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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 13/2021

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 09.08.2021

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
Ing. Kateřina Hrušková, ekonomický odbor

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta   místostarosta

V Týnci nad Sázavou dne 09.08.2021
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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
13/1 Žádost o ukončení nájemní smlouvy na pronájem zahrádky č. 5 na pozemku parc. č. 3080/145 

v katastrálním území Týnec nad Sázavou (zahrádka mezi garážemi a Kolonkou). Rada bere výpověď 
na vědomí. Smlouva bude ukončena 31.12.2021. Zahrádka dále nebude nabízena k pronájmu.
Schváleno 5 - 0 - 0

13/2 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouva nájemní uzavřená mezi městem 
Týnec nad Sázavou (oprávněný, nájemce) a Lesy ČR (povinný, pronajímatel). Věcné břemeno se týká 
práva zřídit, provozovat a udržovat vodovodní a kanalizační řad zřizovaný v rámci stavby „Vodovod 
a kanalizace Krusičany“ na pozemku parc. č. 2947/3 v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Cena 
za věcné břemeno činí 10.000 Kč + DPH. Nájemné se týká pronájmu části předmětného pozemku 
po dobu výstavby a po provedení stavby. Pronajato bude 60,01 m2 za cenu 517,29 Kč/rok + DPH + 
roční inflace. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

13/3 Žádost o vyjádření ke stavbě kanalizační přípojky pro chatu č.e. 11 v Peceradech. Přípojka bude 
uložena v obecním pozemku komunikace parc. č. 855/20, kde bude napojena na kanalizační řad, a 
soukromém pozemku parc. č. 855/38 vše v katastrálním území Pecerady. Rada se stavbou souhlasí, 
standardní podmínky pro vstup do komunikace. Bude vyměřen poplatek za zhodnocení pozemku.
Schváleno 5 - 0 - 0

13/4 Žádost o vyjádření ke stavbě č. IP-12-6020186 s názvem „Pecerady, Hůrka – NN – parc. č. 2076/3“. 
V rámci stavby dojde k výměně stávajícího podpěrného bodu NN č. 17 na pozemku parc. č. 2076/2 
v katastrálním území Pecerady za nový betonový. Na vyměněný podpěrný bod se umístí nová 
pojistková skříň, ze které si vlastník pozemku vybuduje na vlastní náklady nový kabel HDV. Stavba 
se nedotkne obecních pozemků. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

13/5 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“. Jedná se o výstavbu 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 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. Proběhlo jednání 
s projektantem, který přepracoval výkres dle požadavků města. Rada se stavbou souhlasí. Nový pilíř 
bude 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.
Schváleno 5 - 0 - 0

13/6 Žádost o vyjádření k dodatečnému povolení stavby opěrné zdi na pozemku parc. č. 4611 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou, část Brodce (za domem č.p. 34). Opěrná zeď se nachází 
mezi domem a řekou Sázavou, částečně v záplavovém území. Opěrná zeď je provedena 
z betonových tvárnic ztraceného bednění o výšce 1,0 m až 2,5 m, s nakloněním do svahu o cca 9°, 
okolní terén je zarovnán do úrovně koruny opěrné zdi. Rada žádá doplnění podkladů - řezy souběhu 
opěrné zdi a kanalizační stoky. Poté vydá stanovisko ke stavbě.
Schváleno 5 - 0 - 0
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13/7 Žádost o vyjádření ke stavebním úpravám chaty č.e. 66 v Čakovicích. Stávající chata je přízemní, 
nepodsklepená dřevostavba, obdélníkového půdorysu o výměře 20 m2, nachází se na lesním 
pozemku ve vlastnictví žadatele. V rámci stavebních úprav dojde k odstranění obvodového a 
střešního pláště, nosná dřevěná rámová konstrukce zůstane zachována. Bude provedeno nové 
opláštění z dřevěného obkladu, střecha nad celým objektem bude sedlová. Dále bude opraveno 
komínkové těleso. Půdorys stavby se nezmění, dojde pouze ke zvýšení stavby o 0,2 m na 3,82 m.
Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

