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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 12/2021

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 19.07.2021

Přítomní členové rady:

Mgr. Martin Kadrnožka
Mgr. Petr Znamenáček
Zbyněk Peša
František Kašpárek 
Pavel Korec

Omluveni: 

---

Přizváni:

Mgr. Martina Havránková, odbor majetku

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta   místostarosta

V Týnci nad Sázavou dne 19.07.2021
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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 se průběžně plní. Rada schvaluje program jednání.

B) Nová usnesení
12/1 Výpověď nájemní smlouvy na pronajaté prostory (hospodu) v č.p. 43, Podělusy. Výpověď podána 

28.06.2021, výpovědní doba 3 měsíce, ukončení smlouvy k 30.09.2021. Prostory o velikosti 75 m2.
Rada bere výpověď na vědomí. Probíhá jednání se spolkem hasičů o provozu obecního domku.
Schváleno 5 - 0 - 0

12/2 Dodatek č. 30 k pojistné smlouvě č. 7720130651 ze dne 04.10.2006 mezi Kooperativa pojišťovnou, 
a.s. (pojistitel) a městem Týnec nad Sázavou (pojistník). Dodatek upravuje rozsah pojištěného 
majetku a jeho cenu - doplněna je stavba „Týnec-nábřeží“ na majetek pořízený z dotačních 
prostředků ve výši pořizovací ceny. Požadavek na pojištění je součástí dotačních podmínek.  
Celkové roční pojistné činí 384.831 Kč (zvýšení o 10.459 Kč). Rada souhlasí s uzavřením dodatku. 
Schváleno 5 - 0 - 0

12/3 Žádost o výpůjčku, popř. pronájem části obecního pozemku parc. č. 4493/2 v katastrálním území 
Týnec nad Sázavou, část Zbořený Kostelec o rozloze cca 22,5 m2 za účelem zřízení vjezdu na její 
pozemek parc. č. 4493/4. Stávající vjezd na pozemek je úzký z důvodu umístění elektrického pilíře. 
Zastupitelstvo města v červnu 2021 neschválilo prodej části obecního pozemku 40 m2. Rada 
s výpůjčkou ani pronájmem nesouhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

12/4 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 kanalizaci a výústní objekt zřizované v rámci stavby „Intenzifikace ČOV 
Týnec nad Sázavou“ na pozemcích parc. č. 3829/1 a 3829/6 v katastrálním území Týnec nad 
Sázavou. 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

12/5 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě uzavřená 
mezi městem Týnec nad Sázavou (oprávněný) a Římskokatolickou farností Týnec nad Sázavou 
(povinný). Věcné břemeno se týká práva zřídit, provozovat a udržovat vodovodní a kanalizační řad 
zřizovaný v rámci stavby „Vodovod a kanalizace Krusičany“ na lesním pozemku parc. č. 499 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Cena za věcné břemeno činí 15.000 Kč + DPH. Rada 
souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

