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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 20/2021

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 18.10.2021

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

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta   místostarosta

V Týnci nad Sázavou dne 18.10.2021
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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
20/1 Odpis pohledávky po zemřelé S.D. ve výši 1.661 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

20/2 Prodej vozidla Škoda 706 CAS 25 trambus za cenu 18.000 Kč. Jedná se o nepojízdný vrak bez platné 
technické prohlídky (hasičská cisterna z Pecerad). Vozidlo nebude odstaveno na veřejném 
prostranství. Rada souhlasí s uzavřením kupní smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

20/3 Prodej vozidla Avia A31.1K DA 12 za cenu 11.000 Kč. Auto je bez platné technické prohlídky a není 
způsobilé k provozu na pozemních komunikacích (hasiči Týnec). Vozidlo nebude odstaveno 
na veřejném prostranství. Rada souhlasí s uzavřením kupní smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

20/4 Vypůjčení nebytových prostor (klubová místnost, sklad a přístřešek) v přízemí obecního domku v 
Podělusích č.p. 43 o výměře 110 m2 na dobu neurčitou Sboru dobrovolných hasičů Podělusy. 
Spotřebu elektrické energie do výše 8 MWh bude hradit město, nadlimitní spotřebu uhradí hasiči. 
Rada souhlasí se zveřejněním záměru výpůjčky na úřední desce.
Schváleno 5 - 0 - 0

20/5 Dodatek č. 7 k nájemní smlouvě mezi Městem Týnec nad Sázavou (pronajímatel) a Osvětlením 
Týnec k.s. (nájemce). Dodatek řeší zvyšování nájemného a způsob jeho oznámení nájemci. Rada 
souhlasí se zveřejněním záměru na úřední desce.
Schváleno 5 - 0 - 0

20/6 Kulturní centrum Týnec
I. Nájemní smlouva mezi městem (pronajímatel) a Kulturním centrem Týnec (nájemce) 

o pronájmu pozemku parc. č. 4656 a parc. č. st. 85/1 včetně budovy č.p. 2 na dobu neurčitou, 
nájemné ve výši 1.024.000 Kč/rok. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy.

II. Podnájemní smlouvy na pronájem prostor v budově č.p. 2 v Týnci nad Sázavou mezi Kulturním 
centrem Týnec a společností:
a) GAIA – prostory pro ZŠ a MŠ, doba neurčitá, měsíční nájemné 62.250 Kč + 11.000 Kč zálohy 

na energie,
b) ALTUM HR – pronájem hotelu na dobu určitou do 31.12.2021, nájem hrazen podílem na 

čistém zisku v částce 162,95 Kč za ubytovanou osobu,
c) ALTUM HR – pronájem kuchyně na dobu neurčitou s předpokladem ukončení 

do 31.12.2022, měsíční nájemné 9.290 Kč bez DPH + 1.165 Kč bez DPH paušál na energie,
d) ALTUM HR – pronájem barů na dobu neurčitou s předpokladem ukončení do 31.12.2022, 

cena dle platného ceníku (rada 4.10.2021, usnesení RM2021/18/17).
Rada souhlasí s uzavřením smluv.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 20/1 až 6 zajistí Mgr. Martina Havránková

20/7 Souhlas s podáním žádosti o dotaci z programu Podpora rozvoje regionů 2022 (podprogram 
Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli č. 117D8220A) Ministerstva pro místní rozvoj na opravu 
místní komunikace (6c Krusičanská). Dotace je 70%, cena cca 5 mil Kč. Komunikace vyhovuje 
podmínkám dotace a je v prioritách oprav komunikací. Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci.
Schváleno 5 - 0 - 0
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20/8 Souhlas s podáním žádostí o dotace z programu Podpora rozvoje regionů 2022 (podprogram 
Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli č. 117D8220E) Ministerstva pro místní rozvoj na stavební 
úpravy a přístavbu základní umělecké školy v Týnci nad Sázavou. Dotace je 70%, cena cca 7 mil Kč. 
Projekt je zařazen v akčním plánu strategického rozvoje města. Rada souhlasí s podáním žádosti 
o dotaci.
Schváleno 5 - 0 - 0

