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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 15/2021

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 30.08.2021

Přítomní členové rady:

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

Omluveni: 

František Kašpárek 

Přizváni:

Ing. Miloš Albl, tajemník
Mgr. Martina Havránková, odbor majetku

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta   místostarosta

V Týnci nad Sázavou dne 30.08.2021
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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
15/1 Proběhlo výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru ve sníženém přízemí budovy č.p. 13, 

ulice Benešovská, Týnec nad Sázavou. Nebyla doručena žádná nabídka. Rada bere informaci 
na vědomí. V prostoru se bude řešit vlhkost, poté se rozhodne o dalším využití.
Schváleno 4 - 0 - 0

15/2 Pronájem bytu č. 5 v č.p. 13, ulice Benešovská, Týnec nad Sázavou. Byt o velikosti 1+kk, plocha 
bytu 24,2 m2 + sklep 8,3 m2. Rada schvaluje uzavření smlouvy s M.H. Smlouva na 1 rok, nájemné 
70 Kč/m2 + infalce. Smlouva bude uzavřena po dokončení rekonstrukce bytu.
Schváleno 3 - 0 - 1 (zdržel)

15/3 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavřená mezi městem Týnec nad 
Sázavou (oprávněný) a Středočeským krajem (povinný). Věcné břemeno se týká práva zřídit, 
provozovat a udržovat dešťovou kanalizaci zřizovanou v rámci stavby „Převod dešťové vody 
v Peceradech – výstavba BUS zastávek“ na pozemku parc. č. 2291/1 v katastrálním území Pecerady 
(silnice III/1069). Cena za věcné břemeno a překop vozovky činí 2.500 Kč + DPH, tj. 3.025 Kč. Rada 
s uzavřením smlouvy souhlasí.
Schváleno 4 - 0 - 0

15/4 Žádost o vyjádření ke stavbě NTL plynové přípojky k domu č.p. 103 v Peceradech. Přípojka bude 
uložena v pozemku žadatelky parc. č. 96/1, povede ze stávajícího kiosku HUP (umístěného 
v oplocení) do rodinného domu. Stavba se nedotkne obecních pozemků. Rada se stavbou souhlasí 
bez připomínek.
Schváleno 4 - 0 - 0

15/5 Žádost o vyjádření ke stavbě vodovodní přípojky k chatě č.e. 32 v Peceradech. Přípojka bude 
uložena v obecním pozemku komunikace parc. č. 856/1, kde bude napojena na vodovodní řad, 
a soukromém pozemku parc. č. 856/18 vše v katastrálním území Pecerady. Rada se stavbou 
souhlasí, standardní podmínky pro vstup do komunikace.
Schváleno 4 - 0 - 0

15/6 Žádost o vyjádření k demolici rodinného domu č.p. 4 v Čakovicích včetně stodoly na západní straně 
pozemku. Rodinný dům je zděný, nepodsklepený se zastavěnou plochou 166 m2. Stodola je zděná, 
nepodsklepená se zastavenou plochou 80 m2. Rada se demolicí souhlasí bez připomínek.
Schváleno 4 - 0 - 0

15/7 Žádost o vyjádření k dodatečnému povolení garáže na pozemcích parc. č. 895/13 a 895/55 
v katastrálním území Pecerady. Stavba je zděná, jednopodlažní, lichoběžníkového půdorysu se 
zastavěnou plochou 72,7 m2, střecha je valbová. Stavba je umístěna v jihovýchodním rohu 
pozemku tak, že střešní konstrukce (cca 30 cm) přesahuje nad obecní pozemek komunikace parc. 
č. 910/3. Dešťové vody ze stavby jsou částečně svedeny do stávajícího odvodňovacího systému 
města – do horské vpusti u jihovýchodního rohu stavby. Rada s dodatečným povolením stavby
nesouhlasí. Rada nesouhlasí s umístěním přesahu střechy nad obecní pozemek. Rada nesouhlasí 
s odvodem dešťové vody na obecní pozemek. 
Schváleno 4 - 0 - 0
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15/8 Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 2985/16 v katastrálním území 
Týnec nad Sázavou (ulice Na Vinici), plynové přípojky a sjezdu. Dům bude zděný, nepodsklepený, 
se dvěma nadzemními podlažími a sedlovou střechou, obdélníkového půdorysu 11,0 x 9,5 m, výška 
stavby 9,5 m, na severní straně domu bude přízemní přístavba využívaná jako sklad. Plynová 
přípojka bude uložena v obecním pozemku komunikace parc. č. 3816/1, kde bude napojena 
na stávající STL plynovod, a v pozemku žadatele. V jihovýchodním rohu pozemku bude umístěn 
kiosek HUP. Při jižní hranici pozemku bude provedena zpevněná plocha pro parkování 8,2 x 7,1 m 
a sklad 2,1 x 7,1 m. Pozemek bude napojen na místní komunikaci nově vytvořeným sjezdem 
(přejezd chodníku). Dále dojde k úpravě oplocení směrem ke komunikaci, výška žulového 
haklíkového zdiva bude 1,2 – 1,9 m. Rada žádá doplnit stanovisko architekta města. Poté vydá 
stanovisko ke stavbě.
Schváleno 4 - 0 - 0

