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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU 

Z á p i s  č. 06/2022 
 

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 28.03.2022 
 
Přítomní členové rady: 
  
  Mgr. Martin Kadrnožka 
  Mgr. Petr Znamenáček   
  Zbyněk Peša (příchod 14:45) 
  František Kašpárek  
  Pavel Korec 
  
Omluveni:  
 
  --- 
  
Přizváni:  
 
  Ing. Miloš Albl, tajemník 
  Mgr. Martina Havránková, odbor majetku 
  Ing. Kateřina Hrušková, ekonomický odbor 
  Mgr. Barbora Hanáková, ředitelka základní školy v 15:30 
  Bc. Eva Toušová, ředitelka mateřské školy v 16:00 
  Jana Malinová, ředitelka školní jídelny v 16:30 
  
 
Program jednání: 
 
 1. Kontrola minulého zápisu 
 2. Nová usnesení 
 3. Různé 
 
 
 ________________ ________________ 
 starosta   místostarosta 
 

 
 

V Týnci nad Sázavou dne 28.03.2022 
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Schůze rady byla zahájena v 14:00 hodin v zasedací místnosti rady.   
 
A) Zahájení 
Jednání 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 
06/1 Žádost Jana Kučery (GIANNI) o pronájem části pozemku parc. č. 3089/33 v katastrálním území 

Týnec nad Sázavou (ulice Pěší) o výměře 16 m2 za účelem zřízení letní zahrádky v termínu 
od 01.05.2022 do 31.10.2022 za jednorázovou úhradu 4.352 Kč. Rada souhlasí se zveřejněním 
záměru pronájmu části pozemku. 
Schváleno 4 - 0 - 0 
 

06/2 Dohoda o poskytnutí finančního příspěvku uzavřená s Jindřichem Drahokoupilem a Alenou 
Kudrnovou ve věci poskytnutí příspěvku ve výši 50.000 Kč na rozvoj infrastruktury obce 
(viz. usnesení rady města RM2021/23/9 ze dne 29.11.2021). Rada souhlasí s uzavřením smlouvy 
Schváleno 4 - 0 - 0 
 

06/3 Žádost Elmoz Czech s.r.o. o vyjádření ke stavbě č. IP-12-6021137 s názvem „Chrást nad Sázavou - 
kNN - parc.č. 3971/2“. Projekt řeší uložení nového kabelového vedení NN do pozemku komunikace 
parc. č. 4314/4 (silnice II/106). Kabel povede ze stávajícího elektrického kiosku na pozemku parc. 
č. 3969/1 do nového kiosku umístěného na hranici pozemků parc. č. 3971/1 a 3971/2 vše 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou, Chrást nad Sázavou. Rada požaduje uložení vedení 
do pozemku 3971/1. Na pozemku 3969/1 má město záměr stavět chodník včetně dešťové 
kanalizace. Nový elektrický pilíř musí být zděný. 
Schváleno 4 - 0 - 0 
 

06/4 Žádost Elmoz Czech s.r.o. o vyjádření ke stavbě č. IV-12-6030339 s názvem „Podělusy - kNN - 
parc.č. 3510, 3511“. Projekt řeší uložení nového kabelového vedení NN do obecního pozemku 
komunikace parc. č. 3859/2 (silnice III/10514 do Břežan). Kabel povede od stávajícího betonového 
sloupu u pozemku parc. č. 3507/1 do nového kiosku umístěného na hranici pozemků parc. č. 3510 
a 3511 vše v katastrálním území Podělusy. Dále bude provedena výměna stávajícího kNN mezi 
trafostanicí u rybníka a novou pojistkovou skříní na pozemku parc. č. 3496. Z této nové skříně 
povede nový kabel NN v pozemcích parc. č. 3845/15, 3859/4 a 3859/2 ke stávajícímu betonovému 
sloupu u pozemku parc. č. 3506/1 vše v katastrálním území Podělusy. Rada žádá úpravu 
dokumentace. V místě se připravuje chodník. Vedení bude uloženo do hloubky a do chráničky, aby 
se při stavbě chodníku nemuselo překládat. Stávající vrchní vedení bude kompletně uloženo 
do země včetně odstranění stávajících sloupů (27-33). Elektrické pilíře musí být zděné, bude 
uzavřena smlouva budoucí na věcné břemeno s cenou 200 Kč/bm, nejméně však 10.000 Kč, 
standardní podmínky pro vstup do komunikace. Stanovisko ke stavbě vydá rada po předložení 
upravené dokumentace. 
Schváleno 4 - 0 - 0 
 

