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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 11/2021

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 28.06.2021

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
Mgr. Barbora Hanáková, ředitelka základní školy
Bc. Eva Toušová, ředitelka mateřské školy
Jana Malinová, ředitelka školní jídelny

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta   místostarosta

V Týnci nad Sázavou dne 28.06.2021
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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
11/1 Prodloužení nájemní smlouvy Brodce 25, byt č. 1. Rada souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy

do 31.07.2022.
Schváleno 5 - 0 - 0

11/2 Prodloužení nájemní smlouvy Rada souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy do 31.01.2022.
Schváleno 5 - 0 - 0

11/3 Žádost nájemce nebytových prostor Benešovská č.p. 13, Týnec nad Sázavou o snížení nájemného. 
Za prostory o velikosti 58,2 m2 platí nájemné ve výši 2.558 Kč/měsíc. Rada souhlasí se snížením 
nájemného na 2100 Kč/měsíc od 1.7.2021. Důvodem je zájem města na zachování poskytovaných 
služeb. Inflační doložka se uplatní v roce 2022
Schváleno 5 - 0 - 0

11/4 Smlouva o výpůjčce na soubor dřevořezeb pro stálou expozici „Křížová cesta“ na dobu neurčitou. 
Předměty budou umístěny v muzeu v Týnci nad Sázavou. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

11/5 Smlouva o výpůjčce uzavřená s vlastníky pozemku parc. č. 3069/10 v katastrálním území Týnec 
nad Sázavou. Předmětem výpůjčky je bezplatné užívání části tohoto pozemku z důvodu realizace 
stavby „Rekonstrukce lávky přes Sázavu u Jawy“. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

11/6 Pronájem zahrádky č. 19 o výměře 100 m2 na pozemku parc. č. 4250/1 v katastrálním území Týnec 
nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou (u náhonu) K.V. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, 
výše nájemného činí 20 Kč/m2/rok, tj. 2.000 Kč /rok + inflační doložka. Záměr byl zveřejněn 
na úřední desce od 31.05.2021. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

11/7 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavřená mezi městem Týnec nad 
Sázavou (oprávněný) a Povodím Vltavy (povinný). Věcné břemeno se týká práva umístit, 
provozovat a udržovat vodovodní a kanalizační řad na pozemku parc. č. 3832/1 v katastrálním 
území Krusičany. Cena za služebnost bude stanovena dle skutečného rozsahu služebnosti 
za jednotkovou cenu 10 Kč/m2. K ceně bude připočtena částka za administraci smlouvy ve výši 
5.550 Kč a administraci smlouvy budoucí ve výši 4.360 Kč. K částkám bude účtováno DPH 
dle zákona. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

11/8 Žádost o vyjádření k užívání místní komunikace č. 64c a účelové komunikace č. 138 v katastrálním 
území Čakovice u Řehenic pro jízdu malotraktoru Hinomoto Best E25. Rada souhlasí s užíváním 
místních komunikací pro jízdu malotraktorem.
Schváleno 5 - 0 - 0

11/9 Žádost o vyjádření k zasklení lodžie v bytě č. 29 (severní strana), v 7. patře domu č.p. 275, ulice 
Okružní, Týnec nad Sázavou. Zasklení bude provedeno na náklady žadatelky bezrámovým 
systémem Optimi, který nenaruší architektonický vzhled budovy. Rada s realizací souhlasí. Zasklení 
bude provedeno na náklady žadatele, v případě ukončení nájemní smlouvy zasklení zůstane, 
žadatel nebude mít nárok na kompenzaci.
Schváleno 5 - 0 - 0
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11/10 Žádost o vyjádření ke stavbě kanalizační přípojky k plánovanému rodinnému domu na pozemku 
parc. č. 3339/3 v katastrálním území Podělusy. Přípojka bude uložena v pozemku žadatele a 
v obecním pozemku komunikace parc. č. 3718, kde bude napojena na kanalizační řad. Rada se 
stavbou souhlasí, bez poplatku za zhodnocení pozemku (osvobození dle OZV). Standardní 
podmínky pro vstup do komunikace.
Schváleno 5 - 0 - 0

