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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 03/2022

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 07.02.2022

Přítomní členové rady:

Mgr. Martin Kadrnožka (on-line)
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 07.02.2022
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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
03/1 Smlouva o poskytování telefonních služeb VoIP č. 4201032247 uzavřená se společností ČEZNET 

s.r.o. (poskytovatel). Předmětem smlouvy je poskytování telefonních služeb prostřednictvím sítě 
Internet. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, minimální doba užívání služby je 36 měsíců. 
Cena je 20 Kč/měsíc za číslo (celkem 28 čísel), volání 0,80 Kč/minuta na pevné linky, volání 
1,25 Kč/minuta na mobilní linky. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

03/2 Smlouva o zajišťování servisu telekomunikačních zařízení uzavřená se společností KETNET s.r.o. 
(zhotovitel). Předmětem smlouvy je zajištění běžného servisu a údržby telekomunikačních 
zařízení, zálohování a archivace telekomunikačních prvků (telefonní ústředna). Měsíční stálá 
platba za provádění služeb činí 550 Kč (1 hodina měsíčně). Smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

03/3 Žádost VRV a.s. o vyjádření ke stavbě „Projektová dokumentace na opatření v lokalitě Hlinka 
(1. etapa)“ v Týnci nad Sázavou. Dokumentace řeší vytvoření mokřadních biotopů (tři zasakovací 
tůně) a zasakovacího průlehu, které přispějí k akumulaci a infiltraci srážkových vod v lokalitě. Rada 
se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

03/4 Žádost o souhlas s uložením potrubí do obecního pozemku komunikace parc. č. 4285 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou. Plastové potrubí s nemrznoucí 
směsí o rozměrech 2 x 45 mm bude uloženo v hloubce cca 1 m. Jedná se o potrubí od tepelného 
čerpadla, které bude umístěno u rodinného domu č.p. 173, a přes obecní komunikaci povede 
na pozemek parc. č. 3944/1. Dále žádá o zřízení věcného břemene. Rada s uložením potrubí 
nesouhlasí. Zatížení pozemku tímto typem vedení není v zájmu města.
Schváleno 5 - 0 - 0

03/5 Doplněná žádost o vyjádření k dodatečnému povolení stavby opěrné zdi na pozemku parc. č. 4611 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou, část Brodce (za domem č.p. 34). Původní žádost 
posuzovala rada města dne 09.08.2021. Opěrná zeď se nachází mezi domem a řekou Sázavou, 
částečně v záplavovém území. Opěrná zeď je provedena z betonových tvárnic ztraceného bednění 
o výšce 1,0 m až 2,5 m, s nakloněním do svahu o cca 9°, okolní terén je zarovnán do úrovně koruny 
opěrné zdi. Rada se stavbou v ochranném pásmu hlavní kanalizační stoky nesouhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

03/6 Žádost o vyjádření k přístavbě, nástavbě a stavebním úpravám chaty č.e. 140 v Čakovicích a stavbě 
pergoly na pozemku parc. č. 1233/9 v katastrálním území Čakovice u Řehenic. Stávající chata se 
zastavěnou plochou 46 m2 bude přestavěna a rozšířena na plochu 79,25 m2. Stavba bude zděná, 
částečně podsklepená, přízemní s podkrovím a asymetrickou sedlovou střechou, půdorys ve tvaru 
„L“ s max. rozměry 10,3 x 9,3 m, výška stavby 7,9 m. Chata se nachází v ochranném pásmu lesa 
(cca 25 m od hranice lesního pozemku). Pergola se zastavěnou plochou 24 m2 (půdorys 6 x 4 m) 
bude umístěna v jihozápadním rohu pozemku. Jedná se o dřevěnou otevřenou konstrukci s výškou 
2,5 m. Rada se stavbou chaty ani pergoly nesouhlasí, stavba je v ochranném pásmu lesa.
Schváleno 4 - 1 (proti) - 0
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03/7 Žádost o vyjádření k dělení a scelování pozemků parc. č. 2008 a 1011/12 v katastrálním území 
Čakovice u Řehenic. Pozemek parc. č. 1011/12 bude rozdělen na pět parcel (určených pro výstavbu 
RD) a úzký pruh pozemku, který se sloučí s obecním pozemkem parc. č. 2008 (tím vznikne 
dostatečně široký pozemek pro rozšíření komunikace). Dělení je v souladu s územní studií ZČ 3 
Čakovice. Rada vydá stanovisko k dělení a scelování pozemků po uzavření Dohody o spolupráci, 
která stanoví podmínky pro rozšíření komunikace, termíny realizace a financování stavby
komunikace včetně příspěvku na infrastrukturu obce.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 03/1 až 7 zajistí Mgr. Martina Havránková

