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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 05/2022

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 07.03.2022

Přítomní členové rady:

Mgr. Martin Kadrnožka
Mgr. Petr Znamenáček (příchod 14:30)
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 07.03.2022
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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
05/1 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavřená mezi městem Týnec nad 

Sázavou (oprávněný) a Středočeským krajem (povinný). Věcné břemeno se týká práva zřídit, 
provozovat a udržovat vodovodní řad zřizovaný v rámci stavby „Vodovod Pecerady“ na pozemcích 
parc. č. 2292/1 a 2291/1 v katastrálním území Pecerady (silnice III/1069). Cena za věcné břemeno 
a omezené užívání silnice činí 80.000 Kč + DPH, tj. celkem 96.800 Kč. Rada souhlasí s uzavřením 
smlouvy.
Schváleno 4 - 0 - 0

05/2 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavřená mezi městem Týnec nad 
Sázavou (oprávněný) a Středočeským krajem (povinný). Věcné břemeno se týká práva zřídit, 
provozovat a udržovat vodovodní řad zřizovaný v rámci stavby „Vodovod Zbořený Kostelec“ na 
pozemku parc. č. 4643/1 v katastrálním území Týnec nad Sázavou (silnice III/1068). Cena za věcné 
břemeno a omezené užívání silnice činí 99.500 Kč + DPH, tj. celkem 120.395 Kč. Rada souhlasí 
s uzavřením smlouvy.
Schváleno 4 - 0 - 0

05/3 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IE-12-
6009854 s názvem „Týnec nad Sázavou, u hradu“ 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 VN22kV na obecním pozemku parc. č. 3811/7 v katastrálním 
území Týnec nad Sázavou (cyklostezka u mlýna). Cena za věcné břemeno v rozsahu 118 bm bude 
23.600 Kč + DPH (dle vnitřní směrnice města). Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 4 - 0 - 0

05/4 Žádost o vyjádření ke stavbě kanalizační přípojky pro pozemek parc. č. 3511 v katastrálním území 
Podělusy. Přípojka bude uložena v obecním pozemku komunikace parc. č. 3859/2 (silnice III/10514 
do Břežan), kde bude napojena na kanalizační řad, a soukromém pozemku parc. č. 3511, vše 
v katastrálním území Podělusy. Délka přípojky cca 16 m. Rada se stavbou nesouhlasí. Rada žádá 
o doplnění informací o parametrech výstavby na pozemku 3511 - počet bytových jednotek, 
velikost stavby. Na žadatele se vztahují Pravidla pro investory. Je třeba dohodnout podmínky 
pro uzavření Smlouvy o spolupráci, následně bude žádost znovu projednána. Bude vyměřen 
poplatek za zhodnocení pozemku.
Schváleno 4 - 0 - 0

05/5 Žádost o vyjádření ke stavbě kanalizační přípojky pro pozemek parc. č. 3510 v katastrálním území
Podělusy. Přípojka bude uložena v obecním pozemku komunikace parc. č. 3859/2 (silnice III/10514 
do Břežan), kde bude napojena na kanalizační řad, a soukromém pozemku parc. č. 3510, vše 
v katastrálním území Podělusy. Délka přípojky cca 7,5 m. Rada se stavbou nesouhlasí. Rada žádá 
o doplnění informací o parametrech výstavby na pozemku 3510 - počet bytových jednotek, 
velikost stavby. Na žadatele se vztahují Pravidla pro investory. Je třeba dohodnout podmínky 
pro uzavření Smlouvy o spolupráci, následně bude žádost znovu projednána. Bude vyměřen 
poplatek za zhodnocení pozemku.
Schváleno 4 - 0 - 0