13/8 Nové vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 905 v katastrálním území Čakovice 
u Řehenic v Čakovicích. Jedná se o přízemní dřevostavbu s obytným podkrovím, nepravidelného 
půdorysu o max. rozměrech 18,5 x 11 m, zastavěnou plochou 165 m2, výškou 7,1 m. Sjezd na 
pozemek je stávající. Rada se stavbou souhlasí. Stavba nebude z kulatiny. Rada doporučuje použít 
světlé odstíny dřeva, ideálně v kombinaci se světlou (bílou) barvou zdiva.
Schváleno 4 - 1 (proti) - 0

13/9 Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 3212/8 v katastrálním území 
Podělusy. Dům je navržen jako přízemní nepodsklepená dřevostavba se sedlovou střechou, téměř 
obdélníkového půdorysu o rozměrech 12,2 x 8,8 m, zastavěná plocha 99,4 m2, výška stavby 4,3 m. 
Dům bude napojen na obecní kanalizaci, v severovýchodním rohu pozemku bude provedena 
zpevněná plocha pro parkování. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek. Bude vyměřen poplatek 
za zhodnocení pozemku.
Schváleno 5 - 0 - 0

13/10 Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 3080/154 v katastrálním území 
Týnec nad Sázavou (ulice Jílovská). Dům je navržen jako přízemní nepodsklepená dřevostavba s 
valbovou střechou, se dvěma bytovými jednotkami, téměř obdélníkového půdorysu o rozměrech 
24,9 x 9,0 m, zastavěná plocha 224,1 m2, výška stavby 5,7 m. Dům bude napojen na obecní vodovod 
a kanalizaci, v severovýchodní části pozemku bude provedena zpevněná plocha pro parkování. Rada 
žádá úpravu parkovacích stání - pro pohodlný vjezd i výjezd z pozemku, optimálně pro 3-4 vozidla. 
Do dokumentace žádáme vyznačit obalové křivky na vjezd i výjezd vozidel. Upozorňujeme, že není 
možné parkování na krajnici u silnice. Po předložení upravené dokumentace rada vydá stanovisko.
Schváleno 5 - 0 - 0

13/11 Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 4502/3 v katastrálním území 
Týnec nad Sázavou, část Zbořený Kostelec. Dům bude přízemní, nepodsklepený, s obytným 
podkrovím a sedlovou střechou, obdélníkového půdorysu o rozměrech 10,9 x 8,7 m, zastavěná 
plocha 94,8 m2, výška stavby 8,0 m. Dům bude napojen na obecní kanalizaci. V jihozápadním rohu 
pozemku bude provedena zpevněná plocha pro parkování. Pozemek bude oplocen – směrem 
k silnici podezdívka a sloupky z betonových tvárnic a dřevěná výplň, ostatní strany pozemku 
poplastované pletivo s betonovou podezdívkou, max. výška 1,7 m. Rada se stavbou souhlasí. Pod 
vjezdem na pozemek bude proveden kapacitní propustek na dešťovou vodu a příkop podél silnice 
zůstane zachován. Bude vyměřen poplatek za zhodnocení pozemku.
Schváleno 5 - 0 - 0

13/12 Žádost společnosti E. P. Sázava s.r.o., Praha, o prodej části obecního pozemku parc. č. 3647/1 
o výměře cca 590 m2 v katastrálním území Podělusy. Žadatel vlastní sousední pozemky spolu s vodní 
elektrárnou. Rád by sloučil pozemky do kompaktního tvaru, pozemky chce udržovat v řádném stavu, 
zamezit vzniku skládek a vyčistit břeh od náletových dřevin. Na pozemku se nachází účelová 
komunikace. Rada a komise pro rozvoj města prodej pozemku nedoporučuje.
Schváleno 5 - 0 - 0

