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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 21/2021

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 01.11.2021

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
Mgr. Barbora Hanáková, ředitelka základní školy
Bc. Eva Toušová, ředitelka mateřské školy
Jana Malinová, ředitelka školní jídelny

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta   místostarosta

V Týnci nad Sázavou dne 01.11.2021



2

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
21/1 Město bude kupovat část pozemku parc. č. st. 527/2 a parc. č. 3974 o výměře 17 m2 v katastrálním 

území Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou, na které město vybudovalo autobusovou 
zastávku a chodník. Prodávající požadují zřízení věcného břemene přístupu a příjezdu na jejich 
pozemek. Rada souhlasí se zřízením bezúplatného věcného břemene.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/2 Žádost Energon Dobříš s.r.o. o vyjádření ke stavbě č. IP-12-6020763 s názvem „Týnec nad Sázavou, 
Na Vinici – kNN – p.č. 2985/16“. Projekt řeší realizaci nové přípojky NN pro pozemek parc. č. 
2985/16. Přípojka bude uložena v obecním pozemku komunikace parc. č. 3816/1. Přípojka povede 
ze stávajícího betonového sloupu č. 99, na kterém bude osazena nová pojistková skříň, zeleným 
pásem podél komunikace Na Vinici a dále překopem této komunikace do chodníku, kde bude 
ukončena v novém elektropilíři na hranici pozemků parc. č. 2985/16 a 2985/11 vše v katastrálním 
území Týnec nad Sázavou. Elektrický pilíř musí být zděný. Rada se stavbou a vstupem do obecního 
pozemku nesouhlasí. Jde o přípojku pro záměr stavby rodinného domu, ke kterému rada dala 
zamítavé stanovisko (RM2021/17/8). 
Schváleno 5 - 0 - 0

21/3 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IP-12-
6020763 s názvem „Týnec nad Sázavou, Na Vinici – kNN – p.č. 2985/16“ uzavřená mezi ČEZ 
Distribucí a.s. (oprávněná) a městem Týnec nad Sázavou (povinný). Věcné břemeno se týká 
umístění, provozování, opravy a údržby zemního kabelového vedení NN na obecním pozemku 
parc. č. 3816/1 v katastrálním území Týnec nad Sázavou (ulice Na Vinici). Cena za věcné břemeno 
činí 13.000 Kč + DPH. Rada s uzavřením smlouvy nesouhlasí. Jde o stavbu, ke které rada dala 
zamítavé stanovisko.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/4 Žádost Lucida s.r.o. o vyjádření k rekonstrukci autobusových zastávek v Čakovicích podél silnice 
III/6032 a provedení osvětlení přechodu pro chodce přes tuto silnici. Jsou navrženy dvě 
autobusové zastávky oddělené ostrůvkem šířky 2 m. Nástupiště budou provedena ze zámkové 
dlažby v šířce 2 m. Rada se stavbou souhlasí.
Schváleno 4 - 1 (proti) - 0

21/5 Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 4062/1 v katastrálním území 
Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou. Dům bude nepodsklepená, přízemní dřevostavba, 
obdélníkového půdorysu o rozměrech 16,4 x 6,4 m a zastavěnou plochou 104 m2. Výška stavby 
bude 4,9 m, střecha sedlová. Na jižní straně domu bude provedena zpevněná plocha terasy. Stavba 
bude přípojkami napojena na obecní vodovod a kanalizaci, přípojky jsou ukončeny na pozemku 
žadatele. Příjezd ke stavbě je po obecním pozemku, na kterém žadatel vybuduje zpevněnou 
komunikaci. Rada se stavbou souhlasí, standardní podmínky pro vstup do pozemku pro uložení 
přípojek. Na pozemku 4062/1 je dle územního plánu využití BV, pozemek nepatří do ZT16.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/6 Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu, zahradního skladu a oplocení na pozemku parc. č. 
1223/1 v katastrálním území Krusičany. Dům bude nepodsklepená, přízemní dřevostavba, 
nepravidelného půdorysu se zastavěnou plochou 182 m2 a výškou stavby 6,9 m, zastřešen bude 
sedlovou a částečně plochou střechou. Sklad bude přízemní dřevostavba, obdélníkového 



3

půdorysu se zastavěnou plochou 59 m2, výškou stavby 3,2 m a plochou střechou. Mezi objekty 
bude vytvořeno zastřešené stání pro automobil. Pozemek bude napojen zpevněným sjezdem 
na komunikaci III/1061. Oplocení směrem ke komunikaci bude vysoké 1,6 m, podezdívka 
z plotových tvarovek do výšky 0,6 m, vodorovná výplň z hliníkových lamel. Ostatní strany pozemku 
budou oploceny drátěným pletivem o výšce 1,6 m. Rada se stavbou souhlasí, stavba bude 
provedena dle stanoviska městského architekta.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/7 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 vodovodní a kanalizační řad zřizovaný v rámci stavby „Vodovod 
a kanalizace Krusičany“ na pozemcích parc. č. 3811/1 a 3861 v katastrálním území Týnec nad 
Sázavou a parc. č. 3849/3, 3859, 3848, 3849/1 v katastrálním území Krusičany. Cena za věcné 
břemeno a omezené užívání silnice činí 500 Kč + DPH. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 21/1 až 7 zajistí Mgr. Martina Havránková

21/8 10. rozpočtové opatření rady města.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 21/8 zajistí Ing. Kateřina Hrušková