15/9 Doplněná žádost o vyjádření ke stavebním úpravám budovy č.p. 54 v Chrástu nad Sázavou, 
původní žádost posuzovala rada města dne 09.11.2020. Dokumentace řeší přestavbu jídelny 
v přízemí na byt a tanečního sálu ve 2.NP na byt, dále dojde k vytvoření nové garáže v přízemí 
v místě stávajícího skladu. Celkově bude stavba obsahovat 3 byty (jeden původní). Prostor 
hospody včetně zázemí není úpravami dotčen. Vzhled stavby se nemění. Parkování je zajištěno 
pro 5 aut – 2 x v garážích, 1 x před budovou (lze zrušit) a 2 x na pozemku parc. č. 4658 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Žadatel doplnil situační výkres, ve kterém jsou vyznačena 
parkovací stání a obalové křivky pro vjezd do garáží. Rada se stavbou souhlasí. Upozorňujeme 
na složitou dopravní situaci - chybí bezpečný průchod pro pěší z pozemku 4658 k nemovitosti, 
stání před domem je velmi úzké. Dopravní obslužnost nemovitosti může způsobit nebezpečné 
dopravní situace. Na zálivu nad vyhlídkou (pozemek 4194/1) není povoleno parkování.
Schváleno 4 - 0 - 0

15/10 Doplněná 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. Do situačního výkresu bylo doplněno umístění vozidel 
na zpevněné ploše, šíře vjezdových vrat je 4 m pro pohodlný výjezd z pozemku. Rada se stavbou 
souhlasí. Rada souhlasí s napojení na vodovod. Upozorňujeme, že není možné parkování 
na krajnici u silnice. V roce 2022 se chystá podél pozemku stavba chodníku.
Schváleno 4 - 0 - 0

15/11 Žádost Skanska a.s. o vyjádření k plánu opatření pro případ havárie závadných látek při stavbě 
„DS02_II/106 Hranice okr. Benešov - Chrást nad Sáz.“. Jedná se o rekonstrukci silnice II/106, 
platnost plánu je po dobu trvání stavby, tj. do cca 15.09.2022. Rada nemá k plánu připomínky.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 15/1 až 11 zajistí Mgr. Martina Havránková

15/12 Posouzení dopravního řešení ÚS ZČ-8. V návrhu budou zaobleny hranice pozemků v křižovatkách 
(obratiště a výjezd do úvozu). Návrh je třeba zkoordinovat s umístěním návrhu autobusové 
zastávky. Bude doplněn chodník včetně veřejného osvětlení mezi vjezdy podle pozemku 2093/2.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 15/12 zajistí Ing. Miloš Albl

15/13 Nominace významného občana města Týnec nad Sázavou. Rada bere nominace na vědomí. 
Schvaluje zastupitelstvo. 
Schváleno 4 - 0 - 0