12/6 Žádost Elmoz Czech s.r.o. o nové vyjádření ke stavbě č. IV-12-6028246 s názvem „Chrást nad 
Sázavou – kNN – p.č. 3111/1“ - výstavba zemního kabelového vedení NN od trafostanice 
na pozemku parc. č. st. 2196 do nové připojovací skříně umístěné v jihovýchodním rohu pozemku 
parc. č. 3111/1 vše v Chrástu nad Sázavou. Přípojka bude uložena mimo jiné v obecních pozemcích 
(komunikace) parc. č. 3114/1 a 3825/2. Rada žádá projektanta o konzultaci. Podmínky pro souhlas 
se stavbou: nový pilíř musí být zděný. Vedení bude v celé trase uloženo tak, aby v budoucnu mohla 
být nad vedením umístěna komunikace a nebylo nezbytné vedení kvůli stavbě komunikace 
překládat (uložení minimálně o 20 cm hlouběji, než je norma). Vedení bude uloženo při hranici 
pozemků, aby zůstal prostor pro budoucí uložení vodovodu a kanalizace, ideálně do výkresu 
zakreslit možné vedení vodovodu a kanalizace. Do výkresu zakreslit i ostatní sítě. Přechod pod 
studánkou na kolmici k cestě. Upřednostnění vedení v pozemku 3111/4, 3111/12.
Schváleno 5 - 0 - 0
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12/7 Žádost Projektové kanceláře Slabihoudek Petr o vyjádření ke stavbě č. IV-12-6009854 s názvem 
„Týnec nad Sázavou – U hradu – venkovní vedení VN 22 kV“. Z důvodu nedostatečné výšky vodičů 
VN v prostoru u hradu je navrženo toto venkovní vedení včetně stožárů odstranit (od trafostanice 
na pozemku parc. č. st. 1519 k cyklostezce u pozemku parc. č. 3050/5). Vedení by bylo nahrazeno 
kabelovým vedením VN, které bude vedeno v nové trase – v kraji cyklostezky na obecním pozemku 
parc. č. 3811/7 vše v katastrálním území Týnec nad Sázavou (cyklostezka kolem mlýna), 
na pozemku parc. č. 3020/5 v blízkosti cyklostezky bude osazen nový stožár VN. Rada se stavbou 
souhlasí. Povrch stezky bude proveden nový v celé délce stavby. Nový stožár (krajní hrana stožáru 
nebo základu) bude od hrany stezky minimálně 1,5 m. Standardní podmínky pro vstup 
do komunikace. Po demontáži stožárů bude opraveno (doplněno) dláždění v areálu hradu. 
Upozorňujeme, že stavbu stezky vlastní Středočeský kraj. Doporučujeme uložit chráničku pod 
povrch stezky pro případné pokračování vedení na druhý břeh pod řekou.
Schváleno 5 - 0 - 0

12/8 Žádost o vyjádření ke stavbě oplocení podél východní hranice pozemku parc. č. 4526/2 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou, část Zbořený Kostelec. Oplocení bude provedeno 
pletivem o výšce 1,5 m, podezdívka z podhrabových desek. Součástí budou vjezdová vrata a 
branka pro pěší. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

12/9 Žádost o vyjádření k rekonstrukci oplocení na pozemcích parc. č. 3080/11 a parc. č. st. 242 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou (u rodinného domu č.p. 110, ulice Jílovská). Stávající 
oplocení bude odstraněno a nahrazeno novým. Směrem k silnici bude podezdívka a sloupky z KB 
bloků, výplň dřevěná, výška plotu 2 m. Oplocení vjezdu zůstane beze změny. Směrem k sousední 
nemovitosti č.p. 160 bude v délce 16,7 m proveden plný plot z betonových dílců o výšce 2 m. Rada 
se stavbou souhlasí, plot podél silnice bude mít celkovou výšku maximálně 160 cm. 
Schváleno 5 - 0 - 0

12/10 Žádost o vyjádření ke stavbě garáže na pozemku parc. č. 3192/3 v katastrálním území Týnec nad 
Sázavou. Jedná se o dvougaráž obdélníkového půdorysu o rozměrech 11,6 x 9,0 m, zastavěná 
plocha 104,4 m2, výška stavby 3,1 m, střecha pultová. Stavba je řešena jako stavebnicový systém 
montovaný z ocelových dílců připravených ve výrobně. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

12/11 Žádost České pirátské strany o zábor veřejného prostranství a umístění laviček z palet pro účely 
volební kampaně do sněmovny pro koalici Pirátů a Starostů. Lavičky o délce 120 cm by byly 
umístěny v centru města v době od 19.07.2021 do 11.10.2021. Rada s umístěním laviček souhlasí. 
Místa budou upřesněna s žadatelem. 
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 12/1 až 11 zajistí Mgr. Martina Havránková

12/12 VI. Rozpočtové opatření rady města
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 12/12 zajistí Ing. Kateřina Hrušková