05/6 Žádost o vyjádření ke stavbě kanalizační přípojky pro pozemek parc. č. 3336/4 v katastrálním 
území Podělusy. Přípojka bude uložena v obecních pozemcích komunikace parc. č. 3203 a 3718, 
kde bude napojena na kanalizační řad, a soukromém pozemku parc. č. 3336/4 vše v katastrálním 
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území Podělusy. Délka kanalizační přípojky cca 200 m (z toho 98 m v obecních pozemcích). Rada 
se stavbou přípojky pro jednu bytovou jednotku souhlasí. Bude vyměřen poplatek za zhodnocení 
pozemku. Standardní podmínky pro vstup do komunikace.
Schváleno 4 - 0 - 0

05/7 Žádost o vyjádření ke stavbě vrtané studny na pozemku parc. č. st. 15 v katastrálním území 
Pecerady. Studna bude umístěna v jižní části pozemku ve vzdálenosti 3,0 a 3,8 m od obecní 
komunikace parc. č. 2218/1. Studna s hloubkou 34 m bude sloužit jako zdroj vody pro rodinný dům 
č.p. 25 a zálivku přilehlé zahrady. Rada se stavbou souhlasí. Žadatel provede na své náklady 
opatření, aby zamezil kontaminaci vody ve studni splachem z přilehlé komunikace.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/8 Žádost Lucida s.r.o. o vyjádření k rekonstrukci ulic Farská, Brodecká a Pod Školou v Týnci nad 
Sázavou. Rekonstrukce bude půdorysně kopírovat původní stav. V místech, kde to uliční prostor 
umožňuje, dojde k mírnému rozšíření vozovky. Páteřní komunikace od jihu k severu bude 
rozšířena z původních 3,5 m na 4,5 m. V ulici Pod Školou je jednostranný chodník, který bude také 
rekonstruován. Dále je navrženo doplnění parkovacích stání a ploch pro kontejnery. Vozovka bude 
provedena z asfaltového betonu, chodníky, plochy pro kontejnery, vjezdy a parkovací stání ze 
zámkové dlažby. Rada se stavbou souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/9 Žádost o vyjádření k dělení pozemku parc. č. 1178/26 v katastrálním území Čakovice u Řehenic. 
Důvodem dělení je prodej odděleného pozemku za účelem výstavby nové komunikace. Rada 
s dělením pozemku souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/10 Žádost Maris s.r.o. o vyjádření ke změně stavby před dokončením – vestavba bytů do podkroví 
domu č.p. 5 v ulici Klusáčkova, Týnec nad Sázavou. Dokumentace řeší stavební úpravy půdy, kde 
budou vestavěny dvě bytové mezonetové jednotky, výměra každého z bytu je do 100 m2. 
Parkování pro tyto byty je vymezeno na upravované ploše zahrady u domu (dvě parkovací místa).
Rada se změnou stavby nesouhlasí. Žadatel dosud nedoložil řešení parkování pro celý dům. 
V domě je plánováno 8 bytových jednotek, u budovy jsou pouze 4 parkovací místa. Další 
4 parkovací místa na pozemku  3817/1 (varianta 1) ve vlastnictví města nejsou možná. Město 
s umístěním nových parkovacích míst na pozemcích ve vlastnictví města nesouhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/11 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.
Město, jako vlastník lesa, s rozšířením stavby v ochranném pásmu lesa nesouhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 05/1 až 11 zajistí Mgr. Martina Havránková

05/12 Žádost o posouzení Územní studie ZPe-3 Pecerady. Rada požaduje zapracování stanovisek 
dotčených orgánů do dokumentace. Zapracovat požadavek na proveditelnost vsakování 
pro jednotlivé stavby včetně komunikací. Komunikace bude řešena v celé délce od napojení 
na III/1069 - stávající komunikace nemají dostatečné parametry.
Do textové části doplnit podmínky pro výstavbu v lokalitě: 
- řešení pěšího propojení s návsí Pecerady včetně veřejného osvětlení
- povinnost napojení na obecní kanalizaci
- dokončení intenzifikace ČOV Týnec
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- příprava napojení na budoucí obecní vodovod
- na pozemcích o velikosti do 1700 m2 bude možná pouze 1 bytová jednotka
Schváleno 5 - 0 - 0

