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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 24/2021

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 20.12.2021

Přítomní členové rady:

Mgr. Martin Kadrnožka
Mgr. Petr Znamenáček (příchod 14:15)
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 20.12.2021
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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
24/1 Návrh hlavní inventarizační komise na vyřazení nefunkčního a nepotřebného majetku. Rada 

souhlasí s vyřazením majetku dle návrhu inventarizační komise.
Schváleno 4 - 0 - 0

24/2 Žádost o pronájem části obecního pozemku parc. č. 1388/47 v katastrálním území Čakovice 
u Řehenic za účelem parkování (karavanu). Jedná se o krajnici účelové komunikace v osadě Čisté 
potoky, žadatel vlastní přilehlou chatu č.e. 49. Rada s pronájmem nesouhlasí.
Schváleno 4 - 0 - 0

24/3 Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti na stavbu č. IV-12-6026152 s názvem „Týnec 
n. S., Chrástecká – kNN – p. č. 4159/1“ uzavřená mezi ČEZ Distribucí a.s. (oprávněná) a městem 
Týnec nad Sázavou (povinný). Věcné břemeno se týká práva umístit, provozovat, opravovat 
a udržovat zemní kabelové 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 dne 06.04.2020. Rada souhlasí 
s uzavřením smlouvy.
Schváleno 4 - 0 - 0

24/4 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-12-
6028246 s názvem „Chrást nad Sázavou – kNN – parc. č. 3111/1“ uzavřená mezi ČEZ Distribucí a.s. 
(oprávněná) a městem Týnec nad Sázavou (povinný). Věcné břemeno se týká práva umístit, 
provozovat, opravovat a udržovat zemní kabelové vedení NN na pozemcích parc. č. 3825/2 
a 3114/1 v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Cena za věcné břemeno v rozsahu 58 bm činí 
6.400 Kč + DPH. (Cena neodpovídá vnitřní směrnici města, měla by být 11.600 Kč.) Ke stavbě se 
rada města vyjadřovala na svém zasedání dne 09.08.2021 – souhlas s podmínkami. Rada 
s uzavřením smlouvy nesouhlasí. Cena neodpovídá ceníku dle vnitřní směrnice.
Schváleno 5 - 0 - 0

24/5 Žádost SupTel a.s. o vyjádření ke stavbě „TNEC 1895 – Napájení skříně mDSLAM 450 ze sítě NN“. 
Jedná se o výstavbu nové přípojky NN a elektrického pilíře pro stávající rozvaděč CETIN. Stavba 
bude umístěna na pozemku parc. č. 3859 v katastrálním území Krusičany (silnice III/1067). Stavba 
nezasáhne na obecní pozemky. Rada se stavbou souhlasí. Pilíř bude zděný.
Schváleno 5 - 0 - 0

24/6 Žádost o vyjádření ke stavbě NTL plynové přípojky pro rodinný dům č.p. 138 v Týnci nad Sázavou 
(ulice Příčná). Přípojka bude uložena v pozemku žadatele parc. č. st. 259 v katastrálním území 
Týnec nad Sázavou, povede za stávající kiosku HUP (umístěného v oplocení) do rodinného domu. 
Stavba nezasáhne na obecní pozemky. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

24/7 Žádost o vyjádření ke stavebním úpravám a nástavbě rodinného domu č.p. 57 v Chrástu nad 
Sázavou. Stávající dům je dvoupodlažní, nepodsklepený, se sedlovou střechou v kombinaci se 
střechou pultovou a plochou. Dům má půdorys tvaru L. Navržené úpravy zvětší plochy podkroví 
(2. NP) o koupelnu. Pultové zastřešení bude změněno na střechu plochou. Střešní krytina sedlové 
střechy bude vyměněna za krytinu z falcovaného plechu. Plochá střecha bude opatřena folií z PVC. 
Nová okna budou tmavšího odstínu s izolačním trojsklem, fasáda 2. NP bude nově opláštěna 
(částečně kamenným obkladem tmavé barvy, dřevěným obkladem přírodní barvy a stěrka imitující 
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beton). Stavba bude vytápěna tepelným čerpadlem. Na pozemku žadatele budou provedeny 
zpevněné plochy, okapový chodníček a betonová terasa. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

24/8 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 v rozsahu 45 bm činí 10.000 Kč + DPH. 
Ke stavbě se rada města vyjadřovala na svém zasedání dne 20.09.2021 – souhlas s podmínkami.
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

