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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 02/2021

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 25.01.2021

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 25.01.2021
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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
02/1 Žádost I.M. o pronájem bytu nebo jedné místnosti pro dceru v přízemí domu č.p. 25, Brodce. Rada 

s pronájmem dalšího bytu ani místnosti nesouhlasí. Dále I.M. žádá o odkoupení pronajatého bytu 
do osobního vlastnictví. Rada s prodejem bytu nesouhlasí. Dále žádá o souhlas s výměnou oken 
za plastová. Rada s výměnou oken nesouhlasí. 
Schváleno 5 - 0 - 0

02/2 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě uzavřená 
mezi městem Týnec nad Sázavou (oprávněná) a Římskokatolickou farností Týnec nad Sázavou 
(povinná). Věcné břemeno se týká práva zřídit, provozovat a udržovat vodovodní a kanalizační řad 
na lesním pozemku parc. č. 499 v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Cena za věcné břemeno 
činí 20.000 Kč + DPH. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/3 Žádost pachtýře na propachtovaných obecních pozemcích parc. č. 2139/17 a 2140/2 
v katastrálním území Pecerady (pozemky u Sázavy u Pášovky) o zřízení dočasného pastevního
areálu. Areál bude ohraničen elektrickým ohradníkem na dřevěných sloupcích. Rada souhlasí 
se zřízením pastevního areálu.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/4 Žádost o vyjádření ke stavbě kanalizační přípojky pro chatu č.e. 43, Pecerady (Zbořený Kostelec). 
Přípojka bude uložena v pozemcích parc. č. 749, 746/4, obecní komunikaci parc. č. 2234 vše 
v katastrálním území Pecerady a obecní komunikaci parc. č. 4636/1 v katastrálním území Týnec 
nad Sázavou. Stavba je částečně umístěna v trase plánovaného vodovodu. Rada se stavbou 
souhlasí. Přípojka bude provedena v trase stávající přípojky pro čp. 138. Upozorňujeme na záměr 
města do pozemku 2234 uložit vodovod. Přípojka bude provedena tak, aby nebyla v kolizi s tímto 
záměrem. Bude vyměřen poplatek za zhodnocení pozemku.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/5 Žádost Lucida s.r.o. o vyjádření ke stavbě autobusových zastávek (investorem je město):
a) Krusičany – autobusové zastávky podél silnice III/1067. Umístění zastávek se výrazně nezmění, 

nástupiště bude ze zámkové dlažby, šířka nástupiště 2 m, směrem do Benešova bude umístěn 
nový přístřešek, stávající zděný bude odstraněn.

b) Týnec nad Sázavou – autobusové zastávky Krusičanská podél silnice III/1067. Zastávky budou 
umístěny blíže k Týnci (nad křižovatku), nástupiště v šířce 2 m bude provedeno ze zámkové 
dlažby, směrem do Benešova bude umístěn nový přístřešek a nástupiště bude navazovat 
na nový chodník, který bude ukončen na křižovatce.

c) Týnec nad Sázavou – Brodce – autobusová zastávka. Zastávka ve směru do Týnce bude 
umístěna před č.p. 21, nástupiště v šířce 2 m bude ze zámkové dlažby. Zastávka ve směru 
do Benešova zůstane stávající.

d) Pecerady – rekonstrukce autobusových zastávek u hřiště. Zastávky budou umístěny severněji 
(blíže k návsi), nástupiště v šířce 2 m bude provedeno ze zámkové dlažby, směrem do Týnce 
bude umístěn nový přístřešek, stávající bude odstraněn, podél pozemku fotbalového hřiště 
bude proveden nový chodník.

Rada se stavbami souhlasí bez připomínek
Schváleno 5 - 0 - 0
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02/6 Žádost o vyjádření k vestavbě kuchyně místo stávajícího stanu na terase budovy č.p. 511, Týnec 
nad Sázavou (restaurace Příběh). Vestavba je navržena částečně s vyzděnou stěnou z tvárnic Ytong 
navazující na stěnu na konci terasy a částečně jako dřevostavba. Střecha bude plochá s rohovým 
zkosením. Kuchyň se rozšíří o 22,4 m2. Dále budou na terase osazeny ocelové rámy pro kotvení 
stínících plachet. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 02/1 až 6 zajistí Mgr. Martina Havránková

