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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 05/2021

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 15.03.2021

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 15.03.2021
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Schůze rady byla zahájena ve 14:00 hodin 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
05/1 Žádost o převod nájemní smlouvy na pronájem zahrádky č. 1 a 2 o výměře 434,5 m2 na pozemku 

parc. č. 4274/1 v katastrálním území Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou z otce na dceru. 
Rada města souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu zahrádky za 10 Kč/m2/rok + inflace.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/2 Žádost restaurace U Holubů o umístění reklamy o velikosti 2 m2 na zábradlí u dopravního 
terminálu na pozemku parc. č. 3069/28  v katastrálním území Týnec nad Sázavou a na lávku přes 
Sázavu u Jawy směrem od severu. Rada s umístěním reklamy u dopravního terminálu nesouhlasí, 
na lávce přes Sázavu na Brodcích souhlasí. Cena dle platné směrnice, reklama bude umístěna 
nejdéle do 31.12.2021.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/3 Žádost o bezúplatný pronájem (výpůjčku) pozemku parc. č. 1284/2 v katastrálním území Čakovice 
u Řehenic o výměře 364 m2. Dle žadatele není pozemek udržován, v létě je znečištěn odpadky 
od turistů. Pozemek by udržoval (sekal trávu). Rada s pronájmem ani výpůjčkou nesouhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/4 Prodloužení nájemní smlouvy s IVC Trade s.r.o. na část haly dopravního terminálu pro umístění 
nápojového automatu na kávu. Cena 700 Kč/měsíc, prodloužení smlouvy do 31.08.2021. Rada 
souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/5 Pronájem nebytových prostor v suterénu bytového domu č.p. 275 a č.p. 520 kabelové televizi 
Maštalíř na dobu 5 let. Nájemné bude 16.000 Kč/rok. Rada souhlasí se zveřejněním záměru 
pronájmu.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/6 Prodej automobilu značky AVIA, které užívala hasičská jednotka Týnec nad Sázavou - Pecerady. 
Vozidlo je mimo provoz, nepojízdné. Rada souhlasí s prodejem vozidla za cenu 18.000 Kč + náklady 
s převodem spojené.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/7 Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti na stavbu č. IZ-12-6001651 s názvem „Týnec 
nad Sázavou, Jílovská – NN, kNN – č.p. 81“ uzavřená mezi ČEZ Distribucí (oprávněný) a městem 
Týnec nad Sázavou (povinný). Věcné břemeno se týká práva umístiti, provozovat, opravovat 
a udržovat zemní kabelové vedení NN, pojistkovou skříň a sloup na obecních pozemcích parc. 
č. 3080/104 a parc. č. st. 273 v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Cena za věcné břemeno 
činí 3.000 Kč + DPH (částka bude přeúčtována městu, jedná se o přeložku NN vyvolanou městem). 
Smlouva budoucí o zřízení služebnosti byla schválena usnesením rady města dne 24.06.2019. Rada 
souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/8 Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene inženýrské sítě uzavřené mezi GasNet
s.r.o. (oprávněný) a městem Týnec nad Sázavou (povinný) na stavbu přeložky STL plynovodu 
v rámci stavby „Rekonstrukce lávky přes Sázavu u Jawy“. Cena za věcné břemeno činí 
500 Kč/smlouvu. Věcné břemeno se týká:
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a) umístění a realizace plynovodu v lávce pro pěší přes řeku Sázavu u Jawy, která se nachází 
na pozemcích parc. č. 3069/11, 3069/26, 3828/3, 3828/1, 4543, 4607/1 v katastrálním území 
Týnec nad Sázavou. Lávka je ve vlastnictví města.

b) umístění a realizace plynovodu na obecním pozemku parc. č. 3069/11 v katastrálním území 
Týnec nad Sázavou.