13/13 Žádost o prodej obecních pozemků parc. č. 1286/9 o výměře 82 m2, parc. č. 1284 o výměře 709 m2, 
část parc. č. 1279/3 o výměře cca 8 m2 a část parc. č. 1279/2 o výměře cca 140 m2 vše v katastrálním 
území Pecerady. Pozemky sousedí s pozemky žadatele a zajišťují přístup k jeho pozemkům. Obecní 
pozemky jsou nevyužívané, zarostlé náletovými dřevinami, v územním plánu jsou zařazeny do ploch 
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ZK – plochy smíšené nezastavěného území, krajinná zeleň a NL – plochy lesní. Žadatel za pozemky 
nabízí cenu 50 Kč/m2. Komise pro rozvoj města prodej pozemků doporučuje za nabízenou cenu 
50 Kč/m2, lesní hospodář doporučuje prodej lesních pozemků. Rada města souhlasí se zveřejněním 
záměru prodeje za 50 Kč/m2 + náklady s převodem spojené.
Schváleno 5 - 0 - 0

13/14 Žádost o směnu částí obecních pozemků parc. č. 13 a parc. č. 2218/16 o výměře cca 280 m2

za pozemky parc. č. 2253/15, 2253/19, část parc. č. 184/31 a část parc. č. 184/16 (pozemky 
pod komunikací na Větrov, celková výměra cca 210 m2) vše v katastrálním území Pecerady. Obecní 
pozemky sousedí s pozemky žadatele, dlouhodobě je užívají a slouží jako přístup k jejich nemovitosti 
č.p. 13, část pozemků mají dlouhodobě oplocené. Rada a komise pro rozvoj města doporučuje 
směnit pouze část obecního pozemku parc. č. 13 o výměře cca 210 m2. Pozemek parc. č. 2218/16 
může být v budoucnu využit pro rozšíření komunikace či stavbu chodníku. Rada města souhlasí se 
zveřejněním záměru směny pozemků. Náklady s převody spojené hradí žadatel.
Schváleno 5 - 0 - 0

13/15 Žádost o směnu obecního pozemku parc. č. 1258 (výměra 1474 m2, ostatní plocha – neplodná půda) 
za pozemky parc. č. 344 (výměra 613 m2, trvalý travní porost) a parc. č. 415/14 (výměra 190 m2, 
lesní pozemek) vše v katastrálním území Krusičany. Obecní pozemek leží mezi hlavní silnicí a 
pozemkem žadatele. Důvodem žádosti je zarovnání jeho pozemku, plánuje vybudovat příjezdovou 
komunikaci k pozemkům určeným pro výstavbu rodinných domů a podat žádost o změnu územního 
plánu. Rada a komise pro rozvoj města směnu pozemků nedoporučuje. 
Schváleno 5 - 0 - 0

13/16 Město Týnec nad Sázavou vybudovalo autobusové zastávky v Chrástu nad Sázavou u hřbitova podél 
silnice II/106. Stavba částečně zasahuje na soukromé pozemky. Město požádalo vlastníky pozemků 
o převod dotčených částí. Tři vlastníci souhlasí z bezúplatným převodem, jeden vlastník souhlasí 
pouze z prodejem. Rada a komise pro rozvoj města doporučuje zastupitelstvu převody schválit
a. Bezúplatný převod části pozemku parc. č. 3971/2 o výměře 8 m2 v katastrálním území Týnec 

nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou, vlastník Zdeněk a Jana Matysovi, Praha.
b. Bezúplatný převod části pozemku parc. č. 3973/3 o výměře 3 m2 v katastrálním území Týnec 

nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou, vlastník Jaroslava Veselá, Chrást nad Sázavou.
c. Bezúplatný převod části pozemku parc. č. 3973/4 o výměře 3 m2 v katastrálním území Týnec 

nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou, vlastník Tomáš, Jaroslav a Dana Slováčkovi. Na pozemku 
bude zřízeno věcné břemeno příjezdu a přístupu k jejich nemovitosti.

d. Odkoupení částí pozemků parc. č. 3974 a parc. č. st. 527/2 o celkové výměře 17 m2

v katastrálním území Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou, za 1.200 Kč/m2, tj. celkem 
za 20.400 Kč, vlastník Ondřej a Jan Maršíčkovi, Teplice.

Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 13/1 až 16 zajistí Mgr. Martina Havránková

13/17 VII. Rozpočtové opatření rady města

Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 13/17 zajistí Ing. Kateřina Hrušková

13/18 Veřejná zakázka Rekonstrukce školní kuchyně MŠ. Rada bere na vědomí Zprávu o hodnocení 

nabídek předloženou hodnotící komisí a rozhoduje o přidělení veřejné zakázky nejvýhodnější 

nabídce – DS-DRYWALL s.r.o., se sídlem: Bydlinského 1563/48, 390 02 Tábor, IČ: 02234891. 

Nabídková cena je 898 421,52 Kč bez DPH (1 087 090,04 Kč s DPH). Rada souhlasí s uzavřením 

smlouvy o dílo.

Schváleno 5 - 0 - 0

13/19 Veřejná zakázka Rekonstrukce školní tělocvičny a nářaďovny ZŠ Týnec nad Sázavou. Rada bere 

na vědomí Zprávu o hodnocení nabídek předloženou hodnotící komisí a rozhoduje o přidělení 

veřejné zakázky nejvýhodnější nabídce – SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o., se sídlem: Mostní 5552, 
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760 01 Zlín, IČ: 25560191. Nabídková cena je 933 776,25 Kč bez DPH (1 129 869,26 Kč s DPH). Rada 

souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo.

Schváleno 5 - 0 - 0

13/20 Veřejná zakázka Rekonstrukce sociálních zařízení v budově ZŠ Benešovská na 1. a 2. patře. Rada 

bere na vědomí Zprávu o hodnocení nabídek předloženou hodnotící komisí a rozhoduje o přidělení 

veřejné zakázky nejvýhodnější nabídce Votická stavební spol. s r. o., se sídlem Husova 804, 259 01 

Votice, IČ: 18595766. Nabídková cena je 1 607 117,08 Kč s DPH. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy 

o dílo.

Schváleno 5 - 0 - 0

13/21 Veřejná zakázka Obnova místních komunikací ve starém Týnci nad Sázavou. Rada bere na vědomí 

Zprávu o hodnocení nabídek předloženou hodnotící komisí a rozhoduje o přidělení veřejné zakázky 

nejvýhodnější nabídce – B E S s.r.o., se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov, IČ 437 92 553. Nabídková 

cena je 10 864 217,65 Kč bez DPH (13 145 703,36 Kč s DPH). Rada souhlasí s uzavřením smlouvy 

o dílo.

Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 13/18 až 21 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Info hotel - 9.8. byl podán na katastr převod z p. Němce na Altum. Převod na město by tak mohl 

být podán na přelomu srpna a září, vlastnictví města by tak bylo zapsáno cca koncem září. 

- Informace o schůzce s ŘSD o odpočívce Dunávice - proběhne posouzení záměru EIA, město bude 

účastníkem.

- Informace o schůzce s p. Šanderou - projednán rozsah pozemků, navrženy termíny schůzky 

s Janečkovými (září). Čekáme na odezvu. 

- Informace o zatékání střechou v DPS (modrý). Řešení je pouze generální oprava. Je zpracovaná 

dokumentace a výkazy výměr. K řešení je střecha, balkony, výměna oken a oprava fasády. Lze řešit 

na etapy… Bude vyhlášena poptávka na střechu, realizace 2022

- Požadavek osadního výboru Chrást osada na stavbu zázemí u hřiště u kostela. Do rozpočtu 2022 

bude navrženo cca 400.000 Kč.

Konec jednání v 18:10

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