20/9 Žádost Římskokatolické farnosti Týnec nad Sázavou o finanční příspěvek na rok 2022 na opravu 
věže kostela sv. Šimona a Judy. Rada souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 50.000 Kč. Dotace bude 
poskytnuta z rozpočtu 2022.
Schváleno 5 - 0 - 0

20/10 Žádost Posázaví o.p.s. o finanční příspěvek na rok 2022. Rada doporučuje zastupitelstvu poskytnutí 
dotace ve výši 284.950 Kč schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0

20/11 Veřejná zakázka „Rekonstrukce školní kuchyně MŠ“. 09.08.2021 vzala rada na vědomí Zprávu 
o hodnocení nabídek a rozhodla o přidělení veřejné zakázky nejvýhodnější nabídce firmě DS-
DRYWALL s.r.o. Firma DS-DRYWALL 05.10.2021 odstoupila od realizace akce s odůvodněním: 
„Z důvodu neočekávaných změn a vývoje situace na stavebním trhu ohledně dodávky potřebných 
materiálů nemůžeme jinak, než Vám sdělit, že tímto (a) odstupujeme z účasti ve výše uvedeném 
zadávacím řízení, (b) bereme zpět naši nabídku a (c) odvoláváme náš návrh smlouvy.“ Rada bere 
na vědomí odstoupení firmy DS-DRYWALL od realizace a rozhoduje o přidělení veřejné zakázky 
druhé nejvýhodnější nabídce, firmě BENESOLAR s.r.o. se sídlem K Nesvačilům 197, Bystřice, 257 
51, IČ: 2675342. Nabídková cena je 1.486.513,59 Kč bez DPH (1.798.681,44 Kč s DPH). Firma 
Benesolar potvrdila dostupnou kapacit na realizaci díla, stejně tak výši nabídkové ceny k realizaci.
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo.
Schváleno 5 - 0 - 0

20/12 Dodatek č. 2 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 výchozy skalních hornin. Dále jsou 
odečteny nerealizované části stavby. Cena díla je snížena o 1 114 760,11 Kč bez DPH. Celková cena 
díla po zohlednění víceprací a méněprací činí 13 886 222,17 Kč bez DPH. Rada souhlasí s uzavřením
dodatku č. 2. 
Schváleno 5 - 0 - 0

20/13 Dodatek č. 1 smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací na akci VPIC Týnec/S-
Podělusy chodník u III/10513 realizovanou firmou Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se 
sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov. Dodatek zahrnuje vyčíslení víceprací a 
méněprací. Jsou odečteny nerealizované části stavby. Cena díla je snížena o 878 588,72 Kč 
bez DPH. Celková cena díla po zohlednění víceprací a méněprací činí 466 700,28 Kč bez DPH. Rada 
souhlasí s uzavřením dodatku č. 1.
Schváleno 5 - 0 - 0

20/14 Smlouva o zprostředkování včetně dodatku č. 1 se společností QR Business Team, s.r.o. 
na rezervace a prodej vstupenek s využitím nástroje www.qrticket.cz. Provize za zprostředkování 
prodeje vstupenek činí 8% z prodaných vstupenek. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

20/15 Jednací řád Rady města Týnec nad Sázavou. Doplňuje se možnost distanční účasti radních. Rada 
schvaluje Jednací řád Rady města Týnec nad Sázavou.
Schváleno 5 - 0 - 0
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20/16 Jednací řád Zastupitelstva města Týnec nad Sázavou. Doplňuje se možnost distanční účasti
zastupitelů. Rada doporučuje zastupitelstvu jednací řád schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 20/7 až 16 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Pozvánka - předání ocenění Významný občan - 22.10.2021

- Hotel Týnec - proběhlo předání objektu

- Informace o provozu ordinace MUDr. Koubové

- Informace o proběhlém jednání o územní studii v Peceradech ZPe3

Konec jednání v 15:50

Termíny jednání v roce 2021:
rada: 1.11., 15.11., 29.11., 20.12.
zastupitelstvo: 13.12.




