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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 22/2021

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 15.11.2021

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

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta   místostarosta

V Týnci nad Sázavou dne 15.11.2021
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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
22/1 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/rok bude hradit město, nadlimitní spotřebu uhradí 
hasiči. Záměr byl zveřejněn na úřední desce od 27.10.2021. Rada souhlasí s výpůjčkou nemovitosti.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/2 Dodatek č. 7 k nájemní smlouvě uzavřené dne 22.05.2008 mezi Městem Týnec nad Sázavou 
(pronajímatel) a Osvětlením Týnec k.s. (nájemce). Dodatek řeší zvyšování nájemného a způsob 
jeho oznámení nájemci. Záměr byl zveřejněn na úřední desce od 27.10.2021. Rada souhlasí 
s uzavřením dodatku.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/3 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IP-12-
6020458 s názvem „Podělusy – kNN – parc. č. 3336/4“ 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. 3203 
v katastrálním území Podělusy. Cena za věcné břemeno dle návrhu ČEZ v rozsahu 45,7 bm činí 
6.700 Kč + DPH. Cena neodpovídá vnitřní směrnici města, měla by být 10.000 Kč. Ke stavbě se rada 
města vyjadřovala na svém zasedání dne 20.09.2021 – souhlas s podmínkami. Rada s uzavřením 
smlouvy nesouhlasí, cena za věcné břemeno bude stanovena dle vnitřní směrnice města. 
Upozorňujeme, že stavba nebyla upravena dle předchozího stanoviska (posun vedení k plotu).
Schváleno 5 - 0 - 0

22/4 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IP-12-
6020540 s názvem „Krusičany – kNN – parc. č. 3859“ 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 a kabelové skříně NN na obecních pozemcích parc. 
č. 589/26 a 3799/1 v katastrálním území Krusičany. Cena za věcné břemeno dle návrhu ČEZ 
v rozsahu 53 bm činí 14.200 Kč + DPH. Cena neodpovídá vnitřní směrnici města, měla by být 
10.600 Kč. Ke stavbě se rada města vyjadřovala na svém zasedání dne 20.09.2021 – souhlas 
s podmínkami. Rada s uzavřením smlouvy nesouhlasí, cena za věcné břemeno bude stanovena 
dle vnitřní směrnice města.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/5 Návrh na darování kanalizační stoky městu. Jedná se o stavbu „Rozšíření tlakové kanalizace 
v Chrástu nad Sázavou“ v délce 45 m, která se nachází na obecním pozemku parc. č. 4296/1 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Na kanalizační stoku jsou napojeny 3 kanalizační 
přípojky, které nejsou předmětem daru. Kolaudační souhlas s užíváním stavby vydal Městský úřad 
Benešov, odbor životního prostředí dne 01.07.2021 pod č.j. VOD.235-94373/2021. Rada s přijetím 
daru souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/6 Žádost o nové 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. 