24/9 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 v rozsahu 54 bm činí 
10.800 Kč + DPH. Ke stavbě se rada města vyjadřovala na svém zasedání dne 20.09.2021 – souhlas 
s podmínkami. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

24/10 Opakovaná žádost o stanovisko ke stavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 3080/161 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou (křižovatka ulic Sadová a Příčná), se stavbou sjezdu a 
uložením vodovodní a kanalizační přípojky do obecního pozemku. Žadatelka zaslala své vyjádření 
k nesouhlasnému stanovisku rady (RM2021/18/12), ve kterém uvádí, že má souhlas Úřadu 
územního plánování Benešov a stavba respektuje urbanistickou koncepci okolních staveb. Dům je 
navržen 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). 
Dům má být napojen na obecní kanalizaci a vodovod novými přípojkami uloženými částečně 
v obecním pozemku.
Rada revokuje usnesení RM2021/18/12 a mění své stanovisko: Rada souhlasí se stavbou domu, 
sjezdu, kanalizační a vodovodní přípojky. Bude dodržena uliční čára z ulice Sadová. Standardní 
podmínky pro vstup do komunikace. Průhlednost plotu bude minimálně 60% v délce 5m na rohu 
obou ulic Sadová a Příčná, aby byl zajištěn výhled v křižovatce. Na západní straně domu nebudou 
ani v budoucnu doplněny žádné pergoly či stínění před uliční čáru. Parkování vozidel pouze 
na pozemku žadatele. Veškerá dešťová voda bude likvidována na pozemku žadatele.
Schváleno 3 - 2 (proti) - 0 Plnění usnesení č. 24/1 až 10 zajistí Mgr. Martina Havránková

24/11 Vnitřní směrnice 2021/7 - o odpadech. Stanovuje se počet osob na nádobu. Rada schvaluje 
dokument.
Schváleno 5 - 0 - 0

24/12 Vnitřní směrnice 2021/8 - organizační schéma. Rada schvaluje dokument.
Schváleno 5 - 0 - 0

24/13 Dodatek č. 5 Smlouvy o poskytování služeb s RENTEL, a.s. Dodatek prodlužuje plnění na rok 2022 
a upravuje ceny kurzů. Rada souhlasí s uzavřením dodatku.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 24/11 až 13 zajistí Ing. Miloš Albl

24/14 Mateřská škola Týnec nad Sázavou, příspěvková organizace - návrh odpisového plánu 
dlouhodobého hmotného majetku - škrabka brambor Vares ŠKBZ20. Doba odpisování 8 let, 
vstupní cena 51.893 Kč, výstupní cena 2.595 Kč. Rada schvaluje odpisový plán škrabky brambor.
Schváleno 5 - 0 - 0
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24/15 Školní jídelna, příspěvková organizace - žádost o změnu rozpočtu 2021. Převod částky 16.000 Kč 
do závazného ukazatele č. 6. Ostatní náklady z ukazatele č. 4. Ostatní služby. Důvodem přesunu je 
ukončení zvýhodněné smlouvy o vedení účtu k 30.6.2021 a následnému nárůstu ceny bankovních 
poplatků. Rada souhlasí se změnou rozpočtu.
Schváleno 5 - 0 - 0

24/16 Kulturní centrum Týnec, příspěvková organizace - žádost o změnu rozpočtu 2021. Jde o přesun 
mezi položkami dle skutečných výdajů, celková výše rozpočtu se nemění. Rada souhlasí se změnou 
rozpočtu.
Schváleno 5 - 0 - 0

24/17 Udělení mimořádné odměny pro ředitelku Základní školy Týnec nad Sázavou ze mzdových 
prostředků příspěvkové organizace. Výplatní termín odměny je stanoven na leden 2022.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 24/14 a 17 zajistí Mgr. Petr Znamenáček

24/18 Žádost Magdaléna, o.p.s. o finanční příspěvek na rok 2022 na poradenské služby a na provoz 
kontaktního centra - Centra adiktologických služeb Magdaléna Benešov. Rada souhlasí 
s poskytnutím daru ve výši 20.000 Kč. 
Schváleno 5 - 0 - 0

24/19 Žádost tenisové akademie TAJV z.s. o finanční příspěvek na podporu sportovní akce Sportovní den 
mládeže s TAJV v Týnci nad Sázavou v roce 2022. Rada nesouhlasí s poskytnutím podpory.
Schváleno 5 - 0 - 0