Rada souhlasí s uzavřením smluv.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/9 Vyjádření ke stavbě workoutového parku o velikosti 8 x 10 m na obecním pozemku parc. č. 3006/1 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou, ve vzdálenosti cca 5,6 m severně od stávajícího hřiště 
na Farském kopci. Park se bude nacházet v ochranném pásmu lesa. Rada se stavbou v ochranném 
pásmu lesa souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/10 Žádost o vyjádření k nástavbě rodinného domu č. p. 99 ve Zbořeném Kostelci. Nástavba spočívá 
v provedení valbové střechy na místo stávající ploché, stavba se zvýší o cca 3 m na 9 m. Rada se 
stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/11 Žádost o vyjádření ke stavbě skladu a parkovacího stání na pozemku parc. č. 3115/149 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Stavba bude obdélníkového půdorysu o rozměrech 
4,8 x 13,0 m, střecha valbová, výška stavby 3,9 m. Stavba bude umístěna ve vzdálenosti 1,0 m 
od hranice pozemku parc. č. 3115/151 v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Rada se stavbou 
souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/12 Žádost o vyjádření ke stavbě „Doplnění dopravního značení (parkovací stání) na stávající zpevněné 
ploše na pozemcích parc. č. 3080/134 a 3089/81 v katastrálním území Týnec nad Sázavou“. 
Dokumentace řeší vyznačení parkovacích stání na stávající ploše u obchodního domu, která budou 
sloužit pro objekt č.p. 200. Na pozemku bude vyznačeno 10 parkovacích stání, z toho jedno 
pro invalidy. Mezi stáním 5 a 6 bude provedena zelená plocha. Svislé dopravní značení bude 
provedeno osazením třech dopravních značek – vyhrazené parkoviště (IP 12). Rada se stavbou 
souhlasí, plocha a parkovací stání budou vydlážděny vodopropustnou dlažbou.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/13 Žádost o prodej obecního pozemku parc. č. 2241/22 v katastrálním území Pecerady o výměře 
93 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace. Žadatelka vlastní byt v blízkém bytovém domě č.p. 
119 a pozemek by využila pro parkování vozidla a umístění popelnice. Komise a rada prodej 
pozemku nedoporučuje.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/14 Žádost o prodej obecního pozemku parc. č. st. 409 o výměře 190 m2 v katastrálním území Čakovice 
u Řehenic včetně budovy na pozemku (hasičská zbrojnice). Žadatel vlastní sousední pozemky parc. 
č. 1121/3 a 1121/1 a stavbu by využil jako garáž. Město stavbu vypůjčilo Sboru dobrovolných 
hasičů Krhanice. Komise a rada prodej pozemku a budovy nedoporučuje.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/15 Žádost o prodej obecního pozemku parc. č. 1281/1 v katastrálním území Čakovice u Řehenic 
o výměře 769 m2, ostatní plocha – neplodná půda. Žadatelé vlastní sousední pozemky parc. č. 
1159/2 a 1159/5 s chatami č.e. 113 a 114, na kupovaném pozemku by zřídili sjezd a nové napojení 
svých pozemků na komunikaci. Následně by žádali o změnu územního plánu, aby mohli chaty 
přestavět na trvalé bydlení. Komise a rada prodej pozemku nedoporučuje. Přístup na soukromé 
pozemky je možný i za současného stavu, město přístupu nebrání. Pokud si žadatel projedná se 
správcem komunikace a vodního toku souhlas se sjezdem a přemostěním, může město projednat 
prodej či výpůjčku pozemku pod vjezdem a mostem.
Schváleno 4 - 0 - 0 (1 nehlasoval z důvodu střetu zájmů)
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05/16 Žádost Build&build s.r.o. o prodej pozemků parc. č. 910/1 v katastrálním území Pecerady o výměře 
6999 m2, trvalý travní porost a parc. č. 4274/1 v katastrálním území Týnec nad Sázavou, část Chrást 
nad Sázavou o výměře 3017 m2, orná půda. Oba pozemky jsou v územním plánu zahrnuty do ploch 
„bydlení venkovského typu“. Žadatel je developerská společnost architektů a projektantů. Komise 
nedoporučuje prodat pozemky bez výběrového řízení (viz vnitřní směrnice č. 2/2020). Rada prodej 
nedoporučuje.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/17 Nabídka na darování pozemku parc. č. 1165/14 v katastrálním území Čakovice u Řehenic o výměře 
1092 m2, na kterém se nachází rybník. Komise a rada přijetí daru doporučuje. Náklady s převodem 
spojené uhradí město.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/18 Nabídka na odkoupení Hotelu Týnec – budova č.p. 2 na pozemku parc. č. st. 85/1 o výměře 
2236 m2 a pozemek parc. č. 4656 o výměře 3694 m2 v katastrálním území Týnec nad Sázavou 
za 40.000.000 Kč. Komise nemá dostatek podkladů pro rozhodnutí – ekonomické podklady, vize 
města, jak budovu provozovat, jak je to s dotacemi, které vlastník na opravy čerpal, … Budou 
zpracovány další podklady pro rozhodování zastupitelstva. Rozhodne zastupitelstvo, případně se 
doplní informace dle požadavku zastupitelstva.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/19 Návrh na směnu pozemků v katastrálním území Pecerady (u Zbořeného Kostelce) z důvodu 
výstavby vodovodu. Směna se týká části pozemků parc. č. 746/4 a 746/1 (část o šířce 1 m 
pro rozšíření obecní cesty na parc. č. 2234) a lesních pozemků parc. č. 407 (výměra 90 m2), parc. 
č. 408 (výměra 8380 m2) a parc. č. 409 (výměra 522 m2) za obecní pozemky parc. č. 746/4 (výměra 
259 m2) a parc. č. 746/7 (výměra 107 m2) a části obecních lesních pozemků parc. č. 752/1 a 752/2. 
Výměra směňovaných pozemků bude přibližně stejná. Komise směnu doporučuje. Rada směnu 
doporučuje, souhlasí se zveřejněním záměru směny, náklady s převodem spojené uhradí město.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/20 Návrh na směnu pozemků s Miloslavem Pitelkou, Úročnice. Původně byla směna navržena 
z důvodu výstavby vodovodu v Krusičanech, nyní má město zájem o převedení části soukromého 
pozemku pod obecní komunikací. Směna se týká soukromých pozemků – část parc. č. 23 a část 
parc. č. 21 (výměra celkem cca 55 m2) a obecních pozemků – část parc. č. 3768/2, část parc. č. 
3768/3 a část parc. č. 3768/6 (výměra celkem cca 235 m2) vše v katastrálním území Krusičany. 
Směna by byla s doplatkem 150 Kč/m2. Komise a rada směnu doporučuje. Rada souhlasí se 
zveřejněním záměru směny, náklady s převodem spojené uhradí město.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/21 Podání žádosti Středočeskému kraji o bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 4314/4 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou, o celkové výměře 277 m2, 
na kterých město vybudovalo chodník a autobusové zastávky u krhanického hřbitova, a následné 
sepsání darovací smlouvy. Jedná se o pozemky parc. č. 4314/7 a 4314/8 vyznačené 
v geometrickém plánu č. 1926-97/2020. Komise a rada podání žádosti doporučuje.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/22 Poskytnutím slevy z nájemného. Rada 09.11.2020 usnesením RM2020/18/14 schválila slevu 
ve výši 50 % z nájemného z nájemních smluv uzavřených mezi městem a nájemci nebytových 
prostor pro nájemce, který byl na základě usnesení vlády prokazatelně omezen v užívání 
pronajatých nebytových prostor. Od 27.02.2021 platí nový nouzový stav (usnesení vlády č. 196 
ze dne 26.02.2021). Usnesení rady RM2020/18/14 zůstává v platnosti.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 05/1 až 22 zajistí Mgr. Martina Havránková