3

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. Žádost o uzavření smlouvy o věcném břemeni na vedení potrubí přes obecní 
pozemek. Rada města na svém zasedání dne 04.10.2021 vyslovila nesouhlas se stavbou a 
doporučila žadateli napojení na obecní kanalizaci. Napojení na obecní kanalizaci, která vede 
v přilehlé komunikaci II/106, není možné. KSÚS nesouhlasí se vstupem do nového povrchu 
komunikace, kde je ochranná lhůta 5 – 10 let. Rada se stavbou septiku a vedením přes obecní 
pozemek nesouhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/7 Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 3212/22 v katastrálním území 
Podělusy. Dům je navržen jako přízemní nepodsklepená dřevostavba s valbovou střechou, 
půdorysu ve tvaru „L“ o max. rozměrech 14,0 x 13,2 m, zastavěná plocha 141 m2, výška stavby 
4,9 m. Dům bude napojen na obecní kanalizaci, v jihozápadní části pozemku bude provedena 
zpevněná plocha pro parkování a sjezd na komunikaci, pozemek bude oplocen poplastovaným 
pletivem o výšce 1,8 m. Mezi rodinným domem a parkovacím stáním a částečně podél plotu 
ke komunikaci bude provedena opěrná stěna ve tvaru „L“ ze ztraceného bednění o výšce max. 
1 m. Rada se stavbou souhlasí, dešťová voda bude likvidována na pozemku žadatele. Bude 
vyměřen poplatek za zhodnocení pozemku kanalizací.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/8 Žádost o vyjádření ke stavebním úpravám bytového domu č.p. 262, 263, 264 v ulici Jílovská v Týnci 
nad Sázavou. Stavební úpravy spočívají ve zvětšení 18 balkónů na jihozápadní fasádě domu. Nově 
budou provedeny jako ocelová žárově pozinkovaná konstrukce o půdorysných rozměrech 3,0 x 
1,2 m, zábradlí o výšce 1,1 m bude z ocelových tyček. Městský architekt s provedením balkónů 
souhlasí. Rada se stavbu souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/9 Žádost o vyjádření ke stavbě dvou řadových garáží na pozemcích parc. č. 3115/99 a 3115/100 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou (areál garáží Na Hlinkách). Garáže budou identické a 
navazují na dvě již dříve postavené řadové garáže v poslední řadě. Garáže budou zděné, přízemní, 
obdélníkového půdorysu o rozměrech 3,4 x 6,2 m se zastavěnou plochou 21 m2. Střechy budou 
pultové. Dešťové vody ze střech budou svedeny okapem na travnatou plochu na pozemku parc. č. 
3115/18. Garáže budou napojeny na stávající nezpevněnou komunikaci na pozemku parc. č. 
3115/18. Rada se stavbou souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/10 Žádost o prodej obecního pozemku parc. č. 2218/13 o výměře 170 m2 v katastrálním území 
Pecerady. Žadatel je vlastníkem sousedního rodinného domu č.p. 45, obecní pozemek tvoří 
předzahrádku a je dlouhodobě zaplocený. Komise pro rozvoj města prodej pozemku doporučuje 
za cenu 150 Kč/m2 + náklady s převodem spojené. Rada města prodej pozemku doporučuje a 
souhlasí se zveřejněním záměru prodeje za cenu 150 Kč/m2 + náklady s převodem spojené.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/11 Žádost Římskokatolické farnosti Týnec nad Sázavou o prodej obecního pozemku parc. č. st. 93/2 
o výměře 281 m2 v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Pozemek se nachází v areálu fary. 
Komise pro rozvoj města doporučuje pozemek směnit za lesní pozemek. Rada doporučuje 
pozemek směnit za lesní pozemek. parc. č. 2999/1 (výměra 3668 m2) nebo 499 (výměra 3186 m2).
Odbor majetku projedná s žadatelem možnosti směny.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/12 Žádost o prodej či výpůjčku (pronájem) obecních pozemků parc. č. 3800/1, 3800/2, 588/1 a 589/1 
nebo jejich částí, které obklopují její nemovitost č. e. 6 v katastrálním území Krusičany. Pozemky 
parc. č. 588/1 a 589/1 jsou z větší části skálou s neudržovaným náletem v příkrém srázu, pozemek 
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parc. č. 3800/1 je polní cesta, kterou žadatel dlouhodobě udržuje. Komise pro rozvoj města a rada
prodej pozemků nedoporučuje, navrhuje výpůjčku části pozemků za podmínky zachování průjezdu 
a průchodu (dohoda s předchozím vlastníkem). Odbor majetku projedná rozsah výpůjčky 
s osadním výborem.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/13 Nabídka na darování části pozemku parc. č. 1011/12 o výměře cca 482 m2, který přiléhá 
k obecnímu pozemku parc. č. 2008 v katastrálním území Čakovice u Řehenic. Na tuto část pozemku 
již nyní zasahuje obecní komunikace. Zbývající část pozemku hodlá žadatel rozdělit na 5 pozemků 
určených pro výstavbu rodinných domů. Komise pro rozvoj města přijetí daru doporučuje 
s podmínkou rozšíření stávající komunikace při další výstavbě ve zbytku lokality ZČ3. Rada přijetí 
daru doporučuje, podmínkou je dohoda o spolupráci, která stanoví podmínky pro rozšíření 
komunikace, termíny realizace a financování stavby včetně příspěvku na infrastrukturu obce.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/14 Z jednání zastupitelstva dne 13.09.2021 byla stažena 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 za 50 Kč/m2 z důvodu, 
že byl doručen protinávrh, který za pozemky nabízí min. 60 Kč/m2. Oba zájemci vlastní pozemky 
v lokalitě. Komise pro rozvoj města a rada nedoporučuje prodej pozemků ani jednomu zájemci.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/15 05.03.2019 uzavřelo město (kupující) smlouvu budoucí kupní se společností Laneis s.r.o. 
(prodávající) na odkoupení části pozemku parc. č. 3162/18 v katastrálním území Podělusy za cenu 
212.380 Kč, na které Laneis vybuduje komunikaci. Nyní je komunikace před dokončením, 
na začátku prosince proběhne kolaudace stavby. Rada doporučuje zastupitelstvu v případě splnění 
podmínek budoucí smlouvy kupní smlouvu schválit.
Schváleno 4 - 0 - 1 (zdržel)

