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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 03/2021

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 08.02.2021

Přítomní členové rady:

Mgr. Martin Kadrnožka
Mgr. Petr Znamenáček
Pavel Korec
Zbyněk Peša (příchod 16:30)

Omluveni: 

František Kašpárek 

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 08.02.2021
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Schůze rady byla zahájena ve 14:30 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
03/1 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. Záměr uzavřít dodatek ke smlouvě byl zveřejněn na úřední desce 
od 14.01.2021. Rada souhlasí s uzavřením dodatku.
Schváleno 3 - 0 - 0

03/2 Uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru ve sníženém přízemí budovy č.p. 13, 
ulice Benešovská, Týnec nad Sázavou. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné činí 
600 Kč/m2/rok, tj. 2.320 Kč/měsíc + inflační doložka + služby. Záměr pronájmu byl zveřejněn na 
úřední desce od 18.01.2021. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 3 - 0 - 0

03/3 Proběhlo výběrové řízení na pronájem zahrádky č. 7 o výměře 193 m2 na pozemku parc. č. 4274/1 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou. Nebyla doručena žádná 
nabídka. Rada souhlasí s vyhlášením nového výběrového řízení.
Schváleno 3 - 0 - 0

03/4 Žádost o pronájem části obecního pozemku parc. č. 1285/6 v katastrálním území Čakovice 
u Řehenic o výměře 470 m2 za účelem vybudování domovní ČOV. Pozemek sousedí se zahradou 
žadatele a chatou č. e. 158. Zastupitelstvo dne 18.06.2018 odsouhlasilo prodej této části pozemku 
za podmínky, že bude sloučena s pozemkem žadatele. Scelení pozemků v katastru nemovitostí 
bylo zamítnuto, neboť na pozemcích žadatelky je zástavní právo banky. Rada s pronájmem 
nesouhlasí. Rada trvá na v zastupitelstvu schválené variantě prodeje pozemku. 
Schváleno 3 - 0 - 0

03/5 Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci náhradního přístupu uzavřená mezi ŘSD ČR (investor) a 
městem Týnec nad Sázavou (vlastník). Smlouva řeší vybudování stavby Náhradního přístupu SO 
303-166, která zajistí přístup na pozemky v sousedství dálnice D3 v katastrálním území Krusičany. 
Výstavbou dálnice dojde k narušení stávajících komunikačních propojení, některé pozemky budou 
znepřístupněny. Stavba SO 303-166 bude provedena tak, aby byla co nejvíce zachována kvalita 
prostředí a přístup na pozemky. Stavba bude následně převedena do vlastnictví města včetně 
jejích součástí a příslušenství. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit.
Schváleno 3 - 0 - 0

03/6 Žádost APIS s.r.o., která zastupuje KSÚS, o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení 
na stavbu „II/106 Týnec nad Sázavou – Benešov“. Dokumentace řeší opravu komunikace II/106 
z Týnce nad Sázavou do Benešova, od křižovatky se silnicí III/1068 (u hřbitova) ke křižovatce se 
silnicí I/3. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 3 - 0 - 0

03/7 Žádost o vyjádření k dokumentaci stavby komunikace na obecním pozemku parc. č. 4062/4 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou (viz rada 17.12.2020). 
Komunikace je navržena obousměrná jednopruhová, s šířkou vozovky 3 m a délkou 49,28 m, 
ukončená slepě bez obratiště. Vozovka je navržena s povrchem z betonové vegetační (zasakovací) 
dlažby se vsakovací rýhou při kraji vozovky. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 3 - 0 - 0
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03/8 Žádost o vyjádření ke stavbě NTL plynové přípojky pro rodinný dům č.p. 168 v Peceradech. Přípojka 
bude uložena v pozemku žadatele. Povede ze stávajícího kiosku HUP v oplocení do rodinného 
domu. Stavba se nedotkne obecních pozemků. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 3 - 0 - 0

03/9 Žádost o souhlas se stavbou jezírka včetně potřebného technologického vybavení v ochranném 
pásmu lesa. Stavba bude umístěna na pozemku žadatele parc. č. 3119/16 ve vzdálenosti 12 m 
od lesního pozemku parc. č. 3116/1 vše v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Rada se stavbou 
souhlasí bez připomínek.
Schváleno 3 - 0 - 0

