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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 02/2022

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 24.01.2022

Přítomní členové rady:

Mgr. Martin Kadrnožka
Mgr. Petr Znamenáček
Zbyněk Peša (on-line)
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 24.01.2022
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Schůze rady byla zahájena ve 14:00 hodin v zasedací místnosti rady a přes videokonferenci. 

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
02/1 Prodloužení nájemní smlouvy Benešovská 13, Týnec nad Sázavou, byt č. 2. Smlouva je platná 

do 31.01.2022. Rada souhlasí s prodloužením smlouvy do 31.01.2023.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/2 Prodloužení nájemní smlouvy Benešovská 13, Týnec nad Sázavou, byt č. 4. Smlouva je platná 
do 31.01.2022. Rada souhlasí s prodloužením smlouvy do 31.07.2022.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/3 Prodloužení nájemní smlouvy Brodce 25, byt č. 13. Smlouva je platná do 31.01.2022. Rada 
souhlasí s prodloužením smlouvy do 31.01.2023.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/4 Žádost nájemníka bytu 34, Okružní 275, Týnec nad Sázavou, o zafixování výše nájemného 
z důvodu zvýšeného výskytu plísně v bytě. Pro rok 2022 nebude uplatněna inflační doložka 
dle nájemní smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/5 Doplnění usnesení rady města RM2021/23/3 ze dne 29.11.2021 ve věci uzavření nájemní 
smlouvy mezi městem Týnec nad Sázavou (pronajímatel) a Kulturním centrem Týnec (nájemce) 
na pronájem muzea. Kromě budovy č.p. 48, která je součástí pozemku parc. č. st. 97/10 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou, jsou pronajaty i pozemky parc. č. 3863 a parc. č. 3019/2 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Výše nájmu a doba nájmu se nemění.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/6 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na stavbu č. IE-12-6008621 s názvem „Týnec 
nad Sázavou - Krty č.b. 26 - DTS BN_4359“ uzavřená mezi ČEZ Distribucí a.s. (oprávněná) 
a městem Týnec nad Sázavou (povinný). Věcné břemeno se týká práva umístit, provozovat, 
opravovat a udržovat zemní optické kabelové vedení v HDPE trubce na obecních pozemcích 
parc. č. 3077/2, 3080/41, 3080/78, 3080/103, 3080/168 a 3824/1 v katastrálním území Týnec 
nad Sázavou. Cena za věcné břemeno činí 47.452 Kč + DPH. Smlouva budoucí o zřízení 
služebnosti byla schválena usnesením rady města 04.03.2019. Rada souhlasí s uzavřením 
smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/7 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na stavbu č. IP-12-6018354 s názvem 
„Krusičany, kNN pro p.č. 84/1“ 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 obecním pozemku parc. č. 3781 v katastrálním území Krusičany. 
Cena za věcné břemeno činí 10.000 Kč + DPH. Smlouva budoucí o zřízení služebnosti byla 
schválena usnesením rady města 17.08.2020. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/8 Žádost společnosti Telco infrastructure s.r.o., o souhlas s umístěním technologického rozvaděče 
na obecním pozemku parc. č. 3089/5 v katastrálním území Týnec nad Sázavou (cca 4 m jižně od 
bytového domu č.p. 281). Rozvaděč má rozměr 1600 x 550 x 350 mm a je samostatně stojícím 
prvkem (pilíř). Rada souhlasí s umístěním rozvaděče. Rozvaděč bude obezděn nebo v ocelové 
kleci z tahokovu. 
Schváleno 5 - 0 - 0
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02/9 Žádost o vyjádření ke stavbě vodovodní a kanalizační přípojky pro chatu č.e. 21 v Chrástu nad 
Sázavou. Přípojky budou uloženy v pozemku žadatele a obecním pozemku komunikace parc. č. 
4120/1 v katastrálním území Týnec nad Sázavou, kde budou napojeny na veřejný vodovod a 
kanalizaci. Rada se stavbou souhlasí. Bude vyměřen poplatek za zhodnocení pozemku. 
Standardní podmínky pro vstup do komunikace. Bude uzavřena smlouva o spolupráci, kde bude 
souhlas s umístěním čerpací stanice pro čp. 140 a příspěvek města na instalaci ve výši 60.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/10 Žádost o vyjádření k rekonstrukci elektrické přípojky pro rodinný dům č.p. 19 v Chrástu nad 
Sázavou. Stávající nadzemní vedení NN ze sloupu na dům bude odstraněno a z přípojného místa 
na sloupu povede nové zemní kabelové vedení NN, které bude uloženo v pozemku žadatele a 
v obecním pozemku parc. č. 4296/2, případně i v obecním pozemku parc. č. 4390/1 vše 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Rada se stavbou souhlasí. Vedení v obecním pozemku 
bude uloženo do chráničky v hloubce minimálně 1 m, geodetické zaměření vedení bude 
provedeno před záhozem stavby, bude uzavřena smlouva na věcné břemeno, cena 1000 Kč. 
Náklady spojené s věcným břemenem hradí žadatel.
Schváleno 4 - 0 - 0 (Pavel Korec nepřítomen)

