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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 09/2021

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 24.05.2021

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
Václav Pošmurný

Program jednání:

1. Kontrola minulého zápisu
2. Nová usnesení
3. Různé

________________ ________________
starosta   místostarosta

V Týnci nad Sázavou dne 24.05.2021
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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
09/1 Smlouva o výpůjčce, město si vypůjčí čínské tradiční lidové hračky na výstavu s názvem Barevný 

svět od 01.06.2021 do 31.12.2021. Předměty budou umístěny v muzeu v Týnci nad Sázavou. Rada 
souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

09/2 Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení uzavřená mezi ČEZ Distribucí, a.s. 
(provozovatel) a městem Týnec nad Sázavou (žadatel). Předmětem smlouvy je přeložení 
elektrického vedení z důvodu výstavby komunikace Hlinka II. Předpokládané náklady činí 
746.440 Kč, městu bude účtováno 88,95 % těchto nákladů (tj. 663.958,38 Kč). Smlouva budoucí 
o realizaci přeložky byla schválena radou města dne 26.11.2018. Rada souhlasí s uzavřením 
smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

09/3 Pronájem zahrádky č. 19 o výměře 100 m2 na pozemku parc. č. 4250/1 v katastrálním území Týnec 
nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou (za garážemi u náhonu). Vybraný zájemce z výběrového 
řízení odstoupil. Rada města souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu zahrádky za 20 Kč/m2/rok, 
tj. za 2.000 Kč/rok + inflační doložka (další zájemce v pořadí).
Schváleno 5 - 0 - 0

09/4 Žádost společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., kterou zastupuje Losky s.r.o., o vyjádření 
ke stavbě optické sítě v Týnci nad Sázavou (centrum + sídliště) pro poskytování vysokorychlostního 
internetu. Stavba zasáhne mimo jiné na obecní pozemky parc. č. 3080/76, 77, 78, 81, 82, 85, 87, 
88, 91, 92, 101, 102, 126, 138, 140, 164, 167, 168, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 
parc. č. 3089/5, 9, 12, 33, 35, 38, 39, 42, 44, 49, 53, 61, 79 vše v katastrálním území Týnec nad 
Sázavou. Rada se stavbou nesouhlasí. Rada požaduje informaci, kde je využito stávajících 
chrániček a kde se budou provádět výkopové práce. Trasa vedení bude vedena ve stávajících 
trasách CETINu, nové trasy nebudou schváleny. Do navržených tras bude zakresleno i stávající 
vedení CETIN. Po doplnění informací a úpravě projektu bude vydáno nové stanovisko.
Schváleno 5 - 0 - 0

09/5 Žádost o vyjádření ke stavbě telekomunikační přípojky pro novostavbu rodinného domu č.p. 47 
v Krusičanech. Sdělovací kabel bude uložen v obecních pozemcích komunikace parc. č. 589/1 a 
589/5 v katastrálním území Krusičany, povede ze stávajícího sloupu na pozemek žadatelky. Kabel 
bude uložen v chráničce. Rada se stavbou souhlasí, vedení bude uloženo v chráničce a dostatečné 
hloubce, aby se v případě stavby komunikace nemuselo vedení překládat. Standardní podmínky 
pro vstup do komunikace.
Schváleno 5 - 0 - 0

09/6 Žádost Elmoz Czech s.r.o. o vyjádření ke stavbě č. IV-12-6028246 s názvem „Chrást nad Sázavou –
kNN – p.č. 3111/1, 12“. Jedná se o výstavbu zemního kabelového vedení NN od trafostanice 
na pozemku parc. č. st. 2196 do nové připojovací skříně na hranici pozemku parc. č. 3111/12 vše 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou. Přípojka bude uložena mimo 
jiné v obecních pozemcích (komunikace) parc. č. 3114/1 a 3825/2. Rada se stavbou nesouhlasí, 
Pozemek 3111/12 není dle územním plánu možno zastavět.
Schváleno 5 - 0 - 0
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09/7 Žádost o vyjádření ke stavbě vodovodní přípojky k plánovanému bytovému domu na pozemku 
parc. č. 3077/31 v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Přípojka bude uložena v pozemcích 
parc. č. 3821/7, 3077/8 (ulice Ing. Fr. Janečka) a obecním parc. č. 3825/3 (chodník). Rada se 
stavbou nesouhlasí. Napojení lze realizovat v ulici K Náklí.
Schváleno 5 - 0 - 0

