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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 06/2021

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 29.03.2021

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 29.03.2021
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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
06/1 Žádost o pronájem části obecního pozemku parc. č. 984/2 v katastrálním území Pecerady. Jedná 

se o travnatou plochu mezi silnicí a zahradou o šířce cca 1,7 m podél celé zahrady. Rada 
s pronájmem nesouhlasí, jde o krajnici komunikace.
Schváleno 5 - 0 - 0

06/2 Úprava nájemného z bytů, nebytových prostor a pozemků o míru inflace dle inflačních doložek ve 
smlouvách. Průměrná roční míra inflace v roce 2020 činila 3,2 %. Rada s úpravou nájemného 
souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

06/3 Žádost Mašek Projekce elekto o vyjádření ke stavbě „Chrást nad Sázavou p.č. 4120/1 – rozšíření 
VO“. Dokumentace řeší vybudování nového veřejného osvětlení podél silnice na pozemku parc. č. 
4120/1 v katastrálním území Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou (místní komunikace Pod 
Průhonem). Na trase budou osazeny dvě lampy. Rada se stavbou souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

06/4 Žádost Kadlec Elektro kovo o vyjádření ke stavbě č. IV-12-6027232 s názvem „Brodce – kNN – č.p. 
34“. Stávající vrchní vedení NN od trafostanice na parc. č. 4648 po sloup č. 27 (u č.p. 34) bude 
vyměněno včetně podpěrných bodů. Ze sloupu č. 27 povede nové zemní kabelové vedení přes 
pozemek parc. č. 4311 k domu č.p. 34, kde bude postaven nový zděný pilíř. Zední konzole na domě 
bude odstraněna včetně nadzemního vedení NN ke sloupu č. 25. Rada se stavbou souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

06/5 Žádost o vyjádření ke stavbě vodovodní přípojky pro rodinný dům č.p. 577 v Týnci nad Sázavou 
(ulice U Janovického potoka). Přípojka bude uložena v obecních pozemcích parc. č. 3816/1 a 
2985/5 a soukromých pozemcích parc. č. 2985/13 a 2948/5 v katastrálním území Týnec nad 
Sázavou. Rada se stavbou souhlasí, standardní podmínky pro vstup do komunikace.
Schváleno 5 - 0 - 0

06/6 Žádost o vyjádření k dodatečnému povolení chaty č.e. 5 v Čakovicích (část Čisté potoky). Stavba je 
přízemní, nepodsklepená, nepravidelného půdorysu se zastavěnou plochou 59 m2, výška stavby je 
3,9 m. Střecha je sedlová, nad částí pultová. Stavba se nachází v ochranném pásmu lesa, 
ve vzdálenosti 2,4 m od hranice lesního pozemku. Rada se stavbou nesouhlasí - je umístěna v těsné 
blízkosti lesa.
Schváleno 5 - 0 - 0

06/7 Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 3947/2 v katastrálním území 
Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou. Dům bude zděný, částečně podsklepený, 
jednopodlažní se sedlovou střechou, obdélníkového půdorysu se zastavěnou plochou 184,13 m2. 
Dešťové vody budou likvidovány na pozemku stavebníka, vjezd na pozemek je stávající. Součástí 
stavby je přípojka na obecní kanalizaci (viz souhlas rady města ze dne 01.06.2020), přípojka 
na vlastní studnu, elektrická přípojka, bazén 4 x 6 m, tepelné čerpadlo vzduch-voda, zpevněné 
plochy ze zámkové dlažby o výměře 163 m2, dřevěné oplocení pozemku o výšce 1,8 m s betonovou 
podezdívkou. Stavebník dále žádá o souhlas města jako vlastníka kanalizace s napojením na tuto 
kanalizaci. Rada se stavbou a s napojením na kanalizaci souhlasí. Standardní podmínky pro vstup 
do komunikace.
Schváleno 5 - 0 - 0
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06/8 Žádost o vyjádření k půdní vestavbě bytové jednotky v rodinném domě č.p. 209 v Peceradech. 
Vestavba bude provedena v západní části podkroví, pro přístup do podkroví bude osazeno na 
severní straně domu nové venkovní schodiště v ocelovém provedení. Směrem do dvora budou ve 
střeše realizovány vikýře, směrem k silnici střešní okna. Nad vestavbou dojde k výměně střešní 
krytiny za plechovou. Pultová střecha nad přístavkem v západní části bude odstraněna a 
nahrazena terasou přístupnou z půdního bytu. Podkroví bude odkanalizováno nově vysazenou 
odbočkou, která bude uložena v obecním pozemku parc. č. 2218/8 v katastrálním území Pecerady 
(účelová komunikace). Rada se stavbou souhlasí, standardní podmínky pro vstup do komunikace.
Schváleno 5 - 0 - 0