05/13 Žádost o posouzení Územní studie ZČ-8 Čakovice. Rada požaduje upravit dokumentaci. Bude 
upravena hranice pozemku pro budoucí dělení podle komunikace za hranou terénního zlomu 
pro dostatečné rozšíření komunikace na pozemku 2012/1, 1158/6 a 1158/2. Z důvodu svažitého 
terénu je třeba rozšířit stávající těleso asfaltové komunikace na p.č. 2012/1 na obě strany. 
Sousední pozemky po východní straně p.č. 2012/1 nebudou ohroženy sesuvem půdy. Plocha 
veřejného prostranství nebude zasahovat do 1178/11. Rozšíření komunikace bude umožňovat 
obousměrný provoz po celé východní hraně řešené lokality.
Do textové části doplnit podmínky pro výstavbu v lokalitě: 
- příprava napojení na budoucí obecní vodovod a kanalizaci
- na pozemcích o velikosti do 1700 m2 bude možná pouze 1 bytová jednotka
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 05/12 až 13 zajistí Ing. Miloš Albl

05/14 Žádost o finanční podporu Alternativy středočeské D3, z.s. na činnost spolku. Rada souhlasí 
s poskytnutím daru 5.000 Kč. 
Schváleno 5 - 0 - 0

05/15 Rada souhlasí s uzavřením mateřské školy Týnec nad Sázavou ve dnech: 14. 4. 2022, 4. 7. – 8. 7. 
2022 a 25. 7. – 12. 8. 2022.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 05/14 až 15 zajistí Mgr. Petr Znamenáček

05/16 Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí služeb s firmou Černohlávek Group s.r.o. na navýšení počtu 
nádob na použitý rostlinný olej o 11 ks. V Týnci nad Sázavou bude celkem umístěno 17 ks nádob. 
Poplatek 500 Kč bez DPH za nádobu ročně. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/17 Dodatek č. 1 Rekonstrukce školní tělocvičny a nářaďovny ZŠ Týnec nad Sázavou. TDI a zhotovitel 
díla odsouhlasili změnu sportovního povrchu v tělocvičně a nářaďovně. Původně měla být 
položena sportovní podlaha na bázi PVC v tl. 2 mm. Nově bude položena sportovní podlaha PU 
barvená v tl. 10 mm. Tato změna nemá vliv na cenu. Rada souhlasí s uzavřením dodatku č. 1.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/18 Smlouva s ČEZNET s.r.o. o poskytování služeb elektronických komunikací. Předmětem smlouvy je 
připojení k Internet, rychlost 300Mbps, 16x IP adresa za 8.175 Kč/měsíčně bez DPH. Připojení sdílí 
také organizace města. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/19 Projekt Revitalizace areálu Mateřské školy Týnec nad Sázavou. Rada města přijímá dotaci 
od Státního zemědělského intervenčního fondu na realizaci projektu ve výši 1.558.352,00 Kč. 
Součástí projektu je rekonstrukce školní kuchyně. Rada souhlasí s uzavřením Dohody o poskytnutí 
dotace z Programu rozvoje venkova ČR.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/20 Projekt Revitalizace areálu Základní školy Týnec nad Sázavou. Rada města přijímá dotaci od 
Státního zemědělského intervenčního fondu na realizaci projektu ve výši 1.374.220,00 Kč. Součástí 
projektu je rekonstrukce WC ve škole na Benešovské. Rada souhlasí s uzavřením Dohody 
o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/21 Smlouva o zajištění managementu pilotní sítě energetické účinnosti a moderace s Českým 
vysokým učením technickým v Praze „Manažer sítě a moderátor“ pro účast na dotačním programu 
s označením 20_089_Energy Efficiency Network od 10/2020 do 12/2022. Smlouva se uzavírá za 
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účelem snižování energetické náročnosti „Pilotní síť na ochranu klimatu a moderování setkání 
účastníků“. Služby budou hrazeny z Dotačního programu a pro město jsou bezplatné. Za město se 
jednání účastní starosta. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/22 Veřejná zakázka Vodovod a kanalizace Krusičany. Rada bere na vědomí Zprávu o hodnocení 
nabídek a protokoly z jednání hodnotící komise a rozhoduje o přidělení veřejné zakázky 
nejvýhodnější nabídce firmy EVT Stavby s.r.o., IČ: 25260766. Nabídková cena je 83 999 000 Kč 
bez DPH. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/23 Veřejná zakázka Stavební úpravy a přístavba Základní umělecké školy Týnec nad Sázavou. Rada 
bere na vědomí protokoly z jednání hodnotící komise a rozhoduje o přidělení veřejné zakázky 
nabídce firmy ADEVITA s.r.o., IČ: 04255071. Nabídková cena je 7.734.541,84 bez DPH. Rada 
souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/24 Veřejná zakázka na Oprava chodníků v Týnci nad Sázavou. Předpokládaná hodnota je 2 059 385 Kč 
bez DPH. Zakázka je realizovaná pouze z rozpočtu města. Rada schvaluje obsah Smlouvy o dílo, 
Výzvu, Zadávací dokumentaci zakázky, seznam oslovených uchazečů. Rada jmenuje komisi 
pro otevírání obálek a hodnotící komisi: Jiří Vrbata, Petr Znamenáček, Martina Havránková.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/25 Rada souhlasí s vyvěšením Ukrajinské vlajky. Jde o vyjádření solidarity a podpory Ukrajině a 
zároveň odsuzujeme zcela nepřijatelné chování Ruské federace, kdy její armáda vede útočnou 
válku proti jinému samostatnému státu. 
Schváleno 5 - 0 - 0