09/8 Žádost o vyjádření ke stavbě sjezdu, oplocení, zahradního domku a elektrické domovní přípojky 
na pozemku parc. č. 4060/11 v katastrálním území Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou 
(ulice Na Průhoně). Dva sjezdy o šířce 5 m budou umístěny na obecním pozemku parc. č. 4080/2, 
budou provedeny zhutněným materiálem/štěrkem. Oplocení bude provedeno s podezdívkou 
o výšce 1 m, max. výška oplocení bude 2 m. Zahradní domek (montovaná dřevostavba) o půdorysu 
6 x 4 m bude podsklepený, zastřešený sedlovou střechou, výška stavby max. 5 m. Zahradní domek 
bude napojen na rozvody elektro ze stávajícího sloupku elektro na hranici pozemku. Rada se 
stavbou souhlasí. Vjezdy budou provedeny tak, aby do nich netekla povrchová voda z komunikace. 
Upozorňujeme žadatele, že na pozemku 4060/11 (podél hranice s pozemkem 4063) vede dešťová 
kanalizace.
Schváleno 5 - 0 - 0

09/9 Žádost o vyjádření k zastřešení stávajícího parkovacího stání, které je umístěno 
v severovýchodním rohu pozemku parc. č. 814/8 v katastrálním území Pecerady. Parkovací stání 
o rozměrech 6,85 x 3,50 m bude zastřešeno dřevěnou otevřenou konstrukcí, střecha bude 
asymetrická sedlová, výška přístřešku max. 3,5 m. Stavba nebude přesahovat na sousední 
pozemky. Rada se stavbou souhlasí. 
Schváleno 5 - 0 - 0

09/10 Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 2076/3 v katastrálním území 
Pecerady, část Hůrka. Dům je navržen jako montovaná dřevostavba, přízemní, obdélníkového 
půdorysu 8,3 x 13,0 m s výškou 5,2 m a pultovou střechou se sklonem 12°. Dům bude osazen 
na železobetonovou základovou desku. V místě, kde je terén níž, bude zhotoven základ systémem 
ztraceného bednění. Podél jižní strany domu bude provedena dřevěná terasa o šířce 3,4 m. Rada 
se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

09/11 Žádost o vyjádření k přístavbě a stavebním úpravám chaty č. e. 73 v Podělusích. Stávající betonová 
terasa směrem k řece a přístavek na jižní straně chaty budou odstraněny, na jejich místě bude 
provedena jednopodlažní přístavba navazující na 1. NP. Přístavba je řešena jako lehká 
dřevostavba, vynesena na ocelových sloupcích, s plochou střechou. Rada se stavbou souhlasí bez 
připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

09/12 Žádost o prodej části obecních pozemků parc. č. 992/3 a 2236/1 o celkové výměře 64 m2

v katastrálním území Pecerady, které má žadatel dlouhodobě zaplocené. Komise pro rozvoj města 
prodej části pozemku doporučuje za 150 Kč/m2 (tj. 9.600 Kč) + náklady s převodem spojené. Rada 
města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje za 150 Kč/m2 + náklady s převodem spojené. Rada 
doporučuje zastupitelstvu prodej schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0

09/13 Žádost o prodej části obecního pozemku parc. č. 2236/1 o výměře 15 m2 v katastrálním území 
Pecerady, který má žadatel dlouhodobě zaplocený. Komise pro rozvoj města prodej části pozemku 
doporučuje za 150 Kč/m2 (tj. 2.250 Kč) + náklady s převodem spojené. Rada města souhlasí se 
zveřejněním záměru prodeje za 150 Kč/m2 + náklady s převodem spojené. Rada doporučuje 
zastupitelstvu prodej schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0
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09/14 Žádost o prodej obecního pozemku parc. č. 1258 o výměře 1474 m2 v katastrálním území 
Krusičany. Pozemek s využitím ostatní plocha – neplodná půda je v územním plánu zařazen 
do ploch ZK – plochy smíšené nezastavěného území, krajinná zeleň. Pozemek leží mezi hlavní silnicí 
a pozemkem žadatele. Rada prodej nedoporučuje.
Schváleno 5 - 0 - 0