22/16 Návrh na směnu nemovitostí s „Janečkovými“. Město hodlá směnit budovu č. p. 8 o výměře 
159 m2 (obchody květin a textilu) v centru Týnce za pozemky veřejného prostranství o celkové 
výměře cca 11.800 m2. Komise pro rozvoj města směnu doporučuje. Rada města směnu pozemků 
doporučuje. Náklady s převodem spojené uhradí město. Rada ukládá připravit smluvní a finanční 
podmínky směny.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 22/1 až 16 zajistí Mgr. Martina Havránková

22/17 Sazebník úhrad za poskytování informací. Rada schvaluje dokument.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/18 Návrh odměn pro členy komisí a výborů (nezastupitele). Rada doporučuje zastupitelstvu schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/19 Vnitřní směrnice 2021/6 - organizační schéma. Rada schvaluje dokument.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/20 Dodatek č. 1 k Vnitřní směrnici č. 2017/7 - Pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkové 
organizace zřízené městem Týnec nad Sázavou. Tato směrnice č. 2017/7 se vztahuje i na Kulturní 
centrum Týnec, příspěvková organizace. Rada schvaluje dokument.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 22/17 až 20 zajistí Ing. Miloš Albl

22/21 Dary trenérům
a) Poskytnutí darů jednotlivým trenérům dle přílohy spolku TK Týnec nad Sázavou na podporu 

spolkové činnosti v celkové výši 20.000 Kč. Rada s poskytnutím darů souhlasí. 
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b) Poskytnutí darů 40.000 Kč pro spolek TJ Jawa Pecerady, poskytnutí darů 113.000 Kč pro spolek 
TJ Týnec nad Sázavou, poskytnutí darů 84.000 Kč pro spolek FK Týnec nad Sázavou a poskytnutí 
darů 30. 000 Kč pro spolek VK Týnec nad Sázavou na podporu spolkové činnosti. Rada 
doporučuje zastupitelstvu dary schválit.

Schváleno 5 - 0 - 0

22/22 Informace o činnosti Kulturní centrum Týnec. Rada bere na vědomí.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/23 Platový výměr ředitele Kulturního centra Týnec od 01.11.2021. Rada schvaluje platový výměr.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/24 Záloha na provozní příspěvek pro Kulturní centrum Týnec na rok 2021 ve výši 1.500 000 Kč. Rada 
souhlasí s poskytnutím zálohy. Prostředky jsou v rozpočtu města alokovány.
Schváleno 5 - 0 - 0

22/25 Udělení roční odměny za období kalendářního roku 2021 z rozpočtu příspěvkové organizace:
a) ředitelce Mateřské školy Týnec nad Sázavou ve výši 100% měsíčního platu
b) ředitelce Základní školy Týnec nad Sázavou ve výši 100% měsíčního platu
c) ředitelce Školní jídelny Týnec nad Sázavou ve výši 150% měsíčního platu
Výplatní termín odměny je stanoven na prosinec 2021.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 22/21 až 25 zajistí Mgr. Petr Znamenáček

22/26 Termíny jednání rady a zastupitelstva na rok 2022. 
Schváleno 5 - 0 - 0

22/27 Akční plán Strategického rozvoje města na rok 2022 a zásobník projektů. 
V roce 2018 byl zpracován Strategický plán rozvoje města Týnec nad Sázavou do roku 2028. 
V souladu s postupem ve Strategickém plánu rozvoje města Týnec nad Sázavou je předložen 
aktualizovaný Akční plán pro rok 2022 a zásobník projektů. Vypuštěny byly dokončené projekty, 
u rozpracovaných projektů byly zaktualizovány údaje. Dle výstupů nových strategií, veřejného 
fóra, požadavků úřadu i veřejnosti byly zapracovány nové projekty. Projekty v Akčním plánu jsou 
v souladu se schváleným rozpočtem města. Rada doporučuje zastupitelstvu Akční plán 
Strategického rozvoje města na rok 2022 a zásobník projektů schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 22/26 až 27 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Informace o schůzce s Lidlem o záměru výstavby prodejny
- Diskuze nad Pravidly pro developery seznámení s vizí, dokument k připomínkám. Projedná 

zastupitelstvo.

Konec jednání v 17:50

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




