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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 18/2021

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 04.10.2021

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
Václav Pošmurný, ředitel Kulturního centra Týnec p.o.

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta   místostarosta

V Týnci nad Sázavou dne 04.10.2021
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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
18/1 Odpis pohledávky po zemřelém J.V. ve výši 7.020 Kč na poplatku za odpady s příslušenstvím (místní 

poplatek za odpady ve výši 4.680 Kč a poplatek z prodlení 2.340 Kč). Dědické řízení bylo zastaveno, 
neboť zůstavitel zanechal majetek nepatrné hodnoty. Rada souhlasí s odpisem pohledávky.
Schváleno 5 - 0 - 0

18/2 Odpis pohledávky po zemřelém M.H. ve výši 176 Kč na poplatku za odpady s příslušenstvím (místní 
poplatek za odpady ve výši 117 Kč a poplatek z prodlení 59 Kč). Dědické řízení bylo zastaveno, 
neboť zůstavitel zanechal majetek nepatrné hodnoty. Rada souhlasí s odpisem pohledávky.
Schváleno 5 - 0 - 0

18/3 Odpis pohledávky po zemřelé J.Š. ve výši 13.155 Kč. Jedná se o dluh z vyúčtování služeb za rok
2018 v obecním bytě. Dědické řízení bylo zastaveno, neboť zůstavitelka zanechala majetek 
nepatrné hodnoty. Rada souhlasí s odpisem pohledávky.
Schváleno 5 - 0 - 0

18/4 Odpis pohledávky po zemřelém J.N. ve výši 1.784 Kč. Jedná se o dluh z vyúčtování služeb za rok 
2020 v obecním bytě. Dědické řízení bylo zastaveno, neboť zůstavitel zanechal majetek nepatrné 
hodnoty. Rada souhlasí s odpisem pohledávky.
Schváleno 5 - 0 - 0

18/5 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 vedení veřejného osvětlení zřizované v rámci stavby „Chodník podél silnice 
č. III/1068 Zbořený Kostelec – Brodec – 2. etapa – veřejné osvětlení“ na pozemku parc. č. 4643/1 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Cena za věcné břemeno a omezené užívání silnice činí 
3.420 Kč + DPH. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

18/6 Prodej hasičského auta Škoda 706 CAS 25. Rada žádá doplnit podklady k prodeji vozidla. 
Schváleno 5 - 0 - 0

18/7 Žádost o nové 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 města 30.08.2021 vydala 
nesouhlasné stanovisko ke stavbě. Žadatelé žádají o znovu posouzení přesahu střechy. Uvádí, že 
jsou majitelé od roku 2019, kdy koupili rozestavěnou stavbu a neuvědomili si, že střecha bude 
přesahovat nad obecní pozemek. Jsou v důchodu a předělání stavby je pro ně fyzicky i finančně 
náročné. Navrhují uzavření věcného břemene na přesah střechy. Rada trvá na původním 
vyjádření. Střecha s přesahem na obecní pozemek byla bez povolení a stanoviska města 
vybudována žadatelem. Umisťování cizích staveb na obecní pozemky není v zájmu města. 
Schváleno 4 - 0 - 1 (zdržel)
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18/8 Žádost o vyjádření ke stavbě septiku se zemním filtrem na pozemku parc. č. 4252/1 v katastrálním 
území Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou. Prefabrikovaný tříkomorový septik o průměru 
1,8 m a výšce 1,6 m a prefabrikovaný pískový filtr o rozměrech 3,0 x 1,35 m a výšce 0,8 m budou 
sloužit pro čištění odpadních vod z plánovaného rodinného domu na pozemku. Přečištěné vody 
budou svedeny do řeky Sázavy potrubím, které bude uloženo v pozemku žadatele, v obecním 
pozemku parc. č. 4245/1 a pozemku Povodí parc. č. 4309 vše v katastrálním území Týnec nad 
Sázavou. Dále žádají o možnost uzavření věcného břemene na vedení potrubí přes obecní 
pozemek. Rada se stavbou septiku a vedením přes obecní pozemek nesouhlasí. V lokalitě je možné 
připojení na splaškovou kanalizaci.
Schváleno 5 - 0 - 0

