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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 01/2022

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 10.01.2022

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 10.01.2022
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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
01/1 Žádost o stanovisko k aktualizaci havarijního plánu pro společnost AG Agroprim, s.r.o., Netvořice. 

Aktualizace se týká umístění nových dočasných lokalit pro uložení hnoje a čistírenských kalů 
na zemědělské půdě. Na území města Týnce se jedná o pozemek parc. č. 3626 v katastrálním 
území Podělusy, který je v soukromém vlastnictví. Rada nemá k havarijnímu plánu připomínky.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 01/1 zajistí Mgr. Martina Havránková

01/2 EIA odpočívka Dunávice. Rada souhlasí s odesláním stanoviska k předložené dokumentaci. 
Schváleno 5 - 0 - 0

01/3 Příkazní smlouva s Kateřinou Tomáškovou na grafické práce při přípravě Týneckých listů včetně 
zajištění tisku; grafické práce při přípravě plakátů, bannerů a městských tiskovin ve výši 
14.000 Kč/měsíčně. Smlouva nahrazuje stávající smlouvu. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/4 Udělení mimořádné odměny ve výši 10.000 Kč pro ředitelku Mateřské školy Týnec nad Sázavou 
ze mzdových prostředků příspěvkové organizace. Výplatní termín odměny je stanoven na leden 
2022. 
Schváleno 5 - 0 - 0

01/5 Náhradníci pro umístění do DPS čp. 520 a 525. Rada schvaluje seznam náhradníků pro uzavření 
nájemní smlouvy na byt v DPS.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/6 Kulturní komise. Rada volí za předsedu komise Jaroslavu Rakovou. Kastelánka hradu se účastní 
kulturní komise jako stálý host.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 01/2 až 6 zajistí Mgr. Petr Znamenáček

01/7 Žádost Spolku zdravotně postižených a seniorů v Týnci nad Sázavou o finanční příspěvek 
na realizaci programů pro seniory v roce 2022. Rada schvaluje dotaci ve výši 39.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/8 Žádost Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s. (SONS ČR) o finanční příspěvek 
na činnosti spolku v roce 2022. Rada schvaluje dar ve výši 1.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/9 Žádost Rytmus Střední Čechy, o.p.s. o finanční příspěvek na sociální služby pro děti a dospělé se 
zdravotním postižením v roce 2022. Rada schvaluje dar ve výši 16.500 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/10 Žádost Osadního výboru Čakovice o finanční příspěvek na akce v Čakovicích v roce 2022. Rada 
schvaluje dar ve výši 20.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/11 Žádost Mysliveckého spolku Háj Pecerady o finanční příspěvek na financování mysliveckého 
hospodaření a podporu spolkové činnosti v roce 2022. Rada schvaluje dar ve výši 20.000 Kč.
Schváleno 4 - 0 - 1 (zdržel)
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01/12 Dokumenty pro architektonickou soutěž „Smuteční obřadní síň v Týnci nad Sázavou“ - soutěžní 
podmínky, zadání, harmonogram a smlouva o dílo. Rada schvaluje dokumenty.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/13 Zadávací řízení „Vodovod a kanalizace Krusičany“. Byla hodnocena nabídka uchazeče STAVITELSVÍ 
ŘEHOŘ, s.r.o. Po vyhodnocení uchazeč vzal svoji nabídku zpět. Proběhne hodnocení dalšího 
uchazeče a následně rada rozhodne o výběru zhotovitele. Rada bere informaci na vědomí.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/14 Záměr spolupráce se společností SOFTLINK s.r.o. Předmětem spolupráce je dodávka hardware 
na dálkové odečty měřičů (voda, elektřina, plyn a teplo) a software na vyhodnocování dat. 
Do systému je možné zapojovat i čidla  - teplota, CO2, vlhkost…  Přenosovou síť by využíval i VaK 
pro fakturační vodoměry a software by se využíval pro přístup zákazníků k odběrům. Přenosovou 
síť mohou využívat i bytové domy. Rada souhlasí s realizací záměru. Bude předložen návrh 
smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/15 Dodatek č. 14 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské 
integrované dopravy na roky 2010 až 2024 uzavřená podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční 
dopravě, ve znění pozdějších předpisů (linka PID č. 339). Dodatek ukončuje smlouvu k 31. 12. 2021. 
Povinnosti přechází na Středočeský kraj. Město Týnec nad Sázavou je členem Bene-Busu a přispívá 
na dopravní obslužnost na základě smlouvy Bene-Busu se Středočeským krajem. Rada souhlasí 
s uzavřením dodatku.
Schváleno 5 - 0 - 0

01/16 Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/PH/2022/002 s CETIN a.s. pod 
označením VPIC Zbořený Kostelec chodník u III/1068“. Cena překládky 1.297.673 Kč. Překládka je 
nezbytná pro stavbu chodníku do Kostelce. Rozsah je navržen jako maximální. V průběhu stavby 
se rozsah upřesní. Rada souhlasí s podpisem smlouvy. 
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 01/7 až 16 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Diskuze o stavu rybníku v Čakovicích. Je zadáno posouzení stavu a způsob opravy výpustě rybníku

Konec jednání v 16:30

Termíny jednání v roce 2022:
rada: 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.