15/14 Rada schvaluje seznam náhradníků pro uzavření nájemní smlouvy na byt v DPS.
Schváleno 4 - 0 - 0
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15/15 Žádost o součinnost při řešení parkování pro projekt Přístavba a stavební úpravy domu č. p. 5 
na pozemku st. p. 89, parc. číslo 3033, v k. ú. Týnec nad Sázavou (dům U Micků). Vyřešené 
parkování je nezbytné pro doplnění dokumentace pro podanou žádost o stavební povolení stavby.
Město nemá v lokalitě pozemky vhodné pro parkování. Rada navrhuje provedení podzemního 
parkování v jihozápadní části pozemku žadatele (z venkovního pohledu bude vidět pouze vjezdový 
portál, střecha parkování bude buď zelená, nebo pod zemí). Bude dožádáno stanovisko městského 
architekta. Poté bude žadateli odeslána odpověď. 
Schváleno 4 - 0 - 0

15/16 Smlouva o výkonu odborné činnosti pojišťovacího makléře (pojištění motorových vozidel) 
se zprostředkovatelem INSIA a. s. Makléř je odměňován provizemi z pojistného, poskytnutými 
pojišťovnami za zprostředkování uzavření pojistných smluv. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 4 - 0 - 0

15/17 Dodávka knihovního systému Tritius od firmy Tritius Solutions a.s.
Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo na převod dat ze stávajícího systému, dodávku a instalaci 
knihovního systému Tritius za cenu 199 608 Kč bez DPH.
Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytování hostingu pro provoz systému Tritius za cenu 
1 000 Kč/měsíc bez DPH.
Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o zpracování osobních údajů - zpracování osobních údajů 
třetích osob v systému Tritius
Systém Tritius je součást projektu Automatizace Městské knihovny Týnec nad Sázavou, na kterou 
město získalo dotaci z Ministerstva kultury (v rámci programu Veřejné informační služby 
knihoven) ve výši 172 000 Kč. V rozpočtu je položka naplánována. Knihovní systém Tritius je 
nástupcem stávajícího systému Clavius.
Schváleno 4 - 0 - 0

15/18 Výsadba stromořadí a ovocného sadu v Krusičanech se Sázíme stromy, z.ú. Rada souhlasí 
s výsadbou stromořadí a ovocného sadu v Krusičanech a se závazkem k následné péči o výsadbu. 
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 15/13 až 18 zajistí Mgr. Petr Znamenáček

15/19 Program zastupitelstva 13.09.2021
A. Majetkové převody - HAV
B. Rozpočtové opatření zastupitelstva pro rok 2021 - HRU
C. Udělení ocenění Významný občan - ZNA
D. Pravidla participativního rozpočtu 2022 - VEL
E. Úvěr hotel - dodatek - KADR
F. Návrh kandidátů na funkci přísedícího Okresního soudu v Benešově - AL
G. Informace o přípravě investičních akcí: sběrný dvůr, vodovod - KADR
H. Informace o územním rozvoji - příprava pravidel pro rozvoj území - KADR/AL
I. Informace odpady - změny a příprava systému na novou legislativu - KADR
Schváleno 4 - 0 - 0

15/20 Úvěr hotel - dodatek. Dodatek vypouští refinancování úvěru a mění osobu prodávajícího. Sazby 
a výše úvěru se nemění. Rada doporučuje zastupitelstvu dodatek schválit.
Schváleno 4 - 0 - 0

15/21 Pravidla participativního rozpočtování pro rok 2022. Participativní rozpočtování je postup, jak 
zapojit veřejnost do rozhodování o čerpání rozpočtu města a dění ve městě. Pro rok 2022 se 
předpokládá alokace 500.000 Kč. Pravidla jsou upravena dle zkušeností z roku 2021. Kdokoliv má 
možnost připravit projekt a podat žádost o podporu na jeho realizaci. O výběru projektů k realizaci 
rozhoduje veřejnost hlasováním. Předložené projekty jsou veřejně žadatelem prezentovány. 
Participativní rozpočet je součástí realizace projektu Zdravé město. Rada doporučuje 
zastupitelstvu pravidla schválit.
Schváleno 4 - 0 - 0
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15/22 Informace o přípravě investičních akcí: 
sběrný dvůr - příprava projektové dokumentace, lokalita u ČOV, integrace s areálem TS a VaK
vodovod - dotace nemá zveřejněna pravidla, pravidla budou snad v 11/2021, žádosti o dotace 
v 2/2022, rozhodnutí o dotaci v 6/2022, požadavek na podepsanou smlouvu se zhotovitelem 
do 31.1.2022… Rozbíhá se soutěž na zhotovitele, běží sloučené územko a stavebko (Pecerady -
Kostelec) a stavebko (Krusičany a ČOV). Je třeba rozhodnout o zahájení projekce přípojek. Pokud 
se vše podaří, stavba by mohla začít na přelomu 2022 a 2023. Je třeba zajistit financování úvěrem 
a dotací. Úvěr může být cca 160M…
Schváleno 4 - 0 - 0