11/11 Žádost o nové vyjádření ke stavbě kanalizační přípojky k plánovanému rodinnému domu 
na pozemku parc. č. 2954/10 v katastrálním území Týnec nad Sázavou (ulice K. H. Máchy). Přípojka 
bude uložena v pozemku žadatele a v obecním pozemku komunikace parc. č. 3816/1, kde bude 
napojena na kanalizační řad. Rada se stavbou přípojky nesouhlasí. Technické parametry 
pro připojení jsou ve stanovisku VaK Týnec. Přípojka je ale pro připojení plánovaného rodinného 
domu v lokalitě, kde dojde k zahuštění výstavby (stavba na pozemku o výměře 464 m2), která není 
pro lokalitu vhodná.
Schváleno 4 - 0 - 0 (jeden nehlasoval)

11/12 Žádost o vyjádření ke stavbě STL a NTL plynové přípojky pro rodinný dům č.p. 68 ve Zbořeném 
Kostelci. Přípojka bude uložena v pozemku žadatele a v pozemku komunikace parc. č. 4643/1 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Součástí stavby je osazení kiosku HUP v oplocení. Kiosek 
bude zděný. Stavba se nedotkne obecních pozemků. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

11/13 Žádost Remont Šerák s.r.o. o vyjádření ke stavbě č. IZ-12-6002532 s názvem „Týnec nad Sázavou, 
kNN, p.č. 3077/60“. Stávající kabelové vedení NN uložené v pozemku parc. č. 3077/60 bude kolem 
rohu budovy č.p. 546 (prodejna Lidl) přeloženo do nové trasy. Rada se stavbou souhlasí bez 
připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

11/14 Žádost o vyjádření ke stavbě sjezdu na pozemek parc. č. 3937/4 v katastrálním území Týnec nad 
Sázavou, část Chrást nad Sázavou. Sjezd bude umístěn na obecním pozemku komunikace parc. č. 
4283/1, bude proveden ze zatravňovacích dlaždic, šířka sjezdu 5,6 m. Rada se stavbou souhlasí 
bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

11/15 Žádost o vyjádření k odstranění stavby chaty č.e. 50 v Podělusích. Z důvodu špatného technického 
stavbu bude stavba zcela odstraněna. Jedná se o dřevěnou chatu se zastavěnou plochou 51 m2.
Rada s odstraněním stavby souhlasí. V případě poškození nebo znečištění příjezdových místních 
komunikací, budou uvedeny do původního stavu
Schváleno 5 - 0 - 0

11/16 Žádost o vyjádření ke stavbě skladu na nářadí s přístřeškem na pozemku parc. č. 3119/27 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou (ulice Višňová). Stavba bude zděná, obdélníkového 
půdorysu o rozměrech 13,5 x 3,5 m, s pultovou střechou. Stavba bude umístěna v severní části 
pozemku ve vzdálenosti 2,0 m od hranice lesního pozemku parc. č. 3116/1. Rada se stavbou 
souhlasí. Stavba se nachází v ochranném pásmu lesa a vlastník lesa odmítá odpovědnost 
za způsobené škody na stavbě. 
Schváleno 5 - 0 - 0

11/17 Žádost o vyjádření k umístění stavby přístřešku na pozemku parc. č. 3154/6 v katastrálním území 
Podělusy. Otevřený dřevěný přístřešek o půdorysných rozměrech 5,0 x 3,5 m bude umístěn 
ve vzdálenosti 0,5 m od hranice obecní komunikace parc. č. 3132/1 v katastrálním území Podělusy. 
Výška stavby bude max. 3 m. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0
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11/18 Žádost o nové vyjádření ke stavebním úpravám chaty č.e. 5 v Čakovicích (Čisté potoky). Původní 
dřevěná chata byla zateplena polystyrenem a byla provedena nová střecha (nad severní částí 
sedlová, nad jižním přístavkem pultová). Dále došlo k dozdění severovýchodního rohu stavby a 
přístavbě podél východní stěny. Tato přístavba podél východní stěny bude odstraněna. Stavba se 
nachází v ochranném pásmu lesa, ve vzdálenosti cca 2,5 m od hranice lesního pozemku parc. č. 
1390 v katastrálním území Čakovice u Řehenic. K původní žádosti vydala rada dne 29.03.2021 
nesouhlasné stanovisko. Rada se stavbou nesouhlasí - je umístěna v těsné blízkosti lesa a stavba 
není v původním půdorysu dle KN.
Schváleno 5 - 0 - 0

