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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 04/2021

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 01.03.2021

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 01.03.2021
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Schůze rady byla zahájena ve 14:00 hodin distančně přes videokonferenci.

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
04/1 Žádost o vyjádření ke stavbě opěrné zdi na pozemku parc. č. 1090/11 (u rodinného domu č.p. 115) 

v katastrálním území Čakovice u Řehenic. Opěrná zeď je umístěna podél severní a východní 
hranice pozemku ve vzdálenosti 0,45 m a 0,70 m od této hranice. Opěrná zeď o proměnné výšce 
1,4 m až 1,9 m je provedena z betonových prolévaných tvárnic (štípaných). Rada se stavbou 
souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/2 Žádost o vyjádření ke stavebním úpravám rodinného domu č.p. 83 v Týnci nad Sázavou (ulice 
Sadová). Stavební úpravy spočívají ve výměně střešní krytiny a provedení vikýře na severní straně 
domu v místě stávajících střešních oken. Nová střecha bude plechová. Rada se stavbou souhlasí 
bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/3 Žádost o vyjádření ke stavbě plynové přípojky pro rodinný dům č.p. 396 v Týnci nad Sázavou (ulice 
V Koutech). Přípojka bude uložena v pozemku žadatelky ze stávajícího kiosku HUP v oplocení 
do rodinného domu. Stavba se nedotkne obecních pozemků. Rada se stavbou souhlasí 
bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/4 Žádost o vyjádření ke společnému územnímu a stavebnímu řízení a dotčení obecních pozemků 
stavbou vodovodu do Chářovic. Předmětem stavby je výstavba nového přiváděcího řadu a 
zemního vodojemu, který zajistí dodávku pitné vody do Chářovic. Součástí návrhu je i nová 
automatická stanice, která zajistí dostatečný tlak pro dodávku vody do vodojemu. Část navrženého 
řadu je vedena přes obecní pozemky parc. č. 3728/1, 2982/52, 2982/56, 3726/1, 3818 a 3036/1 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Rada se stavbou souhlasí. Upozorňujeme investora, že 
je nezbytná rekonstrukce přívodního řadu C12 v délce cca 300 m. S obcí Chářovice je třeba 
dohodnout spolufinancování této akce. Akci provede město Týnec nad Sázavou. Vzhledem k plánu 
rekonstrukce povrchu komunikace Sad přátelství je nezbytné opravu dimenze provést nejpozději 
do 6/2022.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/5 Žádost o stanovisko k návrhu kompenzačních opatření vztahujících se ke stavbě dálnice „D3 0301 
– 0303 Praha – Václavice“. Kompenzační opatření se zřizují z důvodu zmírnění negativních jevů na 
zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin, které mohou být dotčeni a ovlivněni výstavbou a 
provozem dálnice. Opatření se dotknou i obecních pozemků v katastrálním území Krusičany (parc. 
č. 3751, 3755, 3756, 1450, 3758/4, 1219/10, 1219/3, 3842/3, 1098, 897, 886/1). Jedná se o 
dočasné zábrany délky 60 m až 700 m, záchranné transfery, trvalé bariéry délky 90 m až 180 m, 
hrázky z kmenů překrytých zeminou a tůň. Rada žádá o doplnění. Kdo se bude o opatření 
po dokončení stavby starat? Odbor majetku zajistí stanovisko komise pro rozvoj města. Poté rada 
rozhodne.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 04/1 až 5 zajistí Mgr. Martina Havránková

04/6 Územní studie ZČ 3 Čakovice Týnec nad Sázavou. Podklady k projednání s dotčenými orgány 
(textová a grafická část). Rada žádá doložit souhlasy vlastníků dotčených pozemků s návrhem 
územní studie, poté souhlasí s projednáním studie s dotčenými orgány a správci sítí. 
Schváleno 5 - 0 - 0
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04/7 Návrh řešení územní studie ZČ 1 Čakovice Týnec nad Sázavou. Rada s návrhem studie souhlasí. Je 
třeba zajistit souhlasy vlastníků dotčených pozemků s návrhem územní studie. Město poskytne 
součinnost při projednávání stavby chodníku podle komunikace 603/2 včetně majetkového 
vypořádání s vlastníkem - Středočeským krajem. Žadatel hradí všechny náklady spojené se 
realizací a stavbou záměru.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/8 Žádost o prominutí pokuty za porušení §178 odst. 1 písm. h zák. 183/2006 Sb a nesouhlas 
s rozhodnutím TnS-2020/3000-4. Náklady řízení činí 1000 Kč, pokuta činí 1000 Kč. Rada nesouhlasí 
s odpuštěním pokuty.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 04/6 až 8 zajistí Ing. Miloš Albl

04/9 Mateřská škola Týnec nad Sázavou, příspěvková organizace - návrh rozpočtu na rok 2021. Rada 
schvaluje rozpočet Mateřské školy Týnec nad Sázavou pro rok 2021. 
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 04/9 zajistí Mgr. Petr Znamenáček

04/10 Aktualizace složení týmu managementu hospodaření s energií z důvodu personálních změn. Rada 
schvaluje členy týmu managementu hospodaření s energií ve složení Mgr. Martin Kadrnožka, Ing. 
Miloš Albl, Mgr. Petr Znamenáček, Bc. Věra Velková, Mgr. Martina Havránková od 01.03.2021.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/11 Nabídka FT Technologies a.s. na dodávku IS MP Manager - Událostní informační systém pro řízení 
procesů Městské policie Týnec nad Sázavou. Implementace 10.000 Kč, měsíční platba 5.600 Kč, 
vše bez DPH. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/12 Dílčí smlouva se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. na projektovou dokumentaci 
pro vydání stavebního povolení na akci „ČOV Týnec nad Sázavou“ za cenu 1.107.925 Kč bez DPH. 
Rada souhlasí s uzavřením dílčí smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/13 Dílčí smlouva se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. na projektovou dokumentaci 
pro vydání stavebního povolení na akci „Vodovod a kanalizaci Krusičany“ za cenu 1.414.650 Kč bez 
DPH. Rada souhlasí s uzavřením dílčí smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/14 Dílčí smlouva se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. na projektovou dokumentaci 
pro vydání stavebního povolení na akci „Vodovod Pecerady - Zbořený Kostelec“ za cenu 1.338.200 
Kč bez DPH. Rada souhlasí s uzavřením dílčí smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/15 Žádost Magdalena, o.p.s. o finanční příspěvek na rok 2021 na spoluzajištění kontaktně 
poradenských služeb občanům města Týnec nad Sázavou. Služby jsou poskytovány v rámci 
kontaktního centra - Centra adiktologických služeb Magdaléna Benešov. Rada souhlasí 
s poskytnutím daru ve výši 20.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

04/16 Žádost Oblastní Charity Kutná Hora, středisko na Sioně o finanční příspěvek na rok 2021 
na poskytování služby rané péče občanům města Týnec nad Sázavou. Rada souhlasí s poskytnutím 
daru ve výši 10.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 04/10 až 16 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka
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C) Různé
- Informace o výběrovém řízení na pozici Kastelán hradu a správce muzea v Týnci nad Sázavou 

Pohovory budou 04.03.2021. 

Konec jednání v 15:40

Termíny jednání v roce 2021:
rada: 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: 12.4., 21.6., 13.9., 13.12.