05/26 Žádost FOKUS Vysočina, z.s. o finanční příspěvek na zajištění provozu sociálních služeb/sociální 
rehabilitace pro Centrum duševního zdraví a Tým podpory v zaměstnávání Havlíčků Brod 
pro občany města Týnec nad Sázavou ve výši 7.646 Kč. Rada souhlasí s poskytnutím daru ve výši 
5.000 Kč. 
Schváleno 5 - 0 - 0

05/27 Žádost školy Taekwon-do Hwa-Rang, z.s. o finanční příspěvek na činnost oddílu v roce 2022 ve výši 
30.000 Kč. Rada souhlasí s poskytnutím daru ve výši 13.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/28 Redakční rada Týneckých listů: Marie Potůčková nahradí odstupující paní Ivanu Novákovou. Rada 
města schvaluje složení redakční rady Týneckých listů: Ing. Petr Drahoňovský, Mgr. Marie 
Potůčková, Mgr. Blanka Schůtová, Mgr. Lenka Vrbatová, Kateřina Tomášková.
Schváleno 5 - 0 - 0

05/29 Návrh na zřízení sbírky na pomoc ukrajinským válečným uprchlíkům. Bude založen bankovní účet 
pro příjem darů. Získané finanční prostředky budou použity na podporu ukrajinských občanů, kteří 
uprchli před ozbrojeným konfliktem ve své vlasti Ukrajině a ubytovali se v regionu Týnce nad 
Sázavou. Sbírka bude na dobu neurčitou. Rada souhlasí s konáním sbírky na dobu neurčitou 
na podporu ukrajinských uprchlíků zasažených ozbrojeným konfliktem na Ukrajině. Rada souhlasí 
se založením sbírkového transparentního účtu u České spořitelny a.s.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 05/16 až 29 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka
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C) Různé
- Informace o schůzce s investorem a plánu výstavby v lokalitě Čakovice Na Hůrce

- Informace o novém vybavení VaK Týnec pro mimořádné situace - elektrocentrála pro napájení 

úpravny vody

- Informace o pomoci ukrajinským uprchlíkům

Konec jednání v 19:10

Termíny jednání v roce 2022:
rada: 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: 25.4., 20.6., 19.9., 24.10., 12.12.