03/8 1. rozpočtové opatření zastupitelstva. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 03/8 zajistí Ing. Kateřina Hrušková

03/9 Mimořádná odměna ve výši 22.000 Kč členovi zastupitelstva Mgr. Petrovi Znamenáčkovi 
za odvedenou a časově náročnou práci nad rámec povinností vyplývajících z funkce místostarosty. 
Jedná se o práci v přestupkové komisi v roce 2021. Rada doporučuje zastupitelstvu odměnu 
schválit.
Schváleno 4 - 0 - 0 (1 nehlasoval) Plnění usnesení č. 03/9 zajistí Ing. Miloš Albl

03/10 Poskytnutí dotací na podporu spolkové činnosti z programu 1, 2 a 3. Návrh dle komise pro sport 
a kulturu. Rada doporučuje zastupitelstvu poskytnutí dotací schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 03/12 zajistí Mgr. Petr Znamenáček

03/11 Program zastupitelstva 21.02.2022
A. Majetkové převody 
B. Rozpočtové opatření zastupitelstva pro rok 2022
C. Poskytnutí dotací na podporu spolkové činnosti - program 1, 2, 3
D. Poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva - přestupková komise
Schváleno 5 - 0 - 0

03/12 Rada schvaluje Plán oprav komunikací a chodníků na rok 2022.
Schváleno 5 - 0 - 0

03/13 Žádost osadního výboru Podělusy o příspěvek na akce pro děti v roce 2022 ve výši 15.000 Kč. Rada 
souhlasí s poskytnutím daru 15.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

03/14 Zakázka Týnec nad Sázavou – chodník v ulici Jílovská. Rada bere na vědomí Zprávu z průzkumu 
trhu a rozhoduje o přidělení zakázky firmě BES s.r.o. Nejnižší nabídková cena je 1 935 562,78 Kč 
s DPH. Rada souhlasí s vystavením objednávky na výstavbu nového chodníku.
Schváleno 5 - 0 - 0

03/15 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1200300123 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí České republiky. Dne 13.4.2021 byla uzavřena smlouva č. 1200300123 o poskytnutí 
podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky na projekt „Projektové práce 
vodovod Pecerady a Zbořený Kostelec“. Projekt měl termín realizace do 31.01.2022. Předmětem 
dodatku je změna termínu realizace, a to do 30.06.2022. Rada souhlasí s uzavřením dodatku č. 1.
Schváleno 5 - 0 - 0

03/16 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1200300062 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí České republiky. Dne 26.4.2021 byla uzavřena smlouva č. 1200300062 o poskytnutí 
podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky na projekt „Projektové práce 
vodovod a kanalizace Krusičany a intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou“. Projekt měl termín 
realizace do 31.01.2022. Předmětem dodatku je změna termínu realizace, a to do 30.06.2022. 
Rada souhlasí s uzavřením dodatku č. 1.
Schváleno 5 - 0 - 0
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03/17 Veřejná zakázka Vodovod Pecerady a Zbořený Kostelec. Předmětem veřejné zakázky je výstavba 
vodovodu v Peceradech a ve Zbořeném Kostelci. Předpokládaná hodnota zakázky je 130 mil. Kč 
bez DPH. Na realizaci bude požádáno o dotaci z Operačního programu životního prostředí. 
Nadlimitní zakázka bude zveřejněna na profilu zadavatele (otevřené řízení). Rada schvaluje obsah 
Smlouvy o dílo a Zadávací dokumentaci zakázky. Rada jmenuje komisi pro otevírání obálek a 
hodnotící komisi: Martin Kadrnožka, Pavel Korec, Zbyněk Peša, náhradníci František Kašpárek, Petr 
Znamenáček, Jiří Vrbata.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 03/11 až 17 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Informace o provozu a opravách na hotelu

- Podpora spolkové činnosti - diskuze o podpoře trenérů a provozu sportovišť.

- Informace o zahájení prací na akci komunikace starý Týnec

- Začalo rozmisťování kontejnerů na kovy a oleje

- Územní plán - souhrn žádostí o změnu. Bude předložen rozpis žádostí s komentářem, mapou a

doporučením zpracovatele změny. Předpokládá se projednání na zastupitelstvu v dubnu 2022.

Konec jednání v 17:00

Termíny jednání v roce 2022:
rada: 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.