09/15 Žádost o prodej části obecního pozemku parc. č. 4493/2 o výměře cca 40 m2 v katastrálním území 
Týnec nad Sázavou, část Zbořený Kostelec. Pozemek by využila jako vjezd ke svému rodinnému 
domu, který je v současné době velice úzký z důvodu umístění elektrického rozvaděče. Pozemek 
se nachází u hřiště a v územním plánu je zařazen do ploch RS – plochy rekreace sportovní. Komise 
pro rozvoj města a rada prodej pozemku nedoporučuje.
Schváleno 5 - 0 - 0

09/16 Žádost o prodej obecních pozemků parc. č. 821 (5395 m2, trvalý travní porost) a parc. č. 788 
(1565 m2, ostatní plocha, jiná plocha), případně i pozemků parc. č. 814/1, 816/2 a 817 
v katastrálním území Čakovice u Řehenic. Pozemky by využíval jako pastvinu, navazují na jeho 
pozemky. V územním plánu jsou zařazeny do ploch ZK – plochy smíšené nezastavěného území, 
krajinná zeleň. Komise pro rozvoj města a rada prodej pozemků nedoporučuje.
Schváleno 5 - 0 - 0

09/17 Žádost o prodej obecního pozemku parc. č. 1389 o výměře 3938 m2 v katastrálním území Čakovice 
u Řehenic (u osady Čisté potoky). Pozemek s využitím trvalý travní porost je v územním plánu 
zařazen do ploch NZ – plochy zemědělské půdy, orná půda a trvalé travní porosty. Na pozemku by 
žadatel choval koně, provozoval jezdeckou lukostřelbu (trénink pro cca 10 lidí by probíhal jeden 
víkend v měsíci) či venkovní hry pro děti a dospělé. Pronájem pozemku schválila rada města 
10.05.2021. Komise pro rozvoj města a rada prodej pozemku nedoporučuje.
Schváleno 5 - 0 - 0

09/18 Komise pro rozvoj města znovu projednala záměr koupi Hotelu Týnec, tj. pozemku parc. č. st. 85/1 
o výměře 2236 m2, jehož součástí je budova č. p. 2, a pozemku parc. č. 4656 o výměře 3694 m2 vše 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou za cenu 40.000.000 Kč. Komise v názoru není jednotná. 
Dokud nebude hotový znalecký posudek, nechce se vyjadřovat ke kupní ceně. Před případnou 
koupí požaduje dodat účetní výsledovky hospodaření za posledních 5 let. Rada bere informaci 
komise na vědomí.
Schváleno 5 - 0 - 0

09/19 Žádost o souhlas s přejížděním obecního pozemku parc. č. 3845/14 na pozemek žadatele parc. č. 
3151/9 v katastrálním území Podělusy v místě, kde bude snížený chodník. Žadatel hodlá na svém 
pozemku vybudovat parkovací stání pro automobil. K žádosti nebyla doložena žádná 
dokumentace. Po konzultaci se stavebním úřadem nelze parkovací stání provést „na ohlášení“ a 
žadatel tak musí zpracovat podklady pro vydání rozhodnutí stavebního úřadu. Rada žádá 
předložení dokumentace na řešení parkování, poté bude vydáno stanovisko k samotné stavbě 
parkovacího stání. K vjezdu na stání bude využit přejezd na nově budovaném chodníku, pozice 
přejezdu byla na místě stavby s žadatelem odsouhlasena.
Schváleno 5 - 0 - 0

09/20 Žádost o přidělení hotelového pokoje 1+kk Okružní 525. Žadatel má od 5/2021 zažádáno o 
přidělení bytu v DPS (probíhá šetření), v současnosti má výpověď ze stávajícího bydlení. Rada 
souhlasí s umístěním žadatele v hotelovém pokoji.
Schváleno 5 - 0 - 0

09/21 Žádost o souhlas s umístěním stánku k prodeji zmrzliny na pozemku p.č. 1404/5 v k.ú Krhanice.
(Lesy ČR, kterým pozemek patří, žádají vyjádření dotčených místních samospráv). Rada 
s umístěním stánku nesouhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 09/1 až 21 zajistí Mgr. Martina Havránková



