze dne 
18.03.2019. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/8 Žádost Elmoz Czech s.r.o. o vyjádření ke stavbě č. IE-12-6010478 s názvem „Zbořený Kostelec –
výměna trafa na BN_6079“. Na stávající trafostanici TS BN_6079, která se nachází na pozemku 
parc. č. 692/25 v katastrálním území Pecerady u hlavní silnice ve Zbořeném Kostelci, bude 
vyměněn stávající transformátor za nový a dále bude vyměněn stávající rozvaděč NN za nový 
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včetně kabelových svodů. Rada požaduje umístění zařízení ve stávající vzdálenosti od vozovky. 
V budoucnu je v místě záměr stavby chodníku. Stavba bude umístěna tak, aby nebyl požadavek 
na přeložku elektro při stavbě chodníku či opravě komunikace.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 01/1 až 8 zajistí Mgr. Martina Havránková

01/9 Vyhlášení výzvy na poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení - žádosti budou projednány 
12.04.2021 na zastupitelstvu.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/10 Vnitřní směrnice č. 1/2021 - cestovné a stravné
Schváleno 5 - 0 - 0

01/11 Vnitřní směrnice č. 2/2021- organizační schéma k 01.01.2021
Schváleno 5 - 0 - 0

01/12 Přestupková komise. Na základě § 102 odst. h zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, jmenuje od 1.1.2021 rada města členy přestupkové komise: JUDr. Vladimír Krejčík, Pavel 
Vilímek, Filip Matějovský, Miloslava Vacková, Petr Znamenáček
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 01/9 až 12 zajistí Ing. Miloš Albl

01/13 Platový výměr pro ředitelku Základní školy Týnec nad Sázavou, příspěvkové organizace 
od 01.01.2021. Na základě nařízení vlády se mění tarifní složka mzdy.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/14 Platový výměr pro ředitelku Mateřské školy Týnec nad Sázavou, příspěvkové organizace na základě 
od 01.01.2021. Na základě nařízení vlády se mění tarifní složka mzdy.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/15 Smlouva o dílo s Window Holding a.s. na výměnu oken v městské knihovně v Týnci nad Sázavou 
za cenu 72.047,93 Kč včetně DPH. Výměna se týká oken v zadní části budovy. Rada souhlasí
s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 01/13 až 15 zajistí Mgr. Petr Znamenáček

01/16 Smlouva o dílo č. M-002-121 s NERA-lift s.r.o. na rekonstrukci výtahů v domě Okružní 275, Týnec 
nad Sázavou za cenu 993 000 Kč bez DPH. Jde o opravu dvou výtahů - výměna strojovny a dveří 
na chodbách. Oprava je nezbytná - zvýšená poruchovost a častá nefunkčnost výtahů. Rada 
souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/17 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. na projektové 
práce ČOV Týnec nad Sázavou. Dodatek prodlužuje termín pro inženýrskou činnost za účelem 
vydání ÚR do 31.12.2020 z důvodu mimořádných opatření v souvislosti s nákazou Covid 19. Rada 
souhlasí s uzavřením dodatku.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/18 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. na projektové 
práce Polohopisné a výškopisné zaměření, průzkumné práce - IGP. Dodatek prodlužuje termín pro 
přípravné práce pro jednotlivé lokality do 30.06.2021 z důvodu mimořádných opatření 
v souvislosti s nákazou Covid 19. Rada souhlasí s uzavřením dodatku.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/19 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. na projektové 
práce Vodovod Pecerady – Zbořený Kostelec. Dodatek prodlužuje termín pro inženýrskou činnost 
za účelem vydání ÚR do 31.03.2021 z důvodu mimořádných opatření v souvislosti s nákazou Covid 
19. Rada souhlasí s uzavřením dodatku.
Schváleno 5 - 0 - 0
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01/20 Plán zlepšování. V rámci projektu Zdravé město a plnění kritérií Místní Agendy 21 je předložen 
Plán zlepšování. Obsahem plánu jsou cíle zlepšení, popis jednotlivých plánovaných aktivit, termíny 
jejich plnění a určení odpovědnosti při jejich naplňování. Rada bere na vědomí vyhodnocení plánu 
zlepšování za rok 2020. Rada schvaluje plán zlepšování pro rok 2021.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/21 Žádost Fokus Vysočina o finanční příspěvek na rok 2021 na poskytování sociálních služeb. Rada 
souhlasí s poskytnutím daru ve výši 5.000 Kč. 
Schváleno 5 - 0 - 0