11/19 Žádost o vyjádření ke stavbě zemědělské kolny na pozemku parc. č. 91/1 v katastrálním území 
Pecerady. Stavba bude zděná, nepodsklepená, přízemní s podkrovím, obdélníkového půdorysu, 
zastřešená sedlovou střechou. K severní fasádě je navržen jednopodlažní přístřešek s pultovou 
střechou. Celková zastavěná plocha stavby je 245,5 m2, půdorys 14,25 x 17,15 m, výška 9,2 m. 
Stavba bude sloužit pro parkování a opravy zemědělské techniky. Rada se stavbou souhlasí. 
Vzhledem k umístění v zástavbě je nezbytné dodržovat hlukové limity pro lokalitu bydlení. Stavba 
bude užívána jako kolna, nikoliv jako dílna.
Schváleno 5 - 0 - 0

11/20 Žádost o vyjádření ke stavbě chaty, garáže a přípojek na pozemku parc. č. 3923/2 v katastrálním 
území Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou. Stávající chata č.e. 36 bude odstraněna. Nová 
stavba chaty bude zděná, nepodsklepená, přízemní s valbovou střechou, obdélníkového půdorysu 
o rozměrech 12,6 x 8,5 m, zastavěná plocha 107,5 m2, výška stavby 5 m. Stavba bude napojena na 
obecní kanalizaci novou kanalizační přípojkou, která bude uložena v pozemku žadatele a 
v obecním pozemku komunikace parc. č. 4283/1 a 4283/4. Garáž bude umístěna v jihozápadní 
části pozemku, bude obdélníkového půdorysu 6,0 x 3,2 m. Vedle garáže bude zřízena zpevněná 
plocha pro parkování ze zámkové dlažby. Pozemek bude napojen novým sjezdem o šířce 5 m 
na obecní komunikaci. Rada se stavbou nesouhlasí. Stavba hmotově nezapadá do rekreační 
lokality.
Schváleno 5 - 0 - 0

11/21 Žádost o souhlas s vydáním územního rozhodnutí na stavbu „Rozšíření vodárenské soustavy 
v koridoru dálnice D3“. Jedná se o stavbu vodovodního řadu podél plánované dálnice D3 
ve Středočeském kraji v délce cca 62 km v dimenzích DN 100-300 včetně 4 vodojemů a 4 čerpacích 
stanic. Vodovod zajistí zásobování vodou objekty dálnice D3 a přilehlá města a obce. Vodovod 
bude napojen na Posázavský vodovod v obci Krhanice a vodovodní přivaděč Javorník – Benešov. 
Stavba se dotkne obecních pozemků parc. č. 3842/3 (v délce cca 8 m, Tloskovský potok, 
jihozápadní část pozemku) a parc. č. 1540/26 (v délce cca 4 m, jižní část pozemku) v katastrálním 
území Krusičany. Rada s vydáním územního rozhodnutí souhlasí bez připomínek
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 11/1 až 21 zajistí Mgr. Martina Havránková

11/22 Dohoda o úhradě nákladů na pořízení Územní studie ZPe-3 Pecerady. Již bylo jednou projednáváno 
17.10.2020 (RM2020/17/15), ale žadatel navrhuje úpravy dokumentu. Rada nesouhlasí s návrhem 
změn v dohodě o úhradě nákladů.
Schváleno 5 - 0 - 0

11/23 Dohoda o úhradě nákladů na pořízení územní studie v lokalitě Čakovice ZČ 8, Týnec nad Sázavou. 
Vypracování projektové dokumentace 59.500 Kč, pořizovatelské náklady 7.500 Kč, koordinační 
poplatek za správní činnosti 5.000 Kč.  Rada souhlasí s uzavřením dohody o úhradě nákladů.
Schváleno 5 - 0 - 0