06/9 Koupě pozemku parc. č. 2957/72 v katastrálním území Týnec nad Sázavou o výměře 193 m2, 
na kterém se nachází chodník a silnice (ulice Krusičanská), za 300 Kč/m2, tj. celkem za 57.900 Kč. 
Náklady s převodem spojené uhradí město. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0

06/10 Žádost Pragoprojektu a.s., který zastupuje ŘSD ČR, 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 
s návrhem nesouhlasí. Z poskytnutých podkladů není zřejmé, jaký vliv na opatření má velikost 
plánované odpočívky Dunávice a dále nebyla žadatelem zodpovězena otázka, kdo se o trvalá 
opatření na pozemcích města bude starat. Rada žádá projektanta o schůzku a projednání 
podkladů. 
Schváleno 5 - 0 - 0

06/11 Usnesení rady města ze dne 22.01.2018 ve věci přeložky vrchního vedení NN do země v Chrástu 
nad Sázavou. Žadatelem byl Remont Šerák, stavba č. IZ-12-6000618 s názvem Chrást nad Sázavou 
– NN, kNN – p.č. 4647. Záměr stavebníka se nezměnil, vyjádření rady je stále platné.
Schváleno 5 - 0 - 0

06/12 Informace o pronájmu pozemku pod chatou č.e. 50 v Peceradech (u Sázavy) a kolem ní vlastníkům 
této chaty. Malinovi mají zájem pouze o pronájem pozemku pod chatou (nájemné 2.000 Kč/rok). 
Dle usnesení rady města ze dne 08.02.2021 bude záměr zveřejněn na úřední desce.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 06/1 až 12 zajistí Mgr. Martina Havránková

06/13 Rada schvaluje seznam náhradníků pro uzavření nájemní smlouvy na byt v DPS.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 06/13 zajistí Marta Vrkoslavová

06/14 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření pro územní samosprávný celek Město Týnec nad 
Sázavou za období od 01.01.2020 do 31.12.2020. Rada bere zprávu na vědomí a doporučuje 
zastupitelstvu zprávu schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 06/14 zajistí Ing. Kateřina Hrušková

06/15 Zápis komise z vyhodnocení výběrového řízení na půjčky z Fondu rozvoj bydlení. Rada doporučuje 
zastupitelstvu schválit poskytnutí půjčky dle návrhu komise.
Schváleno 4 - 0 - 0 (1 radní nehlasoval - ohlásil střet zájmů - je žadatelem o půjčku)

Plnění usnesení č. 06/15 zajistí Ing. Miloš Albl

06/16 Smlouva o dílo č. E18941X s Window Holding a.s. okna VEKRA - výměna oken v městské knihovně 
II. etapa vnitroblok (plastová okna) za cenu 44.694 Kč. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0
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06/17 Základní škola, příspěvková organizace
a) Rada schvaluje účetní závěrku k 31.12.2020 (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha)
b) Rada schvaluje rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 289.363,03 Kč za rok 