06/5 Žádost Cetin a.s. o vyjádření ke stavbě s názvem „0278_2018_FTTB_BN_Centrum Chářovice_OK“ 
Jedná se o výměnu stávajícího metalického kabelového vedení za optické v pozemku parc. 
č. 3845/4 v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Stavba se nedotkne obecních pozemků. Rada 
se stavbou souhlasí bez připomínek. 
Schváleno 4 - 0 - 0 
 

06/6 Žádost o vyjádření ke stavbě kanalizační přípojky k rodinnému domu č.p. 6 ve Zbořeném Kostelci. 
Přípojka bude uložena v pozemku komunikace parc. č. 4643/1, kde bude napojena na kanalizační 
řad, a v soukromém pozemku parc. č. st. 718 vše v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Délka 
přípojky cca 36 m. Stavba se nedotkne obecních pozemků. Rada se stavbou souhlasí. Bude 
vyměřen poplatek za zhodnocení pozemku. 
Schváleno 4 - 0 - 0 
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06/7 Žádost o vyjádření ke stavbě sjezdu v ulici K Náklí na pozemek parc. č. 3077/3 v katastrálním území 
Týnec nad Sázavou (pro rodinný dům č.p. 158). Sjezd bude proveden v šíři 4 m přes stávající 
chodník. Rada se stavbou sjezdu souhlasí. 
Schváleno 3 - 0 - 1 (zdržel) 
 

06/8 Žádost o vyjádření k dodatku projektové dokumentace bytového domu na pozemku parc. č. 
3077/31 v katastrálním území Týnec nad Sázavou. 
a) Stávající plot mezi pozemkem stavebníka a pozemkem parc. č. 3077/3 bude nahrazen 

betonovou plnou stěnou výšky 2 m. Stěna bude provedena z betonových tvarovek. 
b) Pro pozemek parc. č. 3077/3 bude vybudován nový sjezd o šířce 4 m zrušením posledního 

pole stávajícího plotu v uliční části. V místě sjezdu bude snížen obrubník a povrch chodníku 
proveden do navazující úrovně (viz bod 6). 

c) Podél východní strany budovy bude proveden chodník ve sklonu nepřevyšujícím sklon rampy 
pro bezbariérový pohyb. 

d) Z východní strany budovy, ke schodišti č. 4 bude zřízen nový vstup, stávající bude nahrazen 
oknem. 

e) Prostor pro odpadní nádoby v severovýchodním rohu pozemku bude rozšířen na délku 5,3 m 
tak, aby dovolil umístění 4 ks kontejnerů 1100 l. 

Rada se změnou souhlasí. 
Schváleno 3 - 0 - 1 (zdržel) 

 
06/9 Žádost o vyjádření k dodatečnému povolení stavby přístřešku, sauny a tepelného čerpadla 

na pozemku parc. č. st. 68/2 v katastrálním území Pecerady, část Větrov (č.e. 143). Přístřešek 
u vstupu do domu má plochu 25 m2, výšku 3,5 m a půdorys ve tvaru L, konstrukci tvoří dřevěné 
sloupy a pultová střecha. Sauna je zděná se zastavěnou plochou 5,9 m2, výškou 2,9 m a sedlovou 
střechou. Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch je obehnáno dřevěnou stěnou na 0,5 m vysoké 
podezdívce, stříška je pultová. Sauna a tepelné čerpadlo jsou umístěny na severní straně domu. 
Rada se stavbou souhlasí bez připomínek. 
Schváleno 4 - 0 - 0 
 

06/10 Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu a garáže na pozemku parc. č. 4252/1 v katastrálním 
území Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou (pozemek u silnice II/106). Dům bude 
nepravidelného půdorysu se zastavěnou plochou 177,3 m2, přízemní s částečným 2.NP, střecha 
sedlová v kombinaci s pultovou, výška stavby 6 m, směrem k Sázavě bude provedena terasa. Dům 
bude napojen na vlastní studnu a odkanalizován dočasně do nepropustné jímky. Garáž bude 
nepravidelného půdorysu se zastavěnou plochou 45,4 m2 a sedlovou střechou, část stavby bude 
uzavřená, část bude otevřený přístřešek. Rada se stavbou souhlasí. 
Schváleno 3 - 1 (proti) - 0 
 

06/11 Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 3212/6 v katastrálním území 
Podělusy. Dům bude zděný, nepodsklepený, přízemní s obytným podkrovím a sedlovou střechou, 
se dvěma bytovými jednotkami, téměř obdélníkového půdorysu se zastavěnou plochou 193 m2, 
výška stavby 7,7 m. Dům bude napojen na obecní kanalizaci. Pozemek bude oplocen 
poplastovaným pletivem o výšce 1,8 m. Na žadatele se vztahují Zásady pro spolupráci s investory. 
Nejprve bude projednána smlouva o poskytnutí příspěvku, následně vyjádření ke stavbě 
rodinného domu. Bude vyměřen poplatek za zhodnocení pozemku.  
Schváleno 4 - 0 - 0 

