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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 10/2021

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 07.06.2021

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
Zdeňka Klenorová, Ing. arch. Petr Vávra
Ing. Bedřich Pešan

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta   místostarosta

V Týnci nad Sázavou dne 07.06.2021
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Schůze rady byla zahájena ve 14:00 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
10/1 Prodloužení nájemní smlouvy Benešovská 13, Týnec nad Sázavou, byt č. 3. Smlouva je platná 

do 30.06.2021. Rada souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy do 30.06.2022.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/2 Prodloužení nájemní smlouvy Nádvoří Hodějovského 67, Týnec nad Sázavou, byt č. 2. Smlouva je 
platná do 30.06.2021. Rada souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy do 30.06.2022.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/3 Prodloužení nájemní smlouvy Nádvoří Hodějovského 98, Týnec nad Sázavou, byt. č. 1. Smlouva je 
platná do 30.06.2021. Rada souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy do 30.06.2022.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/4 Žádost o dlouhodobý pronájem obecního pozemku parc. č. 1389 o výměře 3938 m2 v katastrálním 
území Čakovice u Řehenic (u osady Čisté potoky). Žadatelé chtějí v blízkosti bydlet, na pozemku by 
chovali koně, provozovali jezdeckou lukostřelbu či venkovní hry pro děti a dospělé. Parkování a 
zázemí plánují na pozemku u chaty č. e. 5, kterou chtějí koupit. Přístup na pozemek je 
po nezpevněné cestě, na pozemku by probíhal trénink cca 10 lidí jeden víkend v měsíci. Záměr byl 
zveřejněn na úřední desce od 21.05.2021. Pronájem bude sjednán na dobu neurčitou za cenu 
0,50 Kč/m2/rok + inflační doložka, tj. 1.969 Kč/rok, výpovědní lhůta 3 měsíce. Rada souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy za následujících podmínek: žadatel vlastní nemovitost v lokalitě, 
parkování a sociální zázemí bude zajištěno na pozemku ve vlastnictví žadatele.
Schváleno 4 - 0 - 1 (zdržel)

10/5 Výpověď z nájmu nebytového prostoru umístěného ve sníženém přízemí budovy Benešovská 13, 
Týnec nad Sázavou. Výpověď podána nájemníkem 24.05.2021, výpovědní doba 3 měsíce, 
ukončení smlouvy k 31.08.2021. Velikost prostor 44,6 m2 + společné WC 1,8 m2. Rada bere 
informaci o výpovědi a termínu ukončení smlouvy na vědomí. Bude vyhlášeno výběrové řízení 
na nového nájemce, standardní podmínky.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/6 Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti na stavbu č. IP-12-6012215 s názvem „Čakovice 
– kNN – pro p.č. 1285/10“ uzavřená mezi ČEZ Distribucí (oprávněný) a městem Týnec nad Sázavou 
(povinný). Věcné břemeno se týká práva umístit, provozovat, opravovat a udržovat zemní 
kabelové vedení NN na obecním pozemku parc. č. 1285/5 v katastrálním území Čakovice 
u Řehenic. Cena za věcné břemeno činí 10.000 Kč + DPH. Smlouva budoucí o zřízení služebnosti 
byla schválena usnesením zastupitelstva města dne 11.12.2017. Rada souhlasí s uzavřením 
smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/7 Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti na stavbu č. IE-12-6007338 s názvem „BENMET 
VN4084, Týnec n. Sázavou – kVN, BN 6070 – PB7“ uzavřená mezi ČEZ Distribucí (oprávněný) 
a městem Týnec nad Sázavou (povinný). Věcné břemeno se týká práva umístit, provozovat, 
opravovat a udržovat zemní kabelové vedení VN na obecním pozemku parc. č. 3726/1 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Cena za věcné břemeno činí 24.000 Kč + DPH. Smlouva 
budoucí o zřízení služebnosti byla schválena usnesením zastupitelstva města dne 11.12.2017.
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy
Schváleno 5 - 0 - 0
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10/8 Žádost Elektrostav Strakonice s.r.o. o vyjádření ke stavbě č. IZ-12-6002022 s názvem „Chářovice –
VN, odbočka Pilát – přeložka VN“. Jedná se o výměnu vodičů VN ve stávající trase, posun 
podpěrného bodu na pozemku parc. č. 2470/11 v katastrálním území Chářovice a osazení nového 
podpěrného bodu na pozemku pac. č. 3280/2 v katastrálním území Podělusy Stavba se nedotkne
obecního pozemku, přeložka je plánována z důvodu výstavby přivaděče k dálnici D3. Rada se 
stavbou souhlasí.
Schváleno 4 - 0 - 1 (zdržel)