18/9 Žádost o vyjádření k umístění tepelného čerpadla u rodinného domu č.p. 402 v ulici K Zeleným 
vratům, Týnec nad Sázavou (křižovatka s ulicí Čakovická). Venkovní jednotka tepelného čerpadla 
vzduch – voda bude umístěna u severovýchodní fasády domu. Rada s umístěním tepelného 
čerpadla souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

18/10 Žádost o vyjádření ke stavebním úpravám objektu č.p. 513 v ulici K Náklí, Týnec nad Sázavou, 
za účelem změny užívání. Úpravy spočívají především v novém dispozičním uspořádání, provedení 
nových podlah a střešního pláště, propojení budovy se sousedním objektem č.p. 512 novými 
dveřmi, provedení čelní prosklené stěny, výměna oken a dveří, fasáda bude pohledově sjednocena 
se sousední fasádou z nerezového tahokovu. Nově budou prostory sloužit jako školící a 
prezentační prostory firmy Stasto. Rada se stavbou souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

18/11 Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 3162/17 v katastrálním území 
Podělusy. Dům bude zděný se 2 nadzemními a 1 podzemním podlažím a sedlovou střechou, 
obdélníkového půdorysu o rozměrech 10,1 x 9,3 m, zastavěná plocha 94,2 m2, výška stavby 7,5 m 
(od podlahy přízemí). Dům bude napojen na obecní kanalizaci nově vybudovanou přípojkou, 
v jihozápadním rohu pozemku bude provedena zpevněná plocha pro parkování. Rada se stavbou 
souhlasí. Před zahájením užívání rodinného domu bude na náklady žadatele vyprojektována a 
vybudována nová komunikace (pokračování nově vybudované) podél pozemku 3162/17. Bude 
vyměřen poplatek za zhodnocení pozemku kanalizací.
Schváleno 5 - 0 - 0

18/12 Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 3080/161 v katastrálním území 
Týnec nad Sázavou (křižovatka ulic Sadová a Příčná) a sjezdu na tento pozemek z obecní 
komunikace. Dům bude zděný, nepodsklepený, se 2 nadzemními podlažími a sedlovou střechou, 
obdélníkového půdorysu o rozměrech 11 x 7 m, zastavěná plocha 77 m2, výška stavby 6,7 m (od 
podlahy přízemí). V jihozápadní části pozemku bude umístěno stání pro automobil, které bude 
napojeno na obecní komunikaci (ulice Sadová) nově vybudovaným sjezdem v šířce 3 m. Dům bude 
napojen na obecní kanalizaci a vodovod novými přípojkami, které budou uloženy v pozemku 
žadatelky a v obecním pozemku komunikace parc. č. 3824/1 v katastrálním území Týnec nad 
Sázavou. Rada se stavbou rodinného domu, sjezdem a přípojkami nesouhlasí. Stavba nerespektuje 
uliční čáru a nevhodně zahušťuje výstavbu v lokalitě na malém pozemku. Rada nesouhlasí se 
vstupem do pozemků ve vlastnictví města. 
Schváleno 5 - 0 - 0