21/9 Základní škola Týnec nad Sázavou, příspěvková organizace
Rada schvaluje:
a) Přesun finančních prostředků ve výši 80.000 Kč z oprav (511) na úhradu části stravného pro 

zaměstnance školy (518) 
b) Návrh rozpočtu na rok 2022 - příspěvek zřizovatele bude 4.900.000 Kč. V předloženém návrhu 

se v investicích pokrátí oplocení, fasáda, izolace a dlažba (dle možností by realizovalo město 
ze svého rozpočtu)

Rada bere na vědomí:
c) Informace o čerpání rozpočtu k 30.09.2021
d) Informace o přípravě žádosti o dotaci z MAPu - drobný nábytek, obnova dveří ve staré škole, 

nový server a modernizace datové sítě.
e) Informace o lyžařském kurzu pro 8. ročníky - město zajistí mzdy instruktorů
Schváleno 5 - 0 - 0

21/10 Mateřská škola Týnec nad Sázavou, příspěvková organizace
Rada schvaluje:
a) Návrh rozpočtu na rok 2022 - příspěvek zřizovatele bude 2.100.000 Kč
Rada bere na vědomí:
b) Informace o čerpání rozpočtu k 30.09.2021
c) Informace o provozu, nemocnosti
d) Informace o přípravě žádosti o dotaci z MAPu - obnova dveří, drobný nábytek, herní prvky 

na zahradu, výdejna jídla (rekonstrukce + kuchyňská linka)
Schváleno 5 - 0 - 0

21/11 Školní jídelna Týnec nad Sázavou, příspěvková organizace
Rada schvaluje:
a) Návrh rozpočtu na rok 2022 - příspěvek zřizovatele bude 1.100.000 Kč. Požadavek na nový 

konvektomat - cena cca 600.000 Kč - bude doplněno do návrhu rozpočtu.
Rada bere na vědomí:
b) Informace o čerpání rozpočtu k 30.09.2021
c) Informace o provozu
Schváleno 5 - 0 - 0

21/12 Žádost Pečovatelské služby okresu Benešov o finanční příspěvek na rok 2022. Rada doporučuje 
zastupitelstvu poskytnutí dotace na rok 2022 ve výši 550.000 Kč schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 21/9 až 12 zajistí Mgr. Petr Znamenáček
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21/13 Plán zimní údržby 2021/2022. Byly provedeny drobné úpravy - doplněny nové chodníky a 
komunikace (Podělusy) a upraven seznam techniky TS. Rada schvaluje Plán zimní údržby 
2021/2022.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/14 Kalkulace nájemného za vodohospodářskou infrastrukturu pro rok 2022. Výpočet nájemného je 
proveden dle schváleno postupu (změna hodnoty majetku a inflace). Změna nájemného navýší 
cenu vody, stejně jako nárůst provozních položek - cena nakupované vody, nárůst energií, 
chemikálií… Kalkulace ceny vody bude projednána v prosinci. Rada doporučuje zastupitelstvu 
schválit nájemné za vodohospodářskou infrastrukturu za rok 2022 ve výši 1.360.112 Kč 
za vodovod, 2.962.145 Kč za kanalizaci, vše bez DPH.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/15 Výsledky veřejného fóra 2021. Návrhy budou zapracovány do Akčního plánu města a následně
předloženy zastupitelstvu k projednání. Rada ukládá Odboru projektového řízení zapracovat 
priority TOP 10 do Akčního plánu města. 
Schváleno 5 - 0 - 0

21/16 Veřejná zakázka Vodovod a kanalizace Krusičany. Předmětem veřejné zakázky je výstavba 
vodovodu a kanalizace v Krusičanech. Předpokládaná hodnota zakázky je cca 80 mil. Kč bez DPH. 
Na projekt bude požádáno o dotaci z Operačního programu životního prostředí. Nadlimitní 
zakázka bude zveřejněna na profilu zadavatele (otevřené řízení). Rada schvaluje obsah Smlouvy 
o dílo, Výzvu a Zadávací dokumentaci zakázky. Rada jmenuje komisi pro otevírání obálek 
a hodnotící komisi: Martin Kadrnožka, Zbyněk Peša, Pavel Korec. Náhradníci: Petr Znamenáček, 
Jiří Vrbata, František Kašpárek.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 21/13 až 16 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Projekt Obce blíž lidem (https://obceblizelidem.cz) - běží do konce roku 2022. Je zaměřen 

na pomoc lidem se sociálním handicapem. Předpokládá se jeho pokračování (2022-2026), 
se spoluúčastí města - především na provozní náklady kanceláře a vozidla (včetně nákupu vozidla 
- možnost odkoupit stávající vozidlo po ukončení operativního leasingu). Projekt běží na území 
Týnecka, Čerčanska, Sázavska a Bystřicka. Paralelní projekt běží na Jílovsku a v Choposu. 
Na Týnecku pracuje Hana Kronovetrová. V době Covidu byla hlavní kontakt pro veřejnost, řeší 
bezdomovce, seniortaxi, zprostředkovává sociální i zdravotní péči… Za dobu realizace projektu 
řešila 101 případů (mimo Covid). Náklady na projekt byly dosud hrazeny 100% z dotace. Nová 
pravidla to už neumožňují.

- Je plánována schůzka s Lidlem.

Konec jednání v 18:15

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