05/23 Rada schvaluje seznam náhradníků pro uzavření nájemní smlouvy na byt v DPS.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 05/23 zajistí Marta Vrkoslavová
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05/24 Dodatek č. 1 k licenční smlouvě 1131/2019 na převod práv k užívání počítačového programového 
vybavení a dat s firmou GEPRO s.r.o. Předmětem je pasport územního plánu v programu MISYS
za cenu 2000 Kč/rok bez DPH. Rada souhlasí s uzavřením dodatku.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/25 Žádost Příběh s.r.o. (dříve Bisport s.r.o., od 01.04.2020 změna názvu společnosti) o odložení platby 
poplatku z pobytu dle obecně závazné vyhlášky za rok 2020. Výše poplatku z pobytu je ve výši 
156.597 Kč, rekreační a ubytovací poplatek je ve výši 30.513 Kč. Rada souhlasí s prodloužením 
splatnosti poplatků do 30.09.2021.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/26 Návrh Územní studie ZČ-1 Čakovice Týnec nad Sázavou. Textová a grafická část. Rada s návrhem 
územní studie souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/27 Ustanovení komise pro poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení. Komise žádosti o půjčky 
vyhodnotí a zpracuje návrh výběru uchazečů a výši jednotlivých půjček, které předloží radě a 
zastupitelstvu. Rada schvaluje komisi: Jiří Vrbata, Miloslav Ctibor, Miloš Albl.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 05/24 až 27 zajistí Ing. Miloš Albl

