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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 23/2021

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 29.11.2021

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

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta   místostarosta

V Týnci nad Sázavou dne 29.11.2021
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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
23/1 Prodloužení nájemní smlouvy - Nádvoří Hodějovského 67, Týnec nad Sázavou, byt č. 1. Rada 

souhlasí s prodloužením smlouvy do 31.12.2022.
Schváleno 5 - 0 - 0

23/2 Prodloužení nájemní smlouvy - Nádvoří Hodějovského 67, Týnec nad Sázavou, byt č. 3. Rada 
souhlasí s prodloužením smlouvy do 31.12.2022.
Schváleno 5 - 0 - 0

23/3 Nájemní smlouvy mezi městem Týnec nad Sázavou (pronajímatel) a Kulturním centrem Týnec 
(nájemce) od 01.01.2022 na dobu neurčitou:

a) Muzeum – budova č.p. 48 na pozemku parc. č. st. 97/10 v katastrálním území Týnec nad 
Sázavou, nájemné 25.000 Kč/rok + DPH (tj. 30.250 Kč/rok včetně DPH).

b) Knihovna – budova č.p. 13 na pozemku parc. č. st. 95/9 v katastrálním území Týnec nad 
Sázavou nájemné 30.000 Kč/rok + DPH (tj. 36.300 Kč/rok včetně DPH).

Rada souhlasí s uzavřením nájemních smluv.
Schváleno 5 - 0 - 0

23/4 Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti na stavbu č. IV-12-6024648 s názvem „Chrást 
nad Sázavou – kNN pro p. č. 3115/168“ uzavřená mezi ČEZ Distribucí a.s. (oprávněná) a městem 
Týnec nad Sázavou (povinný). Věcné břemeno se týká práva umístit, provozovat, opravovat 
a udržovat zemního kabelového vedení NN na obecním pozemku parc. č. 4281 v katastrálním 
území Týnec nad Sázavou. Cena za věcné břemeno činí 10.000 Kč + DPH. Smlouva budoucí o zřízení 
služebnosti byla schválena usnesením rady města 02.09.2019. Rada s uzavřením smlouvy souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

23/5 Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti na stavbu č. IZ-12-6000438 s názvem „Týnec 
nad Sázavou – kNN, NN – p. č. 3069/28“ uzavřená mezi ČEZ Distribucí a.s. (oprávněná) a městem 
Týnec nad Sázavou (povinný). Věcné břemeno se týká práva umístit, provozovat, opravovat 
a udržovat zemního kabelového vedení NN, betonový sloup NN a pojistkovou skříň na obecních 
pozemcích parc. č. 3069/28, 3847/12 a 3847/19 v katastrálním území Týnec nad Sázavou 
(dopravní terminál). Cena za věcné břemeno činí 1.000 Kč + DPH. Smlouva budoucí o zřízení 
služebnosti byla schválena usnesením zastupitelstva města 12.12.2016. Rada s uzavřením smlouvy 
souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

23/6 Smlouva o zřízení služebnosti na stavbu komunikačního vedení a zařízení uzavřená mezi CETIN a.s. 
(oprávněný) a městem Týnec nad Sázavou (povinný). Služebnost se týká práva umístit 
a provozovat podzemní vedení NN a elektropilíř na obecním pozemku parc. č. 3124/2 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Cena za věcné břemeno činí 10.000 Kč + DPH. Smlouva 
budoucí o zřízení služebnosti byla schválena usnesením rady města 17.08.2020. Rada s uzavřením 
smlouvy souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

23/7 Žádost o vyjádření k dělení a scelování pozemků parc. č. 3080/12 a 3080/13 v katastrálním území 
Týnec nad Sázavou (ulice Jílovská). Z pozemku parc. č. 3080/13 bude oddělena část o výměře 
159 m2, která bude sloučena s pozemkem parc. č. 3080/12. Rada s dělením a scelováním pozemků 
souhlasí.
Schváleno 4 - 1 (proti) - 0



3

23/8 Žádost o souhlas s provozem domovní čistírny odpadních vod pro stavbu rodinného domu 
na pozemku parc. č. st. 793 v katastrálním území Týnec nad Sázavou, část Zbořený Kostelec. Rada 
s provozem DČOV nesouhlasí. Již v roce 2011 bylo schváleno a povoleno připojení na kanalizaci. 
Rada požaduje napojení nemovitosti na obecní kanalizaci.
Schváleno 5 - 0 - 0

23/9 Žádost o vyjádření ke stavbě kanalizační přípojky pro bistro č.p. 561 v Týnci nad Sázavou 
(u železničního přejezdu). Přípojka bude uložena v pozemcích žadatele parc. č. st. 2152/2 a parc. 
č. 3847/10 a obecním pozemku komunikace parc. č. 3824/1 vše v katastrálním území Týnec nad 
Sázavou, kde bude napojena na obecní kanalizaci. Na pozemku 3847/10 bude umístěna 
přečerpávací stanice. Rada se stavbou souhlasí, příspěvek na rozvoj infrastruktury obce činí 
50.000 Kč - bude uzavřena Smlouva o spolupráci a poskytnutí investičního příspěvku, standardní 
podmínky pro vstup do komunikace. Po dokončení stavby bude doloženo umístění stavby 
na pozemku žadatele.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 23/1 až 9 zajistí Mgr. Martina Havránková

23/10 11. rozpočtové opatření rady 
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 23/10 zajistí Ing. Kateřina Hrušková

23/11 Správa Okresního soudu v Benešově souhlasí s návrhy do funkce přísedící soudu. Rada doporučuje 
zastupitelstvu jmenování paní Květuše Doleželové schválit. 
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 23/11 zajistí Ing. Miloš Albl