02/11 Žádost společnosti Afry CZ s.r.o., která zastupuje KSÚS Středočeského kraje, o vyjádření 
k dokumentaci pro stavební povolení na stavbu „III/10614 Konopiště, most ev. č. 10614-2 - PD“. 
Dokumentace řeší rekonstrukci mostu u Konopiště, dojde k sanaci stávající nosné konstrukce 
mostu a provedení rozšíření stávající konstrukce pomocí nové nasazené železobetonové desky. 
Stavba nezasahuje do správního území města Týnec nad Sázavou, k územnímu řízení se rada 
města vyjadřovala dne 17.08.2020 (RM2020/13/18). Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 4 - 0 - 0 (Pavel Korec nepřítomen)

02/12 Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 4252/5 v katastrálním území 
Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou (pozemek u silnice II/106). Dům je navržen jako 
dřevostavba, částečně podsklepená, přízemní, otevřená do krovu, obdélníkového půdorysu se 
zastavěnou plochou 345 m2 (včetně terasy a krytého stání pro auto). Výška stavby 5,5 m, střecha 
asymetrická valbová. Stavba je charakteristická masivními přesahy střech a výškovým osazením 
nad terénem při pohledu ze zahrady, od řeky (stavba na pilotech). Obvodový plášť je tvořený 
hrázděnou dřevěnou konstrukcí, vyplněnou masivními prosklenými plochami. Stavba bude 
napojena na vlastní studnu, odkanalizovaná bude do nepropustné jímky na vyvážení. Směrem 
k silnici bude provedeno oplocení o výšce 1,4 m - posuvná bána s pevným dílem (celoplošně 
opláštěná ocelová konstrukce tmavě šedé barvy) a gabionové koše s kamenivem. Pozemek bude 
napojen na silnici zpevněným sjezdem. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 4 - 0 - 0 (Pavel Korec nepřítomen)

02/13 Návrh na směnu pozemku parc. č. 2093/2 o výměře 285 m2 za části obecního pozemku parc. č. 
2007/3 o výměře cca 260 m2 vše v katastrálním území Čakovice u Řehenic. Soukromý pozemek 
parc. č. 2093/2 leží u silnice do Babic III/6032, nachází se na něm autobusová zastávka a část 
obecní komunikace. Části obecních pozemků sousedí s rodinným domem navrhovatele (č.p. 19), 
část pozemku má již pronajatou. Rada souhlasí se zveřejněním záměru. Rada a komise 
doporučují zastupitelstvu směnu schválit.
Schváleno 4 - 0 - 0 (Pavel Korec nepřítomen)

02/14 Žádost o prodej obecního pozemku parc. č. 2236/5 o výměře 318 m2 v katastrálním území 
Pecerady. Pozemek leží podél silnice do Pecerad (nad Technickými službami), sousedí 
s pozemkem žadatele (podílový vlastník), na který nyní nemají přístupovou cestu. V r. 2003 
pozemek prodali městu za 150 Kč/m2. V územním plánu je pozemek zařazen do rozvojových 
ploch pro bydlení venkovského typu. Komise a rada prodej pozemku nedoporučuje. Město 
v lokalitě plánuje stavbu chodníku. Po naprojektování stavby (předpoklad 2022/23) lze řešit 
prodej nebo směnu pozemků (814/2 a 798/2).
Schváleno 4 - 0 - 0 (Pavel Korec nepřítomen)
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02/15 Návrh na darování části pozemku parc. č. 4058/8 o výměře cca 50 m2 v katastrálním území Týnec 
nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou,do vlastnictví města. Na pozemek zasahuje obecní 
komunikace. Komise a rada doporučují zastupitelstvu dar přijmout.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/16 Žádost o prodej obecních pozemků v katastrálním území Pecerady za 60 Kč/m2. 1. žadatel: 
pozemky parc. č. 1286/9 o výměře 82 m2, parc. č. 1284 o výměře 709 m2, část parc. č. 1279/3 
o výměře cca 25 m2 a část parc. č. 1279/2 o výměře cca 190 m2 (celkem téměř 1000 m2), 2. 
žadatel: pozemky parc. č. 1278/3 o výměře 180 m2, parc. č. 1278/4 o výměře 174 m2, parc. č. 
2285/1 o výměře 132 m2, část parc. č. 1279/2 o výměře cca 290 m2 a část parc. č. 1279/3 
o výměře cca 180 m2 (celkem cca 950 m2), případně i pozemek parc. č. 2285/3 o výměře 45 m2. 
Důvodem prodeje je zajištění přístupu na lesní pozemky žadatelů, narovnání hranic pozemků a 
plánované vyčištění a zalesnění pozemků. Rada souhlasí se zveřejněním záměru. Rada a komise 
doporučují zastupitelstvu prodej za 60 Kč/m2 + náklady s převodem spojené schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/17 Podání žádosti Středočeskému kraji o bezúplatný převod části pozemku parc. č. 3845/2 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou o výměře 295 m2, na které město vybudovalo chodník 
do Podělus, a následné uzavření darovací smlouvy. Rada a komise doporučují zastupitelstvu 
žádost  schválit podání žádosti.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 02/1 až 17 zajistí Mgr. Martina Havránková