2020: do rezervního fondu 249.363,03 Kč a do fondu odměn 40.000 Kč.
c) Rada schvaluje seznam majetku pro bezúplatný převod do vlastnictví základní školy (zpráva 

z inventarizace k 31.12.2021). Převod projedná zastupitelstvo.
d) Rada souhlasí se zřízením přípravné třídy na školní rok 2021/2022.
e) Rada bere na vědomí informace o ekonomice a provozu, záměry na rok 2021.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 06/16 a 17 zajistí Mgr. Petr Znamenáček

06/18 Program zastupitelstva 12.04.2021
A. Majetkové převody HAV
B. Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení AL
C. Rozpočtové opatření zastupitelstva pro rok 2021 HRU
D. Závěrečný účet a zpráva o přezkoumání hospodaření - Město Týnec nad Sázavou HRU
E. Bezúplatný převod majetku příspěvkovým organizacím  ZNA
F. Koupě Společenského centra a hotelu Týnec KADR
G. Přijetí úvěru na koupi Společenského centra a hotelu Týnec KADR

Schváleno 5 - 0 - 0

06/19 Smlouva č. 1200300123 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí na projekt 
PP vodovod Pecerady a Zbořený Kostelec. Na projekt je poskytnuta dotace ve výši 2 743 200 Kč. 
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

06/20 Smlouva č. 1200300062 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí na projekt 
PP vodovod a kanalizace Krusičany a intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou. Na projekt je 
poskytnuta dotace ve výši 2 931 300 Kč. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

06/21 Smlouva č. 868/B1/2021 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury na projekt Týnec nad Sázavou chodník podél silnice III/10513 (ISPROFOND 
5217510388). Na projekt je poskytnuta dotace ve výši 9 195 214 Kč. Rada souhlasí s uzavřením 
smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

06/22 Smlouva na poskytnutí dotace z participativního rozpočtu Středočeského kraje na vybudování 
Dopravního hřiště u mateřské školy ve výši 400 000 Kč, termín realizace jaro 2021. Rada souhlasí 
s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

06/23 Dodatek č. 2 k Dílčí smlouvě se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. na projektovou 
dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí na akci „Vodovod Pecerady - Zbořený Kostelec“. 
Dodatek ruší inženýrskou činnost pro vydání územního rozhodnutí. Tato činnost bude provedena 
v rámci samostatné dílčí smlouvy při projednání společného řízení. Rada souhlasí s uzavřením 
dodatku.
Schváleno 5 - 0 - 0

06/24 Dílčí smlouva se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. na projektovou dokumentaci 
pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na akci „Vodovod Pecerady -
Zbořený Kostelec“ za cenu 1.524.200 Kč bez DPH. Rada souhlasí s uzavřením dílčí smlouvy. Dle 
výstupů z kontrolního dne se ruší usnesení rady RM2021/4/14.
Schváleno 5 - 0 - 0
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06/25 Žádost Linky bezpečí, z.s. o finanční příspěvek na provoz ve výši 15.000 Kč. Rada nesouhlasí 
s poskytnutím příspěvku.
Schváleno 5 - 0 - 0

06/26 Veřejná zakázka „Stavební úpravy a přístavba Základní umělecké školy Týnec nad Sázavou“. 
Předpokládaná hodnota zakázky je 6,1 mil. Kč bez DPH. Zjednodušená podlimitní zakázka bude 
zveřejněna na profilu zadavatele. Rada schvaluje obsah Smlouvy o dílo, Výzvu, Zadávací 
dokumentaci zakázky. Rada jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi: Pavel Korec, 
Jiří Vrbata, Martina Havránková; náhradníci František Kašpárek, Miloš Albl, Martin Kadrnožka.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 06/18 až 24 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Informace o stavbách - mostek přes Srbínovský potok, chodník Podělusy

- Rekonstrukce střechy věže - církev nezískala dotaci z Norských fondů, akci odkládá - hledá se nový 

dotační titul. Bude se řešit změna dotace poskytnuté městem - rozšíření čerpání na opravu 

schodiště.

Konec jednání v 16:30

Termíny jednání v roce 2021:
rada: 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.