23/12 Program zastupitelstva 13.12.2021
A. Majetkové převody 
B. Rozpočtové opatření zastupitelstva pro rok 2021 
C. Rozpočet 2022 + výhled + kompetence rady 
D. Cena vody - výše nájemného 
E. Obecně závazné vyhlášky - sběr odpadů, cena odpadů, pořádání akcí 
F. Odměny pro členy komisí a výborů (nezastupitelé) 
G. Dary pro TJ Jawa Pecerady, FK Týnec nad Sázavou, VK Týnec, TJ Týnec - podpora trenérů 
H. Dotace 2022 - RUAH, Posázaví, Pečovatelská služba 
I. Akční plán Strategického rozvoje města na rok 2022 a zásobník projektů 
J. Strategie rozvoje města Týnec nad Sázavou - pravidla pro developery 
K. Pořízení změny č. 5 územního plánu 
L. Plán práce Finančního a Kontrolního výboru na rok 2022 
M. Jednací řád zastupitelstva 
N. Složení osadního výboru Chrást - osada 
O. Volba přísedících soudu 
Schváleno 5 - 0 - 0

23/13 Žádost o členství v osadním výboru Chrást - vesnice. Osadní výbor požádal o doplnění členů: Radek 
Jánský, Kateřina Pospíšilová. V obci byla informace o záměru zveřejněna, jiné návrhy nebyly 
doručeny. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0

23/14 Obecně závazná vyhláška města Týnce nad Sázavou č. 1/2021 o stanovení obecního systému 
odpadového hospodářství. Vyhláška stanovuje způsob nakládání s jednotlivými druhy odpadů.
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0

23/15 Obecně závazná vyhláška města Týnce nad Sázavou č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství. Vyhláška stanovuje poplatek za likvidaci odpadu. Je navrženo zachovat 
výši poplatku 950 Kč. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0
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23/16 Obecně závazná vyhláška města Týnce nad Sázavou č. 3/2021, kterou se stanovují závazné 
podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních 
podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku. 
Vyhláška stanovuje povinnost pořadatele ohlásit konání akcí. Rada doporučuje zastupitelstvu 
schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0

23/17 Rozpočet 2022 + výhled + kompetence rady. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0

23/18 Cena vodného a stočného. Provozovatel předložil kalkulaci pro cenu vody. Vychází z návrhu 
nájemného pro rok 2022 (RM2021/21/14). Jedná se především o nárůst cen pitné vody z PSV 
Želivka, chemikálií, elektrické energie, služeb laboratoří, za likvidaci odpadů nebo ceny 
za pronájem vodohospodářské infrastruktury, do které byla započítána i průměrná roční míra 
inflace za rok 2020. Meziroční nárůst ceny činní u vodného +4,42 Kč s DPH a u stočného +2,23 Kč 
s DPH. Celkem 6,65 Kč s DPH. Přepočteno na průměrnou spotřebu 30 m3/osoba/rok to je navýšení 
16 Kč/měsíc/osoba. Vyjádřeno v % to je o 5,95% více oproti uplatňované ceně v roce 2021.
Rada bere na vědomí.
Schváleno 5 - 0 - 0

23/19 Strategie rozvoje města Týnec nad Sázavou - pravidla pro investory. Rada doporučuje 
zastupitelstvu schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0

23/20 Pořízení změny Územního plánu formou zprávy o uplatňování ÚP. Zpráva bude předložena 
zastupitelstvu v únoru. Poté bude provedena celková revize územního plánu a zároveň bude 
územní plán uveden do souladu s požadavky legislativy. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit 
zahájení procesu změny č. 5 územního plánu.
Schváleno 5 - 0 - 0

23/21 Žádost RUAH o.p.s. o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města ve výši 85.000 Kč na rok 
2022. Rada doporučuje zastupitelstvu poskytnutí dotace schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0

23/22 Žádost Posázaví o.p.s. o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města na akci Čistá řeka 
Sázava v roce 2022. Rada schvaluje dar ve výši 6.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

23/23 Žádost BENKON Benešov o finanční příspěvek pro onkologicky nemocné pacienty na rok 2022. 
Rada schvaluje dar ve výši 1.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

23/24 Žádost Domova pro osoby se zdravotním postižením Kunovice-Cihlářská o finanční příspěvek 
pro osobu z Týnce nad Sázavou. Po pádu z koně se nachází ve vigilním kómatu. Rada schvaluje dar 
ve výši 6.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

23/25 Příkazní smlouva na organizaci architektonické soutěže na smuteční obřadní síň v Týnci nad 
Sázavou s Ing. arch. Miroslavem Vodákem za odměnu ve výši 150.000 Kč bez DPH. Vyhlášení 
architektonické soutěže do 31.03.2022, organizace a předání veškeré dokumentace 
do 30.07.2022. Hodnotící porota má 5 členů - 3 nezávislé odborníky + 1 náhradník, 2 závislé 
zástupce obce + 1-2 náhradníci. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy. Rada jmenuje členy závislé 
poroty: Martin Kadrnožka, Petr Znamenáček, náhradníci Miloš Albl, Martina Havránková, experti 
za město Jan Vaněček, Pavel Vilímek.
Schváleno 5 - 0 - 0
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23/26 Smlouva o poskytování služeb s Technickými službami Týnec s.r.o - rozpočet na rok 2022 v celkové 
výši 19.620.016,80 Kč s DPH. Rada schvaluje rozpočet na rok 2022.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 23/12 až 26 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Informace o schůzce s Janečkovými. Řešil se převod pozemků - veřejných prostranství ve městě, 

řešení výstavby v lokalitě benzina.
- Informace o Covid opatřeních, situaci v Benešovské nemocnici a omezení kulturních akcí.

Konec jednání v 18:30

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