 
06/12 Žádost o vyjádření ke stavbě rekreačního domu na pozemku parc. č. 1230/6 a parc. č. st. 508 

v katastrálním území Čakovice u Řehenic (nyní č.e. 138, u čakovického rybníku). Stávající chata se 
zastavěnou plochou 34 m2 bude odstraněna a na pozemku bude provedena stavba nová, zděná, 
nepodsklepená, se dvěma nadzemními podlažími a asymetrickou střechou, obdélníkového 
půdorys o rozměrech 11,3 x 9,1 m, zastavěná plocha 102,3 m2, výška stavby 6,5 m. Na jižní straně 
stavby bude provedena terasa (v místě původní chaty). Architekt města vydal ke stavbě souhlasné 
stanovisko. Rada se stavbou nesouhlasí. Dojde k zahuštění výstavby (stavba chaty 102 m2 a terasa 
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34 m2 na pozemku o výměře 375 m2), která není pro lokalitu vhodná. Zastavitelnost pozemku je 
25%. Stavba je v rozporu s požadavky územního plánu. 
Schváleno 5 - 0 - 0 

 
06/13 Žádost Transcat.cz s.r.o. o vyjádření ke stavbě veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 2093/1, 

2093/2, 2093/11, 2093/3, 2093/4, 2093/12, 1178/32, 2093/10, 2093/5, 2093/13, 2093/6 a 2093/7 
v katastrálním území Čakovice u Řehenic. Jedná se o osvětlení nové komunikace, nového chodníku 
podél hlavní silnice III/6032 do Babic a vjezdové brány. Délka kabeláže je cca 512 m, na trase bude 
osazeno 19 ks lamp. Stavba/dokumentace musí být v souladu s Manuálem pro výstavbu na území 
města Týnec nad Sázavou, části III., odst. 5. Nejprve bude projednána smlouva 
o spolupráci/poskytnutí příspěvku, následně rada vydá vyjádření ke stavbě. 
Schváleno 5 - 0 - 0 

 
06/14 Žádost Transcat.cz s.r.o. o vyjádření ke stavbě komunikace a vjezdové brány na pozemcích parc. č. 

2093/11, 2093/3, 2093/4, 2093/12, 1178/32 a 2093/7 v katastrálním území Čakovice u Řehenic. 
Komunikace bude provedena na pozemku parc. č. 1178/32 jako účelová, v kategorii D1-
8,0/3,5/20, která je provozně slepá jednopruhová obousměrná s místy pro vyhnutí a místem 
pro otočení, se smíšeným pěším a motorovým provozem. Zpevněná šířka vozovky činí 5,5 m, 
po obou stranách bude zelený pás. Povrch komunikace bude ze zámkové dlažby tl. 80 mm. Novým 
sjezdem bude napojena na komunikaci III/6032, na vjezdu je navržen jednostranný zvýšený práh. 
Odvodnění komunikace je navrženo do otevřených podélných vsakovacích průlehů. Chodník bude 
proveden podél hlavní silnice na pozemcích parc. č. 2093/11, 2093/3, 2093/4 a 2093/12 v šířce 
2 m ze zámkové betonové dlažby tl. 60 mm. Odvodnění chodníku je navrženo příčným spádem 
do odvodňovacího rigolu podél hlavní silnice společně s odvodněním této silnice. Vjezdová brána 
bude umístěna na pozemku parc. č. 2093/7, na vjezdu do obce Čakovice, z důvodu zklidnění 
provozu na silnici III/6032. Projekt řeší vychýlení jízdního pruhu silnice směrem do obce nad 
stávající příkop, který bude zatrubněn. Jízdní pruhy budou odděleny ostrůvkem o šířce 2,2 m 
a délce 30 m. Stavba/dokumentace komunikace a chodníku musí být v souladu s Manuálem 
pro výstavbu na území města Týnec nad Sázavou, části III., odst. 2. Nejprve bude projednána 
smlouva o spolupráci/poskytnutí příspěvku, následně rada vydá vyjádření ke stavbě. 
Upozorňujeme, že řešení dešťové vody u vjezdové brány není v souladu s Adaptační strategií 
města a s Manuálem pro výstavbu.  
Schváleno 5 - 0 - 0 

 
06/15 Žádost Transcat.cz s.r.o. o vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 1178/34 

v katastrálním území Čakovice u Řehenic. Dům bude zděný, nepodsklepený, přízemní se sedlovou 
střechou, obdélníkového půdorysu o rozměrech 15 x 9 m, se zastavěnou plochou 135 m2, výška 
stavby 5,9 m. Dům bude napojen na vlastní studnu a odkanalizován do nepropustné jímky 
na vyvážení. Na pozemku budou provedeny zpevněné plochy ze zámkové dlažby - parkovací stání 
a terasa. Rada vydá stanovisko ke stavbě po projednání smlouvy o spolupráci/poskytnutí 
příspěvku.  
Schváleno 5 - 0 - 0 
 