5

09/22 Prověření aktualizace Územní studie ZK 2 Krusičany. Rada města požaduje, aby Územní studie -
lokalita ZK2 Krusičany byla i nadále v platnosti.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 09/22 zajistí Ing. Miloš Albl

09/23 Žádost Základní školy Týnec nad Sázavou, příspěvkové organizace, o souhlas se záměrem 
realizovat projekt „Kvalitní vzdělávání pro všechny III“ financovaný z fondů EU - Operační program 
Výzkum, vývoj a vzdělávání 02-20-080 od 01.09.2021 do 30.06.2023 v předpokládané výši max. 
1.164.500 Kč. 100% nákladů pokryje dotace. Rada souhlasí se záměrem projektu „Kvalitní 
vzdělávání pro všechny III“ a pověřuje základní školu realizací projektu.
Schváleno 5 - 0 - 0

09/24 Žádost o výjimku z Obecně závazné vyhlášky č. 3/2020 o regulaci hlučných činností a nočního klidu 
pro koncert Františka Nedvěda ml., který se bude konat na zahradě Společenského centra Týnec 
17.07.2021. Předpokládané ukončení akce ve 23:00 hodin. Rada souhlasí s udělením výjimky.
Schváleno 5 - 0 - 0

09/25 Veřejná zakázka Workoutové hřiště v Týnci nad Sázavou. Rada bere na vědomí Zprávu o hodnocení 
nabídek a rozhoduje o přidělení zakázky nejvýhodnější nabídce Workout Europe s. r. o., 
IČ 05372356. Nabídková cena je 464 123,71 Kč s DPH. Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo. 
Před podpisem Smlouvy bude předložen platný certifikát k dodávaným prvkům.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 09/23 až 25 zajistí Mgr. Petr Znamenáček

09/26 Valná hromada Technické služby Týnec s.r.o.
a) Rada bere na vědomí Zprávu o činnosti společnosti za rok 2020. 
b) Rada schvaluje roční účetní závěrku, podle které činil zisk před zdaněním 3.568.695,16 Kč, 

daň z příjmů činila 651.700,00 Kč a hospodářský výsledek společnosti po zdanění v roce 2020 
činil 2.916.995,16 Kč.

c) Rada schvaluje dosažený zisk po zdanění použít na rozvoj společnosti tj. nákup nové techniky. 
d) Rada schvaluje udělení odměny řediteli (Ing. Jaromír Diblík) a to vzhledem k dosaženým 

výsledkům hospodaření v roce 2020, osobní zainteresovanost na obnově technického parku 
společnosti, nastavení a zavádění vnitřních pravidel, postupů a standardů společnosti. 
Udělení odměny projednala dozorčí rada společnosti a vyjádřila s ním souhlas.

Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 09/26 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Informace o rezignaci Ing. Jindřicha Petráška na funkci předsedy a člena Finančního výboru. 

Zastupitelům bude rozeslána výzva k nominacím (předseda musí být zastupitel).

- Hotel Týnec - podklady do zastupitelstva, informace k záměru:

 Václav Pošmurný představil záměr, rozpočet a zodpověděl otázky. Roční rozpočet 

ve standardním provozu vychází mírně do plusu bez údržby a oprav budovy Proběhla 

diskuze nad model spolupráce a financování po podpisu kupní smlouvy.

 seznam a ocenění vybavení

 požárně-bezpečnostní řešení - závěry ze schůzky s Ing. Balatou

 zřizovací listina PO a kupní smlouva - návrh s poznámkami po konzultaci s právníkem

V řešení: ocenění - Equita; stav kuchyně - KHS; smlouvy - nájemní město-PO, pracovní pro ředitele, 

podnájemní pro ZŠ a MŠ Gaia; otevřená stavební řízení - je vypsaná kontrolní prohlídka

Konec jednání v 20:30

Termíny jednání v roce 2021:
rada: 7.6., 28.6., 19.7., 9.8., 30.8., 20.9., 4.10., 18.10., 8.11., 29.11., 20.12.
zastupitelstvo: 21.6., 13.9., 13.12.