15/23 Informace o územním rozvoji - příprava pravidel pro výstavbu v území (regulace, ceník, postupy), 
úprava územního plánu doplněním regulačních plánů, možnost stavebních uzávěr, zpracování 
územních studií. Důvodem je tlak na výstavbu v lokalitách dle platného územního plánu, kdy ale 
není dostatečná kapacita v území (ČOV, škola, školka, veřejná doprava, lékaři…). Pravidla umožní 
podpořit rozvoj infrastruktury případně regulovat rychlost výstavby.
Schváleno 4 - 0 - 0

15/24 Pokyn rady města č. 1/2021 - Pronájem prostor a zařízení v majetku Města Týnce nad Sázavou. 
Schváleno 4 - 0 - 0

15/25 Ceník odpadů Sběrného místa Týnec nad Sázavou - Brodce. Rada bere Ceník odpadů na vědomí.
Schváleno 4 - 0 - 0

15/26 Valná hromada Vodovody a kanalizace 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 1.539.000 Kč, daň 
z příjmů činila 370.000 Kč a hospodářský výsledek společnosti po zdanění v roce 2020 činil 
1.169.000 Kč

c) Rada schvaluje dosažený zisk po zdanění použít na splátky úvěrů. Zisk je tvořen především další 
ekonomickou činností (práce prováděná pro třetí subjekty).

d) Rada schvaluje udělení odměny Zbyňku Pešovi ve výši jednoho měsíčního platu, a to vzhledem 
k provoznímu výsledku hospodaření, osobní zainteresovanost na obnově technického parku 
společnosti a za zavedení vnitřních pravidel, postupů a standardů společnosti. Odměna bude 
vyplacena z prostředků společnosti.

Schváleno 3 - 0 - 0 (1 nehlasoval)

15/27 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Týnec nad Sázavou chodník podél silnice III/10513 – 1. etapa 
realizovanou firmou HES stavební s.r.o. se sídlem Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4. Dodatek 
zahrnuje vyčíslení víceprací a méněprací souvisejících s novou skutečností těžitelnosti hornin 
v průběhu provádění zemních prací. V trase výkopu byly zjištěny četné výchozy skalních hornin. 
Cena díla je navýšena o 1 547 805,54 Kč bez DPH. Celková cena díla tedy po zohlednění víceprací 
a méněprací činí 15 000 982,28 Kč bez DPH. S touto změnou souvisí i změna dokončení díla, resp. 
prodloužení o 31 dnů. Rada souhlasí s podpisem dodatku č. 1. 
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 15/19 až 27 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Připravuje se vyhlášení architektonické soutěže na novou obřadní síň na hřbitově

- Připravujeme podání žádosti o dotaci - Posázaví - MAP - výměna dveří v MŠ, modernizace datové 

sítě v ZŠ,…

- Diskuze o možnostech platby za odpady a nastavení motivačního systému

platba na osobu - jako nyní - cena zachovat/navýšit?

platba za kapacitu - svoz 1x14 dnů, platba dle velikosti nádoby, možnost sezónního svozu

motivační systém - jak snížit množství komunálu (zbavit se bio z černých nádob)
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Návrh: pro rok 2022 nechat platbu na osobu, zavést svoz 1x14 dnů, nemovitosti zvolí správnou 

velikost nádoby. Město počká, než v jiných městech naběhnou systémy, které okopírujeme a 

zavedeme od 2023. V průběhu roku 2022 zavést motivační systém, podle kterého by bylo možno 

získat v 2023 slevy. Systém musí být motivační a dlouhodobě snižovat množství odpadu v černých 

nádobách. Např. www.mojeodpadky.cz. 

Konec jednání v 21:30

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