05/28 Smlouva s NOVATEC Fenster+Turen s.r.o. na výměnu dřevěných oken v městské knihovně v Týnci 
nad Sázavou za cenu 246.214 Kč s DPH. Termín realizace: jaro 2021. Rada souhlasí s podpisem 
smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/29 Mateřská škola, příspěvková organizace
a) Rada schvaluje účetní závěrku k 31.12.2020 (rozvaha, výsledovka, příloha).
b) Rada schvaluje rozdělení hospodářského výsledku v celkové výši 206 760,29 Kč za rok 2020: 

do rezervního fondu 206 760,29 Kč.
c) Rada schvaluje seznam majetku pro bezúplatný převod do vlastnictví mateřské školy (zpráva 

z inventarizace k 31.12.2020). Převod projedná zastupitelstvo.
d) Rada bere na vědomí informace o ekonomice, čerpání rozpočtu, provozu, záměry na rok 2021

(oprava kuchyně, stavba dopravního hřiště).
e) Rada bere na vědomí seznam aktuálních vnitřních předpisů.
f) Rada bere na vědomí uzavření mateřské školy z provozních a organizačních důvodů během 

letních prázdnin od 19.07.2021-13.08.2021. Ve dnech 30.-31.08.2021 bude probíhat školení 
zaměstnanců mateřské školy.

Schváleno 5 - 0 - 0

05/30 Školní jídelna, příspěvková organizace
a) Rada schvaluje účetní závěrku k 31.12.2020 (rozvaha, výsledovka, příloha).
b) Rada schvaluje rozdělení hospodářského výsledku v celkové výši 351 566,47 Kč za rok 2020: 

do fondu odměn 80 000 Kč, do rezervního fondu 271 566,47 Kč.
c) Rada schvaluje seznam majetku pro bezúplatný převod do vlastnictví školní jídelny. Převod 

projedná zastupitelstvo.
d) Rada bere na vědomí informace o ekonomice, čerpání rozpočtu, provozu, záměry na rok 2021

(myčka, sporák, vstup do jídelny).
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 05/28 až 30 zajistí Mgr. Petr Znamenáček

05/31 Nabídka TextilEco a.s. na umístění chytrých kontejnerů Penguin Box v Týnci nad Sázavou. Jde 
o zařízení, které slouží k bezkontaktnímu hygienickému vydávání a přijímání zásilek. Jde o sestavu 
dvou boxů. Jeden na sběr použitých oděvů a druhý na výdej těchto oděvů. Rada s umístěním 
kontejneru nesouhlasí, stávající síť je dostatečná. Kontejner před obchodem v Chrástu bude 
nahrazen Dimatexem.
Schváleno 5 - 0 - 0
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05/32 Žádost o finanční příspěvek pro Římskokatolickou farnost Týnec nad Sázavou na obnovu hlavního 
vstupu do kostela. Rada souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 50.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/33 Redakční rada Týneckých listů. Rada schvaluje nové složení redakční rady Týneckých listů: Lenka 
Morávková, Kateřina Tomášková, Ivana Nováková, Lenka Vrbatová a Blanka Schůtová. 
Schváleno 5 - 0 - 0

05/34 Rada schvaluje Plán obnovy majetku vodohospodářské infrastruktury pro rok 2021 v celkové 
hodnotě 4,7 mil Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 05/31 až 34 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Informace o záměrech v ZŠ. Ekonomika bude projednána později 

Konec jednání v 17:00

Termíny jednání v roce 2021:
rada: 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.