11/24 Smlouva o dílo 202103 s Ing. arch. Danou Zákosteleckou na Vypracování územní studie Čakovice, 
Týnec nad Sázavou „ZČ 8“ za cenu 59.500 Kč.  Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo. Smlouva 
bude uzavřena po podpisu Dohody o úhradě nákladů na pořízení územní studie v lokalitě Čakovice 
ZČ 8, Týnec nad Sázavou.
Schváleno 5 - 0 - 0
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11/25 Územní studie ZČ-1 Čakovice. Rada bere na vědomí Zprávu o výsledku pořízení a prověření Územní 
studie ZČ-1 Čakovice a souhlasí s návrhem na vklad této územní studie do evidence územně 
plánovací činnosti. Rada Ukládá Ing. Miloši. 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. 11/22 až 25 zajistí Ing. Miloš Albl

11/26 Základní škola 
a) Rada bere na vědomí informace o čerpání rozpočtu, organizace školního roku, plán oprav

(Komenského - malování vestibulů, obklady, knihovna topný kanál, Benešovská - okapy, 
osvětlení, nábytek, opravy fasády), příprava na nový školní rok, personální zajištění.

b) Rada schvaluje udělení odměny ve výši 70% platu pro ředitelku Základní školy Týnec nad 
Sázavou z rozpočtu příspěvkové organizace. 

Schváleno 5 - 0 - 0

11/27 Mateřská škola. Rada bere na vědomí Informace o čerpání rozpočtu, plán oprav - chrást - koberec, 
kuchyňka, Komenského malování kuchyně, akustika v umývárkách, příprava na nový školní rok, 
personální zajištění.
Schváleno 5 - 0 - 0

11/28 Školní jídelna 
a) Rada bere na vědomí informace o čerpání rozpočtu, plán oprav - obměna nerezových prvků, 

sporák, malby, příprava na nový školní rok, personální zajištění.

b) Rada schvaluje převod 250.000 Kč z rezervního fondu do fondu reprodukce, čerpání 

300.000 Kč z fondu reprodukce na pořízení elektrického sporáku se skříňovou podstavbou 

do kuchyně, pořízení nerezového vybavení kuchyně a výměnu nerezového pultu v budově 

školy v Benešovské ulici.

Schváleno 5 - 0 - 0

11/29 Seznam náhradníků pro umístění do DPS čp. 520 a 525. Rada schvaluje seznam náhradníků 
pro uzavření nájemní smlouvy na byt v DPS.
Schváleno 5 - 0 - 0

11/30 Žádost osadního výboru Krusičany o finanční příspěvek ve výši 9.000 Kč na akci pro děti - rozloučení 
s prázdninami a na mikulášskou besídku. Rada souhlasí s poskytnutím daru osadnímu výboru 
Krusičany ve výši 9.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 11/26 až 30 zajistí Mgr. Petr Znamenáček

11/31 Veřejná zakázka na Rekonstrukce sociálních zařízení v budově základní školy Benešovská na 1. a 2. 
patře. Předpokládaná hodnota zakázky je 1 266 667 Kč bez DPH. Cena zahrnuje vybourání 
stávajících povrchů a odstranění koncových zařizovacích předmětů, repasi původních dveří, nové 
obložení stěn a podlah dlaždicemi v historickém vzhledu, opravy stěn, provedení izolací a výmalby, 
montáž a umístění nových koncových zařizovacích předmětů. Na projekt je zažádáno o dotaci přes 
MAS Posázaví z Programu rozvoje venkova 14-20. Rada schvaluje obsah smlouvy o dílo, výzvu a 
zadávací dokumentaci zakázky, seznam oslovených uchazečů. Rada jmenuje komisi pro otevírání 
obálek a hodnotící komisi: Petr Znamenáček, Jiří Vrbata, Miloš Albl
Schváleno 5 - 0 - 0