24/20 Smlouva o dílo se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. na v inženýrskou 
a projektovou činnost za účelem získání rozhodnutí o umístění stavby, případně územního 
souhlasu vodovodních přípojek připravovaného vodovodu v místních částech Pecerady a Zbořený 
Kostelec. Projektová dokumentace se předpokládá pro 396 ks vodovodních přípojek, cena za kus 
3.500 Kč, celková cena 1.386.000 Kč, vše bez DPH. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy. 
Schváleno 5 - 0 - 0

24/21 Smlouva o dílo se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. na v inženýrskou 
a projektovou činnost za účelem získání rozhodnutí o umístění stavby, případně územního 
souhlasu vodovodních a tlakových kanalizačních přípojek připravovaného vodovodu a tlakové 
kanalizace v místní části Krusičany. Projektová dokumentace se předpokládá pro 100 ks 
vodovodních přípojek a 100 ks tlakových kanalizačních přípojek, cena za kus 3.500 Kč, celková cena 
700.000 Kč, vše bez DPH. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy. 
Schváleno 5 - 0 - 0

24/22 Veřejná zakázka „Stavební úpravy a přístavba Základní umělecké školy Týnec nad Sázavou“. 
Zjednodušená podlimitní zakázka bude zveřejněna na profilu zadavatele, provede OTIDEA. Rada 
schvaluje obsah Smlouvy o dílo, Výzvu, Zadávací dokumentaci zakázky. Rada jmenuje komisi 
pro otevírání obálek a hodnotící komisi: Pavel Korec, Jiří Vrbata, Martina Havránková; náhradníci 
František Kašpárek, Miloš Albl, Martin Kadrnožka.
Schváleno 5 - 0 - 0

24/23 Zadávací řízení „Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou“. Rada bere na vědomí zprávu o hodnocení 
nabídek. Rada rozhoduje o vyloučení uchazeče Společnost ČOV Týnec nad Sázavou (STANTER 
s.r.o.; VHZ-DIS, spol. s r.o.; INPEK HOLDING, a.s.; INPEK, s.r.o.). Rada rozhoduje o přidělení veřejné 
zakázky uchazeči OHLA ŽS, a.s., IČ: 46342796. Nabídková cena je 113.188.388,00 Kč bez DPH. Rada 
souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 24/18 až 23 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka
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C) Různé
- Požadavek na bezbariérové úpravy vstupu do domu 275 (panelák). Připravíme projekt, zkusíme 

dotaci.

- EIA odpočívka Dunávice - byla zaslána dokumentace k vyjádření, termín do 16.1.2022. Bude 

rozesláno radním a starostům mikroregionu.

- Záměr stavby komunikace v Podělusích. Bude připravena Smlouva o spolupráci. Žadatel projedná 

a postaví komunikaci, město ji po dokončení převezme bezúplatně do vlastnictví včetně pozemků. 

Jde o individuální výstavbu. Schvaluje zastupitelstvo.

- Město udělilo KCT souhlas k podání žádosti v Program 2022 pro poskytování dotací na podporu 

turistických informačních center Středočeského kraje z rozpočtu Středočeského kraje

ze Středočeského Fondu podpory cestovního ruchu na Turistické informační centrum Týnec nad 

Sázavou; tematické zadání Digitalizace či modernizace TIC; bod e) zařízení TIC – IT technika 

a elektronika

- Město udělilo KCT souhlas k podání žádosti v Programu 2022 pro poskytování dotací na podporu 

kultury z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek

na kulturní akci: Týnecký střep, s datem konání 6. 8. 2022. 

- Diskuze o využití psychologické poradny v základní škole. Je stále vyšší poptávka po konzultacích. 

Z pohledu školy jsou konzultace přínosné. V roce 2022 může být konzultační činnost navýšena, 

bude dle potřeby řešeno změnou rozpočtu

- Rozšíření/výstavba areálu VaK u čistírny Týnec - bude zpracována studie, projednána se správou 

železnic a dopravním inženýrem. Studii objedná VaK.

Konec jednání v 17:30

Termíny jednání v roce 2022:
rada: 10.1., 24.1., 7.2., 7.3., 28.3., 11.4., 2.5., 23.5., 6.6., 27.6., 18.7., 8.8., 22.8., 5.9., 26.9., 10.10., 31.10., 
14.11., 28.11., 19.12.
zastupitelstvo: 21.2., 25.4., 20.6., 19.9., 24.10., 12.12.