03/10 Žádost o vyjádření ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 3130/12 v katastrálním území 
Týnec nad Sázavou (pozemek u ČOV Týnec). Stavba bude zděná, částečně podsklepená, přízemní 
s půdním prostorem a sedlovou střechou. Stavba bude téměř obdélníkového půdorysu 
o rozměrech 9,25 x 6,50 m a zastavěnou plochou 60,13 m2. Výška stavby 4,7 m. Rada se stavbou 
nesouhlasí. Lokalita je zahrádkářská a navrhovaná stavba má spíše charakter rekreační.
Schváleno 3 - 0 - 0

03/11 Žádost o vyjádření k dodatečnému povolení skladu na pozemku parc. č. 2991/25 v katastrálním 
území Týnec nad Sázavou (ulice Krátká). Stavba je zděná, podsklepená, přízemní s půdním 
prostorem a sedlovou střechou. Stavba je obdélníkového půdorysu o rozměrech 7,3 x 3,5 m a 
zastavěnou plochou 25,3 m2. Výška stavby je 4,1 m od podlahy přízemí. Stavba je využívána jako 
dílna a sklad nářadí. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 3 - 0 - 0

03/12 Návrh na odkoupení pozemků parc. č. 1003/3, 1003/4, 1003/10 a 1005/19 v katastrálním území 
Pecerady za cenu 200.000 Kč. Celková výměra pozemků je 1277 m2. Přes pozemky je navrženo 
vedení vodovodu do Pecerad, vlastník se stavbou souhlasí pouze pod podmínkou prodeje 
pozemků. Rada doporučuje zastupitelstvu koupi pozemků schválit.
Schváleno 3 - 0 - 0

03/13 Zastupitelstvo města dne 14.12.2020 neschválilo prodej obecního pozemku parc. č. st. 407 
o výměře 37 m2 v katastrálním území Pecerady, na kterém se nachází chata č. e. 50 ve vlastnictví 
manželů Malinových (chata u Sázava mezi Zbořeným Kostelcem a Pášovkou). Navrhujeme 
vlastníkům chaty pronajmout za 10 Kč/m2/rok pozemek kolem chaty, cca 5m kolem chaty - 150 m2, 
pozemek pod chatou za 2000 Kč/rok + inflační doložka. Rada souhlasí se zveřejnění záměru.
Schváleno 3 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 03/1 až 13 zajistí Mgr. Martina Havránková

03/14 Náhradník pro umístění do DPS čp. 520 a 525. Byl vydán souhlas s umístěním žadatele z MěÚ 
Benešov. Rada schvaluje náhradníka pro uzavření nájemní smlouvy na byt v DPS.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 03/14 zajistí Marta Vrkoslavová

03/15 Dohoda o úhradě nákladů na pořízení územní studie v lokalitě Čakovice ZČ 1, Týnec nad Sázavou. 
Cena projektové dokumentace 58.500 Kč. Pořizovací náklady na územní studii 7.500 Kč a 
koordinační poplatek za správní činnosti 5.000 Kč. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 4 - 0 - 0

03/16 Smlouva o dílo 202101 s Ing. arch. Danou Zákosteleckou z Atelieru A113 na vypracování územní 
studie Čakovice, Týnec nad Sázavou „ZČ 1“ v celkové hodnotě 58.500 Kč (neplátce DPH). Rada 
souhlasí s uzavřením smlouvy. 
Schváleno 4 - 0 - 0
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03/17 Směrnice č. 2021/3 - Tvorba a použití prostředků sociálního fondu. Hodnota stravného je 
stanovena na 130 Kč. Z toho 38,50 Kč hradí organizace, 31,50 Kč hradí sociální fond a 60,00 Kč 
hradí pracovník. Rada schvaluje Směrnici č. 2021/3.
Schváleno 4 - 0 - 0

03/18 Pracovní řád Městského úřadu v Týnci nad Sázavou. Rada souhlasí se schválením pracovního řádu.
Schváleno 4 - 0 - 0

03/19 Aktualizace Zásady pro tvorbu a čerpání „Obřadního fondu“, který je zřízen pro uvolněné 
zastupitele a zaměstnance města, kteří zajišťuje svatební obřady a vítání občánků. Rada 
s upravenými pravidly Obřadního fondu souhlasí a doporučuje je zastupitelstvu schválit.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 02/15 až 19 zajistí Ing. Miloš Albl

03/20 Školní jídelna Týnec nad Sázavou, příspěvková organizace - návrh rozpočtu na rok 2021. Rada 
schvaluje rozpočet Školní jídelny Týnec nad Sázavou pro rok 2021.
Schváleno 4 - 0 - 0