12/13 Mateřská škola Týnec nad Sázavou, příspěvková organizace
a) Rada schvaluje výjimky v počtu dětí ve třídách mateřské školy. Třídy budou naplněny na 25 

dětí zapsaných v jedné třídě pro školní rok 2021/2022. 
b) Rada stanovuje výši školného na školní rok 2021/2022 ve výši 500 Kč/měsíc. Děti, které plní 

povinné předškolní vzdělávání jsou od úplaty osvobozeny.
c) Rada schvaluje odměnu pro ředitelku mateřské školy za období 01-06/2021 ve výši 50% 

měsíčního platu z prostředků mateřské školy. Odměna bude vyplacena v srpnovém termínu.
Schváleno 5 - 0 - 0

12/14 Žádost o umístění M.O. do hotelového pokoje v domově s pečovatelskou službou v Týnci nad 
Sázavou.
Schváleno 5 - 0 - 0
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12/15 Rada města pověřuje paní Martu Kratochvílovou opatrovníkem za město Týnec nad Sázavou. Jako 
zákonný zástupce je oprávněna a povinna zastupovat opatrovance při právním jednání a spravovat 
jejich jmění ve všech věcech, v nichž jsou omezeni. Je povinna chránit zájmy opatrovanců a 
naplňovat jejich práva, konat vše, co bude považovat k jejich prospěchu, řádně své povinnosti 
vykonávat a dbát přitom pokynů soudu.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 12/13 až 15 zajistí Mgr. Petr Znamenáček

12/16 Strategický plán rozvoje města a Plán prevence kriminality. Odbor projektového řízení předkládá 
vyhodnocení dokumentů za rok 2020. Rada města bere na vědomí vyhodnocení plnění indikátorů 
Strategického plánu rozvoje města a Plánu prevence kriminality za rok 2020.
Schváleno 5 - 0 - 0

12/17 Dotace ze Středočeského kraje z Fondu sportu a volného času na stavbu Workoutové hřiště v Týnci 
nad Sázavou (evidenční číslo SVC/VSAI/043668/2021). Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu 
Středočeského kraje z programu 2021 - Fond sportu a volného času ve výši 300.000 Kč. Rada 
schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle přiloženého vzoru. Celková cena díla činí 
464.123,71 Kč s DPH, spoluúčast města je 164 123,71 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 12/16 a 17 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Diskuze o platu ředitelů příspěvkových organizací a s.r.o.

- Informace hotel - vlastník řeší se s bankou uvolnění zástavy nemovitosti, město čeká na převod 

nemovitosti na Altum HR s.r.o.

- Podána připomínka k zápisu č. RM2021/10. V části Různé v diskuzi o výstavbě v lokalitě benzina

byl zápis doplněn proti schválené verzi. Nešlo o usnesení, ale o výstup z diskuze. Proběhla diskuze 

k výstavbě a postavení města při vyjednávání podmínek a byla zopakována pravidla 

pro schvalování zápisu.

- Informace územní plán:

Bude schůzka s architektem a pořizovatelem, kde se projedná především legislativní možnosti 

úprav. Výstupy by byly zpracovány do 20.08., rada probere 30.08., zastupitelstvo 13.09.

Možnosti regulace výstavby v územním plánu - požadavek vyplývá z rozsáhlých požadavků 

na rozšiřování výstavby bez dostatečné kapacity navazující infrastruktury:

• možnosti regulace: nový ÚP nebo změna ÚP (klady / zápory)

• jaké plochy by bylo vhodné regulovat, popř. nezastavovat

• zkušenosti s regulací – jak to dělají jinde

• regulace formou územní studie a plánovací smlouvy nebo i regulačním plánem

• etapizace výstavby

• harmonogram a časová návaznost

• stavební uzávěra (z důvodu kapacitních omezení - ČOV, vodovod, komunikace, dešťová 

kanalizace, MŠ, ZŠ …)

• regulace počtu parcel, počtu domů nebo bytů na lokalitu

• spolupráce s developery

K řešení: 

• Návrh postupu, cenová nabídka

• Jak posoudit stávající žádosti o změnu ÚP

• Jak naložit s plochami, u kterých běží termín pro vypracování územní studie

Konec jednání v 17:30

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