10/9 Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci náhradních přístupů uzavřená mezi ŘSD ČR (investor) 
a městem Týnec nad Sázavou (vlastník). Smlouva řeší vybudování stavby Náhradních přístupů:

 SO 303-121 Přístupová komunikace k chatám vpravo v km 3,030
 SO 303-122 Příjezdová komunikace k chatám vlevo v km 3,2
 SO 303-130 Chodníky v km 3,040 – KU

Stavba zajistí přístup na pozemky v chatové kolonii v sousedství přivaděče Týnec nad Sázavou. 
Výstavbou přivaděče dojde k narušení stávajících komunikačních propojení, některé pozemky 
budou znepřístupněny. Stavba Náhradních přístupů bude provedena tak, aby byla co nejvíce 
zachována kvalita prostředí a přístup na pozemky. Stavba bude následně bezúplatně převedena 
do vlastnictví města včetně pozemků dotčených stavbou. Rada žádá ŘSD o vyřešení požadavků 
města ve věci odpočívky Dunávice. Poté město projedná požadavek na uzavření smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/10 Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci nových zárubních zdí uzavřená mezi ŘSD ČR (investor) 
a městem Týnec nad Sázavou (vlastník). Smlouva řeší vybudování zárubních zdí:

 SO 303-250 Zárubní zeď vpravo v km 2,980 – 3,085
 SO 303-251 Zárubní zeď vpravo v km 3,060 – 3,145
 SO 303-252 Zárubní zeď podél chodníku u Janečkovy vily

Zdi budou realizovány z důvodu minimalizace zásahu stavby přivaděče Týnec nad Sázavou do 
chatové kolonie a za účelem zajištění svahu při novém chodníku. Stavba bude provedena tak, aby 
byla co nejvíce zachována kvalita využití území.  Stavba bude následně bezúplatně převedena do 
vlastnictví města včetně pozemků dotčených stavbou. Rada žádá ŘSD o vyřešení požadavků města 
ve věci odpočívky Dunávice. Poté město projedná požadavek na uzavření smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 10/1 až 10 zajistí Mgr. Martina Havránková

10/11 Územní studie ZČ-3 Čakovice
a) Rada bere na vědomí Zprávu o výsledku pořízení a prověření Územní studie ZČ-3 Čakovice 

a souhlasí s návrhem na vklad této územní studie do evidence územně plánovací činnosti.
b) Rada ukládá Ing. Alblovi podat krajskému úřadu návrh na vložení dat o územní studii 

do evidence územně plánovací činnosti a zajistit uložení územní studie včetně jejího předání 
navrhovateli.

Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 10/11 zajistí Ing. Miloš Albl

10/12 Stanovení ceny vstupného v městském muzeu Týnec nad Sázavou. Vstupné rodinné 100 Kč 
(2 dospělí a 2 děti), vstupné dospělí 50 Kč, vstupné dítě 30 Kč, student 30 Kč, důchodce 30 Kč, 
vstupné ZTP, ZTP/P 30 Kč. Děti do 6 let zdarma. Rada města souhlasí s výší vstupného.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 10/12 zajistí Mgr. Petr Znamenáček

10/13 Program zastupitelstva 21.6.2021
A. Majetkové převody
B. Rozpočtové opatření zastupitelstva pro rok 2021
C. Závěrečné účty a zprávy o přezkumu svazků obcí (Týnecko, Benebus, Obecní lesy)
D. Koupě Společenského centra a hotelu Týnec 
E. Založení příspěvkové organizace Kulturní centrum Týnec
F. Volba předsedy Finančního výboru 
G. Svazek obcí Obecní lesy Benešovska - veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - příspěvek 

na hospodaření v lese
Schváleno 5 - 0 - 0
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10/14 Žádost TJ Jawa Pecerady, z.s. o změnu nočního klidu pro akci „Letní taneční zábava pod širým 
nebem“ konané na fotbalovém hřišti v Peceradech - ukončení akce ve 2:00 hodiny. Rada souhlasí 
s prodloužením změny nočního klidu. Pořadatel zajistí dodržení nočního klidu a pořádek po 
ukončení akce
Schváleno 4 - 0 - 1 (zdržel)

10/15 Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy se Středočeským krajem – kofinancování CAS. Veřejnoprávní 
smlouva se Středočeským krajem na konfinancování CAS pro JPO Týnec Pecerady měla být 
ukončena 23.06.2021. Byla uzavřena před dokončením výběrového řízení na dodavatele CAS.
Dodání nové CAS je dle kupní smlouvy 12.08.2021, proto je navrženo prodloužení plnění smlouvy 
s krajem. Dodatek č. 1 prodlužuje veřejnoprávní smlouvu do 31.12.2021. Rada souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1. 
Schváleno 5 - 0 - 0

10/16 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ČOV Týnec nad Sázavou s firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavby 
a.s. Předmětem dodatku je rozšíření dokumentace o část Stabilizace kalu OSS, navýšení ceny činí 
370.000 Kč bez DPH. Rada města souhlasí s uzavřením dodatku.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/17 Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo Polohopisné a výškopisné zaměření, průzkumné práce - IGP s firmou 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Předmětem dodatku je změna termínů plnění z důvodu 
mimořádných opatření nařízenými vládou České republiky v rámci nouzového stavu vyhlášeného 
z důvodu šíření virové nákazy covid-19. Rada souhlasí s uzavřením dodatku.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/18 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo Týnec-nábřeží s firmou Bratři Gallové & spol. s.r.o. Dodatek 
popisuje změny stavby (nemají vliv na cenu stavby) a změnu termínu z důvodu záplavy staveniště 
(živelná událost). Dokončení stavby bude 17.6.2021. Rada souhlasí s uzavřením dodatku.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/19 Smlouva o poskytování právních služeb na provedení veřejné zakázky Obnova místních komunikací 
ve starém Týnci nad Sázavou s MT Legal s.r.o., advokátní kancelář za cenu 160.000 Kč bez DPH. 
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/20 Zastupitelstvo Středočeského kraje projednalo poskytnutí dotací z Programu 2020 pro 
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje – Středočeský Fond podpory včasné přípravy 
projektů EU 2021+ a NIP a schválilo poskytnutí dotace na projekt „Projektová dokumentace na 
opatření k zabezpečení bezpečného odvodu vody z lokality Hlinka (Týnec nad Sázavou) - 1. etapa“ 
(evidenční číslo žádosti: FVP/VOH/043316/2020) maximálně ve výši 173 030 Kč.  Rada schvaluje 
přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace.
Schváleno 5 - 0 - 0