03/21 Základní škola Týnec nad Sázavou, příspěvková organizace - návrh rozpočtu na rok 2021. Rada 
schvaluje rozpočet Základní školy Týnec nad Sázavou pro rok 2021.
Schváleno 4 - 0 - 0

03/22 Poskytnutí dotací na podporu spolkové činnosti z programu 1, 2 a 3. Návrh dle komise pro sport 
a kulturu. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí dotací.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 03/20 až 22 zajistí Mgr. Petr Znamenáček

03/23 Program zastupitelstva 22.02.2021
A. Majetkové převody - HAV
B. Rozpočtové opatření zastupitelstva pro rok 2021 - HRU
C. Poskytnutí dotací na podporu spolkové činnosti - program 1, 2, 3 - ZNA
D. Akční plán Strategického rozvoje města na rok 2021 a zásobník projektů - VRN
E. Vstup města do Sdružení energetických managerů měst a obcí - VRN
F. Zásady pro tvorbu a čerpání Obřadního fondu - AL
G. Pracovněprávní vztah mezi městem a členem zastupitelstva - DRA/KADR
H. Pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce - DRA/KADR
I. Plnění z peněžního fondu členům zastupitelstva - DRA/KADR
Schváleno 4 - 0 - 0

03/24 Rozpočtové opatření zastupitelstva - doplnění investičních akcí. Navržen je schodek 20,6 mil Kč. 
K dispozici je 37,6 mil Kč. Rada doporučuje zastupitelstvu rozpočtové opatření schválit.
Schváleno 4 - 0 - 0

03/25 Vstup do Sdružení energetických manažerů měst a obcí (SEMMO) s ročním členstvím 10.000 Kč.  
Pro plnění cílů energetického managmentu města je členství vhodným doplňkem pro práci 
energetického manažera. Členstvím získáme: účast na seminářích, konferencích a studijních 
cestách pořádaných sdružením; nezávislé poradenství v projektech úspor energie a obnovitelných 
zdrojů; rozesílku newsletterů s aktuálními informacemi (dotační tituly, legislativa, příklady dobré 
praxe, apod.); přímou možnost pro definování dlouhodobých cílů a vizí SEMMO; propagaci aktivit 
daných členů a příkladů dobré praxe na národních a mezinárodních konferencích a na webových 
stránkách SEMMO; lobbing a hájení zájmů měst a obcí na národní úrovni (tvorba legislativy, 
dotačních titulů, výzev, nové tarifní systémy, apod.); možnost spolupráce s ověřenými špičkovými 
odborníky (odborní partneři) na poli komunální energetiky v ČR, se kterými mají členové SEMMO 
vlastní pozitivní zkušenost; spolupráci na mezinárodních projektech a informaci o evropských 
projektech prostřednictvím organizace Energy Cities. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit 
vstup města Týnec nad Sázavou do Sdružení energetických manažerů měst a obcí.
Schváleno 4 - 0 - 0
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03/26 Pracovněprávní vztah mezi městem a členem zastupitelstva. Zastupitelstvo má pravomoc toto
schvalovat. Jde o:
- Dohoda o provedení práce - Zdravé město - odborná pomoc při zpracování plánu zdraví a 

kvality života 2.250 - 2 zastupitelé - členové pracovního týmu při zpracování dokumentu -
náklady hrazeny z dotace

- Dohoda o pracovní činnosti - servis věžních hodin na hotelu (město platí hodináře, majitel platí 
materiál), měsíční odměna 800 Kč - 1 zastupitel

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit pracovněprávní vztah.
Schváleno 4 - 0 - 0

03/27 Pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce. Zastupitelstvo má 
pravomoc toto schvalovat. Zastupitelům jsou navrženy cestovní náhrady dle platné vnitřní 
směrnice o poskytování cestovních náhrad (stejně, jako ostatním zaměstnancům). Rada 
doporučuje zastupitelstvu schválit Pravidla pro poskytování cestovních členům zastupitelstva 
obce.
Schváleno 4 - 0 - 0

03/28 Plnění z Fondu kulturních a sociálních potřeb uvolněným členům zastupitelstva. Zastupitelstvo má 
pravomoc toto schvalovat. Uvolněným členům zastupitelstva je navrženo čerpání ze Sociálního 
fondu a z rozpočtu obce za obdobných podmínek a v obdobné výši jako zaměstnancům obce 
(stravenky, rekreace …). Rada doporučuje zastupitelstvu schválit Plnění z Fondu kulturních a 
sociálních potřeb uvolněným členům zastupitelstva.
Schváleno 4 - 0 - 0