02/18 Stanovení platů ředitelů příspěvkových organizací a společností.
a) Rada schvaluje mzdový výměr pro ředitelku Základní školy Týnec nad Sázavou od 1.1.2022
b) Rada schvaluje platový výměr pro ředitelku Mateřské školy Týnec nad Sázavou od 1.1.2022
c) Rada schvaluje platový výměr pro ředitelku Školní jídelny Týnec nad Sázavou od 1.1.2022
d) Rada schvaluje platový výměr pro ředitele Kulturního centra Týnec od 1.1.2022
e) Rada schvaluje platový výměr pro ředitele Technických služeb Týnec s.r.o. od 1.1.2022
f) Rada schvaluje platový výměr pro jednatele Vodovodů a kanalizací Týnec s.r.o. od 1.1.2022

Schváleno 4 - 0 - 0 (jeden nehlasoval)

02/19 Vnitřní směrnice č. 2022/2 - Tvorba a použití prostředků sociálního fondu. Rada schvaluje 
směrnici.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/20 Územní studie ZČ-8 Čakovice Týnec nad Sázavou - dokladová část, grafická část, textová část. 
Zpracovatel: Ing. arch. Dana Zákostelecká. Rada požaduje úpravu dokumentace. Plocha pro nové 
nebo rekonstruované komunikace na pozemku 2012/1 bude upravena dle stanoviska dotčených 
orgánů. Na ploše je nezbytné rozšíření komunikace na obě strany. Plocha komunikace nebude 
zasahovat do 1178/11. Rozšíření komunikace bude umožňovat obousměrný provoz po celé 
východní hraně řešené lokality.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 02/18 až 20 zajistí Ing. Miloš Albl

02/21 Žádost Školní jídelny Týnec nad Sázavou, příspěvkové organizace o změnu rozpočtu - rozdělení 
provozního příspěvku na neinvestiční provozní příspěvek ve výši 1.100.000 Kč a na investiční 
příspěvek ve výši 700.000 Kč. V rozpočtu pro rok 2022 je provozní příspěvek ve výši 1.800.000 Kč. 
Rada souhlasí s úpravou rozpočtu.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 02/22 zajistí Mgr. Petr Znamenáček

02/22 Servisní smlouva s LANOS s.r.o. na dobu neurčitou na servis automatických dveří GEZE EC Drive 
na městském úřadě v Týnci nad Sázavou. Nahrazuje na stávající smlouvu (na dobu určitou). Cena 
servisu a dopravy zůstává stejná. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0
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02/23 Plán zlepšování. Rada bere na vědomí vyhodnocení plánu zlepšování za rok 2021 a schvaluje plán 
zlepšování pro rok 2022 - Zdravé město a MA21.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/24 Smlouva o poskytování služeb v odpadovém hospodářství s Technickými službami Týnec s.r.o. 
Smlouva řeší svoz směsného komunálního odpadu (černé popelnice) z budovy MěÚ - 8.295 Kč, 
sportoviště Náklí - 27.654 Kč a hřbitovy - 60.838 Kč. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/25 Žádost Charity Vlašim o příspěvek na provoz sociálních služeb ve výši 10.000 Kč na rok 2022. 
Rada schvaluje dar ve výši 5.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/26 Žádost Martiny Semrádové za místní část „Kozlovice“ v Týnci nad Sázavou o příspěvek na akce 
pro děti v roce 2022. Rada schvaluje dar ve výši 13.800 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/27 Žádost Osadního výboru Chrást-osada o příspěvek ve výši 20.000 Kč na akce pro děti v roce 2022. 
Rada schvaluje dar ve výši 15.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/28 Žádost Osadního výboru Pecerady na příspěvek na akce pro děti v roce 2022. Rada schvaluje dar 
ve výši 15.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/29 Žádost Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Týnec nad Sázavou o příspěvek 
na zahrádkářskou výstavu a přednáškovou činnost v roce 2022. Rada schvaluje dar ve výši 
10.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

02/30 Návrh na připojení se ke kampani Vlajka pro Tibet 10.03.2022 vyvěšením vlajky Tibetu. 
Symbolická akce vyjadřující podporu ochrany lidských práv nejen Tibeťanů. Rada souhlasí 
s vyvěšením vlajky.
Schváleno 4 - 1 (proti) - 0 Plnění usnesení č. 02/22 až 30 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- xxx

Konec jednání v 16:40

Termíny jednání v roce 2022:
rada: 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.