10/21 Veřejná zakázka Projektová dokumentace na opatření v lokalitě Hlinka (1. etapa). Rada bere 
na vědomí Protokol o otevírání obálek a Zprávu o hodnocení nabídek předložené hodnotící komisí 
a rozhoduje o přidělení veřejné zakázky nejvýhodnější nabídce – Vodohospodářský rozvoj 
a výstavba a.s., IČ: 47116901. Nabídková cena je 479 160 Kč s DPH. Rada souhlasí s uzavřením 
smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 10/13 až 21 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka
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C) Různé
- Územní plán - diskuze se Zdeňkou Klenorovou a Ing. arch. Petrem Vávrou o možnostech regulativů, 

o postup změny územního plánu. Možnosti: změna nebo nový územní plán, regulace formou 
územní studie a plánovací smlouvy nebo i regulačním plánem. Možnost nastavit podmínky a etapy 
výstavby v jednotlivých lokalitách stávajícího územního plánu, které zajistí rozvoj infrastruktury 
města (školství, sociální, doprava, voda, kanalizace). Tajemník připraví podklady pro úpravu 
územního plánu.

- Informace o dotacích MMR (v pátek 4.6.2021 zveřejněny výsledky žádostí):
o místní komunikace – dotaci jsme získali – celkové náklady z žádosti 17.303.836 Kč, dotace 

9.374.330 Kč, spoluúčast města 7.929.506 Kč
o rekonstrukce tělocvičny – dotaci jsme získali – celkové náklady z žádosti 865.852 Kč, dotace 

560.315 Kč, spoluúčast města 305.537 Kč
o rekonstrukce ZUŠ – dotaci jsme nezískali – důvod neznáme (je uveřejněn pouze seznam)

- Informace k dotacím Leader (teprve ve schvalování, ale alokace dostatečná pro všechny žadatele)
o ZŠ Benešovská WC - celkem 1.717.775 Kč, dotace 1.374.220 Kč, spoluúčast 343.555 Kč
o MŠ Komenského kuchyně - celkem 1.947.940 Kč, dotace 1.558.352 Kč, spoluúčast 389.588 Kč

- Veřejná zakázka Stavební úpravy a přístavba Základní umělecké školy Týnec nad Sázavou. Probíhá 
hodnocení nabídky. Na stavbu bylo požádáno o dotaci MMR, dotace nebyla přidělena. Vzhledem 
k finančním zdrojům v rozpočtu asi směřujeme k odložení investice do roku 2022.

- Diskuze o změně cen dle Pokynu 2017/2 v hotelových pokojích a doplnění ceníku za využití 
obecních domků pro soukromé akce - cena energií, cena nájmu. Ceny stanovujeme bez DPH. Návrh 
500/noc, 8000 měsíc

- Hotel - podklady do zastupitelstva
o Návrh provozního řešení a ekonomika (rozpočet a podklady)
o Ocenění nemovitosti - zatím pouze náhled, čekáme na finální dokument
o Kupní smlouva - dům s pozemkem a zahradou 
o Vybavení - schvaluje rada
o DPH - konzultace Quarta 9.6. v 10:00 přes TEAMS
o Servisní firma - zřizovací listina, ředitele jmenuje rada
o Stavební úřad - řízení se postupně ukončují - proběhla kontrolní prohlídka
o Byla slíbena kontrola KHS, zatím bez reakce
o Úvěr - schválen, smlouva podepsána

- Informace k výstavbě v lokalitě benzina. Lidl představil půdorysné dispozice nové prodejny a 
parkoviště. Zastupitelstvo města rozhodlo o pořízení změny č. 4 územního plánu týkající se dané 
lokality, nyní se čeká na prodej pozemků Lidlu. Město připravilo několik možností využití celého 
území (Lidl, sběrný dvůr, stavebniny, hřiště, bazén,…). Po vybudování a přestěhování do nové 
prodejny má město zájem o stávající objekt Lidlu i parkoviště (spolkový dům, zdravotnictví, 
služby,…). Postupně probíhají jednání mezi jednotlivými subjekty.

- Informace o žádostech o snížení platby za odpady (dlouhodobý pobyt v cizině,…). Řeší tajemník.

Konec jednání v 20:10

Termíny jednání v roce 2021:
rada: 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.