03/29 Žádost SONS ČR, z. s. o finanční příspěvek na činnost oblastní pobočky Benešov na rok 2021. Rada 
souhlasí s poskytnutím daru ve výši 1.000 Kč.
Schváleno 4 - 0 - 0

03/30 Žádost Mateřského centra Motýlek Týnec nad Sázavou o finanční příspěvek na konání akce Festival 
s lehkostí motýlka v roce 2021. Rada souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 35.000 Kč.
Schváleno 4 - 0 - 0

03/31 Smlouva s JUDr. Vladimírem Krejčíkem o poskytování právních služeb - vedení, projednávání 
agendy přestupkového řízení a výkon funkce předsedy přestupkové komise za 49000 Kč/měsíc bez 
DPH. Smlouva je uzavřena na 18 měsíců. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 4 - 0 - 0

03/32 Seznam komunikací a chodníků k opravě pro rok 2021. Rada souhlasí s realizací oprav.
Schváleno 4 - 0 - 0

03/33 Připojení ke kampani Vlajka pro Tibet vyvěšením vlajky Tibetu 10.03.2021. Symbolická akce 
vyjadřující podporu ochrany lidských práv nejen Tibeťanů. Rada souhlasí s vyvěšením vlajky.
Schváleno 4 - 0 - 0

03/34 Přijetí dotace na projekt Projektová příprava vodovod a kanalizace Krusičany a intenzifikace ČOV 
Týnec nad Sázavou ze Státního fondu životního prostředí ČR. Projekt je ve výši 3 940 970 Kč, z toho 
způsobilé náklady tvoří 3 257 000 Kč a dotace 90 % způsobilých nákladů, tj. 2 931 300 Kč. Způsobilé 
náklady zahrnují dokumentaci pro stavební povolení, projektovou dokumentaci pro provedení 
stavby, zajištění územního rozhodnutí, zajištění stavebního povolení a náklady na zadávací řízení 
na samotného realizátora stavby vodovodu a kanalizace Krusičany a intenzifikace ČOV Týnec nad 
Sázavou. Nezpůsobilé náklady zahrnují DPH (město uplatní nárok na jeho odpočet). Rada souhlasí 
s přijetím dotace.
Schváleno 4 - 0 - 0
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03/35 Projekty z roku 2020 financované s pomocí dotací:

Název projektu Dotace
Rozpočet 
města

Poskytovatel 
dotace

Chrást - autobusové zastávky podél silnice 
II/106

1 669 346 Kč 1 106 284 Kč
MMR – IROP 
(MAS Posázaví)

FZŠ - Týnec nad Sázavou - Cisternová 
automobilová stříkačka

2 500 000 Kč 4 570 579 Kč MV – HZS ČR

Obnova MK38c
část I.

1 207 087 Kč 824 601 Kč MMR

RYBNÍK "PECERADY" - P.Č. 1094/14 
(ODBAHNĚNÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY)

1 792 000 Kč 893 835 Kč MZ

Týnec nad Sázavou – rozšíření a 
modernizace MKDS

350 000 Kč 133 816 Kč MV

Podělusy - chodník podél silnice III/10513 -
2. etapa

1 877 544 Kč 1 013 471 Kč
MMR – IROP 
(MAS Posázaví)

PP vodovod a kanalizace Krusičany a 
intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou

2 931 300 Kč 1 009 670 Kč SFŽP

Adaptační strategie přizpůsobení se 
změnám klimatu města Týnce nad Sázavou

596 772 Kč 66 308 Kč SFŽP

Rada souhlasí s přijetím dotací.

Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 03/23 až 35 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- V objektu obvodního oddělení Policie ČR vzniklo bezobslužné kontaktní místo, tzv. POL POINT, kde 

mohou občané podat jakékoliv trestní oznámení, oznámení o protiprávním jednání, či informace 

důležité pro policii, či trestní řízení.

- Diskuze o zateplení ZUŠ. Akce za 7M. Máme požádáno o dotaci. Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

budeme vědět cca v 5/2021. Pokud by dotace nedopadla, bude projekt financován z rozpočtu 

města. Bude připraveno výběrové řízení, aby práce mohly začít v 7/2021. Výběrové řízení se dá 

v případě nepřidělení dotace zrušit, nebo můžeme pokračovat v akci bez dotace.

- Diskuze o prodej hotelu. Bude prodiskutováno v rámci bodu diskuze na zastupitelstvu.

Konec jednání v 20:30

Termíny jednání v roce 2021:
rada: 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.