18/13 Žádost o vyjádření k výstavbě rodinných domů na pozemcích parc. č. 15/3 a 19/3 v katastrálním 
území Krusičany a stanovení podmínek pro výstavbu. Podmínky pro výstavbu jsou v přípravě, jejich 
vydání se plánuje na prosinec 2021. Poté může proběhnout konzultace.
Schváleno 5 - 0 - 0
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18/14 Stanovisko k záměru: město zkolaudovalo komunikaci v Čakovicích, která se nachází 
na soukromých pozemcích (1022/1, 1101/2, 1102/2). Vlastník je ochoten pozemky dotčené 
stavbou (cca 1200 m2) směnit za část obecního pozemku parc. č. 1011/11. Obecní pozemek patří 
do návrhových ploch pro bydlení, kde výstavba je podmíněna územní studií a novou komunikací.
Rada doporučuje standardní postup: odkup za 150 Kč/m2 případně za cenu dle odhadu (zajistí 
město). Směna za pozemek 1011/11 není pro město výhodná (pozemek nelze rozdělit). 
Spolupráce s městem na výstavbě infrastruktury dle studie ZČ3 Čakovice je možná.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 18/1 až 14 zajistí Mgr. Martina Havránková

18/15 9. rozpočtové opatření rady města.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 18/15 zajistí Ing. Kateřina Hrušková

18/16 Žádost o snížení nájemného v hotelovém pokoji pro M. O. Od 9/2021 se změnila cena dle Pokynu 
rady 2021/1. Žadatelka byla umístěna do hotelového pokoje na vlastní žádost, jde o komerční 
a městem nedotované bydlení. Rada se snížením ceny nesouhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 18/16 zajistí Ing. Miloš Albl

18/17 Informace k provozu Kulturního centra Týnec a ceník krátkodobých pronájmů, pronájem Gaia, 
pronájem barů, vypořádání požitků. Rada bere informace na vědomí. Rada pověřuje ředitele 
Kulturního centra Týnec p.o. přípravou nájemních a podnájemních smluv a vydáním ceníků.
Schváleno 5 - 0 - 0

18/18 Školní jídelna Týnec nad Sázavou, příspěvková organizace - rada schvaluje odpisový plán 
elektrického celoplošného nerez sporáku NCT9-8E. 
Schváleno 5 - 0 - 0

18/19 Dotace z programu 1, 2, 3 pro rok 2022 na podporu volnočasových aktivit a údržbu sportovišť. 
Výše alokace pro jednotlivé programy bude zahrnut do návrhu rozpočtu města na rok 2022: 
Program 1 - 560 000 Kč, Program 2 - 140 000 Kč, Program 3 - 200 000 Kč. Rada souhlasí 
s vyhlášením výzvy z dotačního programu 1, 2 a 3 pro rok 2022
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 18/17 až 19 zajistí Mgr. Petr Znamenáček

18/20 Smlouva o reklamě a propagaci s ČEZ, a. s. na akci Rozsvěcení vánočního stromu 2021 v Týnci nad 
Sázavou. ČEZ městu zaplatí 15.000 Kč za propagaci firmy. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

18/21 Nabídka na uspořádání architektonické soutěže na obřadní síň na novém hřbitově. Jsou 2 varianty 
soutěže: otevřená (může se hlásit kdokoliv); uzavřená (bude osloveno cca 5 vybraných ateliérů). 
Doporučeno je ověřit zájem renomovaných ateliérů o zakázku dle parametrů v nabídce v rámci 
uzavřené soutěže, poté budou zájemci vyzváni k podání návrhu. Pokud zájemci nebudou, pak bude 
vyhlášena otevřená soutěž. Náklady na soutěž: 500.000 Kč, předpokládané náklady projektové 
dokumentace: 1.500.000 Kč. Realizace soutěže: 1. pololetí 2022. Rada souhlasí s uspořádáním 
architektonické soutěže na obřadní síň na novém hřbitově. Rada upřednostňuje uzavřenou soutěž.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 18/20 a 21 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Informace o setkání v místních částech. Řešily se drobné požadavky na údržbu, bezpečnost 

dopravy a likvidace odpadů

- Informace o jednání s „Janečkovými“. Řešilo se vypořádání vlastnických vztahů ve městě.

Konec jednání v 18:30

Termíny jednání v roce 2021:
rada: 18.10., 01.11., 15.11., 29.11., 20.12.
zastupitelstvo: 13.12.