02/7 Strategický plán rozvoje města Týnec nad Sázavou do roku 2028 – Akční plán 2021 a Zásobník 
projektů. Rada doporučuje zastupitelstvu Akční plán 2021 a Zásobník projektů schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/8 Rada souhlasí s přijetím daru 2400 ks dezinfekčních gelů v hodnotě 174.240 Kč bez DPH.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/9 Dodatek č. 1 s DIMATEX CS, spol. s r.o., který upravuje Smlouvu o spolupráci. Platba za kontejner 
se snižuje na 500 Kč/kontejner/rok bez DPH. Ve městě je 5 kontejnerů. Roční platba za kontejner 
byla 1500 Kč + DPH. Rada souhlasí s uzavřením dodatku.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/10 Dodatek č. 12 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě na 1. čtvrtletí roku 
2021 v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2024 s ROPID - Regionální 
organizátor Pražské integrované dopravy Středočeského kraje, příspěvkové organizace a ARRIVA 
CITY, s.r.o. Linka PID č. 339. Dodatek stanovuje cenu výkonu pro období 1. 1. - 31. 3. 2021. Celkové 
náklady jsou plánovány ve výši 179 822 Kč, hrazeny jsou prostřednictvím svazku obcí BENE-BUS. 
Rada souhlasí s uzavřením dodatku.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/11 Stavební úpravy a přístavba Základní umělecké školy v Týnci nad Sázavou. Je připravena žádost 
o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Výše dotace je maximálně 70% z uznatelných nákladů. 
Požadovaná výše dotace je 4 486 385 Kč. Celkové náklady činí 7 159 034 Kč. Spoluúčast města 
bude 2 672 649 Kč. Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci, s realizací stavby a 
spolufinancováním z rozpočtu města projektu Stavební úpravy a přístavba Základní umělecké 
školy v Týnci nad Sázavou.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/12 Výběrové řízení na obsazení funkce ředitel Technických služeb Týnec s.r.o. Rada projednala zápis 
výběrové komise a jmenuje ředitelem Technických služeb Týnec s.r.o. Michala Petráška. Rada 
souhlasí s uzavřením pracovní smlouvy, udělením plné moci a stanovila mzdový výměr 
pro ředitele. Termín nástupu do funkce: 1.3.2021. Rada bere na vědomí informace o ukončení 
pracovního poměru Ing. Jaromíra Diblíka ke dni 30.4.2021 a souhlasí s udělením odměny 
pro Ing. Jaromíra Diblíka ze mzdových prostředků společnosti ke dni ukončení pracovního 
poměru. Výplata odměny proběhne společně s výplatou mzdy za duben 2021.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/13 Žádost Osadního výboru Čakovice o finanční příspěvek na rok 2021 na akce pro děti. Rada souhlasí 
s poskytnutím daru ve výši 20.000 Kč. 
Schváleno 5 - 0 - 0

02/14 Žádost Osadního výboru Chrást nad Sázavou - osada o finanční příspěvek na rok 2021 na akce 
pro děti. Rada souhlasí s poskytnutím daru ve výši 15.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/15 Žádost Osadního výboru Chrást nad Sázavou - sídliště o finanční příspěvek na rok 2021 na akce pro 
děti. Rada souhlasí s poskytnutím daru ve výši 15.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0
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02/16 Žádost Martiny Semrádové o finanční příspěvek na rok 2021 na akce pro děti (čarodějnice, 
indiánské léto, dětský den a vítání podzimu) v Kozlovicích. Rada souhlasí s poskytnutím daru ve 
výši 13.800 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/17 Žádost TŘI, z.ú. o finanční příspěvek na rok 2021 na poskytování péče v Hospici Dobrého pastýře 
v Čerčanech. Rada souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 21.500 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/18 Smlouva č.: 3194100002 o poskytnutí podpory z Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna 
klimatu“ se Státním fondem životního prostředí České republiky na projekt Adaptační strategie 
přizpůsobení se změnám klimatu města Týnce nad Sázavou ve výši 596 771,99 Kč. Rada souhlasí 
s uzavřením smlouvy
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 02/7 až 18 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Informace o změně legislativy v oblasti odpadů. Bude nezbytné změnit systém plateb obyvatel. 

Došlo k navýšení poplatku za skládkování z 1010 Kč na 1600 Kč/t. Město produkuje cca 1500 t/rok 

odpadů (komunál, papír, plasty) = cca 280 kg/obyvatele. Standard je dle legislativy 200 kg a bude 

se snižovat…

- Nedostali jsme dotaci na Zdravé město III. Realizace agendy MA21 bude financovaná z rozpočtu 

města.

- Informace o jednání Sportovní komise: komise podporuje bazén v teplárně, hřiště u benziny.

- Informace o možnosti prodeje kulturního domu - Hotel Týnec. Bude předloženo zastupitelstvu 

k diskuzi. 

- Informace o stravenkovém paušálu

Konec jednání v 16:50

Termíny jednání v roce 2021:
rada: 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.