01/22 Žádost RYTMUS Střední Čechy, o.p.s. o finanční příspěvek na rok 2021 na poskytování terénních a 
ambulantních sociálních služeb. Rada souhlasí s poskytnutím daru ve výši 16.500 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/23 Žádost Osadního výboru Podělusy o finanční příspěvek na rok 2021 na akce dětský den, drakiáda, 
výroba vánoční ozdob - zdobení stromečku, vybavení dětského hřiště v Podělusích. Rada souhlasí 
s poskytnutím daru ve výši 15.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/24 Žádost Klubu českého pohraničí, z.s. o finanční příspěvek na rok 2021 na zajištění pietních a 
vzpomínkových akcí. Rada souhlasí s poskytnutím daru ve výši 1.000 Kč. 
Schváleno 4 - 1 (proti) - 0

01/25 Žádost Mysliveckého spolku Háj Pecerady o finanční příspěvek na rok 2021 na podporu spolkové 
činnosti. Rada souhlasí s poskytnutím daru ve výši 20.000 Kč. 
Schváleno 4 - 0 - 1 (zdržel se)

01/26 Žádost Benešovského klubu onkologicky nemocných o finanční příspěvek na rok 2021 na činnost 
spolku. Rada souhlasí s poskytnutím daru ve výši 1.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/27 Žádost Posázaví o.p.s. o finanční příspěvek na rok 2021 na projekt Čistá řeka Sázava 2021. Rada 
souhlasí s poskytnutím daru ve výši 6.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/28 Žádost Školy Taekwon-do Hwa-Rang, z.s. o finanční příspěvek na rok 2021 na zajištění pravidelných 
tréninků dětí a mládeže. Rada souhlasí s poskytnutím daru ve výši 13.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/29 Žádost Karhany z.s. na pořádání kulturní akce v kostele sv. Kateřiny v Chrástu nad Sázavou v roce 
2021. Rada souhlasí s poskytnutím daru ve výši 5.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/30 Žádost Spolku zdravotně postižených a seniorů v Týnci nad Sázavou o finanční příspěvek na rok 
2021 na rekondiční a relaxační pobyty, na plavání a cvičení a na turistické vycházky. Rada souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 39.000 Kč. 
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 01/16 až 30 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Finanční rezerva města. Hospodaření města skončilo s přebytkem 55,3 mil Kč. Po odpočtu 

schváleného schodku rozpočtu zbývá cca 37,5 mil Kč. Požadavky na změny dle správců limitů jsou 

cca 16 mil Kč. Zbytek peněz lze použít na významné akce (vodovod, sběrný dvůr, zateplení ZUŠ,…), 

nákup pozemků či jiné priority města. O zapojení těchto rezerv do rozpočtu rozhoduje 

zastupitelstvo - bude projednávat v únoru 2021.
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- Diskuze o fotbalovém hřišti s umělým povrchem.

- Informace o nemocnosti v Technických službách. Řeší se externí výpomocí.

- Informace o ukončení smlouvy na správu muzea na žádost p. Timplové. Bude vyhlášeno výběrové 

řízení.

- Informace o jednání s CČSH o opravě střechy rotundy a věže.

Konec jednání v 18:15

Termíny jednání v roce 2021:
rada: 25.1., 8.2., 1.3., 15.3., 29.3., 19.4., 10.5., 24.5., 7.6., 28.6., 19.7., 9.8., 30.8., 20.9., 4.10., 18.10., 8.11., 
29.11., 20.12.
zastupitelstvo: 22.2., 12.4., 21.6., 13.9., 13.12.