11/32 Veřejná zakázka na Rekonstrukci školní tělocvičny a nářaďovny základní školy Benešovská. 
Předpokládaná hodnota je 715 579,92 Kč bez DPH. Projekt je spolufinancování z dotace 
Ministerstva pro místní rozvoj max. ve výši 560 315 Kč. Rada schvaluje obsah Smlouvy o dílo, 
Výzvu, Zadávací dokumentaci zakázky, seznam oslovených uchazečů. Rada jmenuje komisi 
pro otevírání obálek a hodnotící komisi: František Kašpárek, Jiří Vrbata, Petr Znamenáček
Schváleno 5 - 0 - 0
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11/33 Veřejná zakázka na Rekonstrukci školní kuchyně v MŠ. Předpokládaná hodnota je 1 369 983 Kč bez 
DPH. Na projekt je podaná žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova. Rada schvaluje obsah 
Smlouvy o dílo, Výzvu, Zadávací dokumentaci zakázky, seznam oslovených uchazečů. Rada 
jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi: Petr Znamenáček, Pavel Korec, Jirka 
Vrbata
Schváleno 5 - 0 - 0

11/34 Veřejná zakázka na Obnovu místních komunikacích ve „starém“ Týnci nad Sázavou. Obnovou 
projde ulice Růžová, Lipová, Sad přátelství, K. H. Máchy, 1. máje, U Janovického potoka (spodní 
část). Předpokládaná hodnota je 14 940 954,85 Kč bez DPH. Projekt je spolufinancován z dotace 
Ministerstva pro místní rozvoj max. ve výši 9 374 330 Kč. Zjednodušená podlimitní zakázka bude 
zveřejněna na profilu zadavatele (otevřené řízení). Rada schvaluje obsah Smlouvy o dílo, Výzvu a 
Zadávací dokumentaci zakázky. Bude doplněno: pokládka ABS bude při venkovních teplotách 
vyšších než 10°C. Rada jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi: Pavel Korec, Petr 
Znamenáček, Martina Havránková, náhradníci František Kašpárek, Martin Kadrnožka, Jiří Vrbata
Schváleno 5 - 0 - 0

11/35 Renovace školní asfaltové plochy v základní škole Komenského v Týnci nad Sázavou. Práce provede 
společnost 4soft, s.r.o.. Realizace projektu bude ukončena do 17.09.2021. Cena díla je ve výši 
842 025,45 Kč včetně DPH. Částka ve výši 500 000 Kč bude hrazena z participativního rozpočtu
města. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo.
Schváleno 5 - 0 - 0

11/36 Dodávka dělící opony s elektropohonem pro sportovní halu v Týnci nad Sázavou. Rada bere 
na vědomí Prohlášení o provedeném průzkumu trhu a souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo (nebo 
bude vystavena objednávka) se společností PESMEN-SPORT s.r.o. za cenu ve výši 133 277,14 Kč 
včetně DPH. 
Schváleno 5 - 0 - 0

11/37 Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru 
elektrozařízení s ELEKTROWIN a.s. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

11/38 Návrh na doplnění Sociální komise. O členství projevil zájem Petr Žilinský. Rada jmenuje Petra 
Žilinského členem sociální komise.
Schváleno 5 - 0 - 0

11/39 Rada schvaluje mzdový výměr pro jednatele Vodovodů a kanalizací Týnec s účinností od 1.7.2021
Schváleno 4 - 0 - 0 (jeden nehlasoval)

11/40 Poskytnutí mimořádného daru na obnovu majetku pro region postižený živelnou událostí. Dar 
bude poskytnutý obci Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Lužice a Stebno, každé obci 
20.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 11/31 až 40 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka
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C) Různé
- Návrh na vyhlášení architektonické soutěže na smuteční obřadku na novém hřbitově. Předpoklad 

nákladů: 150.000 za soutěž, 300.000 na odměny. Vítěz pak zpracuje dokumentaci (v soutěži lze 

zastropovat cenu). Použila by se alokace na architektonickou soutěž Náklí (zatím nejsou dořešeny 

vlastnické vztahy). Budou připravena pravidla pro vyhlášení soutěže.

- Termíny rady o prázdninách: 19.7., 9.8., 30.8.

Konec jednání v 20:00

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