06/16 Žádost o prodej obecního pozemku parc. č. st. 386/1 a části obecních pozemků parc. č. 2077/4, 
2104/1, 2109/2 o celkové výměře cca 185 m2 vše v katastrálním území Pecerady. Na pozemku 
parc. č. st. 386/1 se nachází chata č.e. 70, kterou žadatel spoluvlastní, ostatní pozemky tvoří 
zahradu kolem chaty. Komise pro rozvoj města prodej pozemků doporučuje. Rada souhlasí se 
zveřejněním záměru a doporučuje zastupitelstvu prodej schválit. Prodejní cena dle znaleckého 
odhadu, minimálně však 1500 Kč/m2. Náklady s převodem spojené včetně odhadu uhradí žadatel. 
Schváleno 5 - 0 - 0 
 

06/17 Žádost společnosti E. P. Sázava s.r.o., Praha, o směnu části pozemku parc. č. 3469/2 o výměře cca 
30 m2 za část obecního pozemku parc. č. 3647/1 o výměře cca 250 m2 v katastrálním území 
Podělusy. Na pozemek žadatele zasahuje cesta vedoucí k chatám. Žadatel vlastní sousední 
pozemky spolu s vodní elektrárnou. Komise pro rozvoj města doporučuje směnu pozemků 
s podmínkou, že stávající cesta bude rozšířena o cca 2 m (do pozemku žadatele). Rada souhlasí se 
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zveřejněním záměru a doporučuje zastupitelstvu směnu schválit. Rozdíl ve výměrách bude 
doplacen částkou 150 Kč/m2. Náklady s převodem spojené uhradí žadatel.  
Schváleno 4 - 0 - 1 (zdržel) 
 

06/18 Žádost o prodej obecních pozemků na Farském kopci parc. č. 3006/51 (výměra 261 m2, ostatní 
plocha - jiná plocha) a parc. č. 3006/124 (výměra 163 m2, ostatní plocha - jiná plocha) 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Pozemky má dlouhodobě pronajaté a jsou součástí 
zahrady u řadového domu č.p. 470, ul. Brodecká. Dle usnesení zastupitelstva města ze dne 
14.09.2015 je možné pozemek parc. č. 3006/51 prodat za 300 Kč/m2, pokud proběhla změna 
územního plánu. Změna územního plánu proběhla, pozemek je zařazen do ploch ZS - zeleň 
soukromá a vyhrazená. Pozemek parc. č. 3006/124 je v územním plánu zařazen do ploch dopravní 
infrastruktury. Rada souhlasí se zveřejněním záměru a doporučuje zastupitelstvu prodej 
za  300 Kč/m2 schválit. Náklady s převodem spojené uhradí žadatel.  
Schváleno 5 - 0 - 0 

 
06/19 Město Týnec nad Sázavou vybudovalo chodník do Podělus podél silnice III/10513. Stavba částečně 

zasahuje na soukromé pozemky. Město požádalo o bezúplatný převod těchto pozemků 
do vlastnictví města.  
a) Bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 3175/1 o výměře 82 m2 a 23 m2 v katastrálním území 

Podělusy 
b) Bezúplatný převod části pozemku parc. č. 3188/2 o výměře 8 m2 v katastrálním území Podělusy. 

Podmínkou bezúplatného převodu je závazek města, že bude provádět zimní údržbu (odklízení 
sněhu) na části jejich pozemku parc. č. 3188/2 před garáží. 

Komise pro rozvoj města a rada přijetí daru doporučuje. Náklady s převodem spojené uhradí 
město. 
Schváleno 5 - 0 - 0 
 

06/20 Stanovení postupu pro vypořádání vlastnictví pozemku parc. č. st. 13 - část domu a zahrady se 
nachází na obecním pozemku parc. č. 2218/1 vše v katastrálním území Pecerady. Žadatel chce 
pozemek odkoupit, dům i plot jsou několik desítek let staré. Komise pro rozvoj města doporučuje 
prodej pozemku za 150 Kč/m2 + náklady s převodem spojené. Rada souhlasí s přípravou podkladů 
pro zastupitelstvo. Po jejich předložení bude převod majetku projednán v orgánech města. 
Schváleno 5 - 0 - 0 
 

06/21 Žádost o směnu částí pozemku parc. č. 589/21 a parc. č. st. 280 za část obecního pozemku parc. č. 
589/5 vše v katastrálním území Krusičany (u autobusové zastávky Krusičany). Plot, který několik 
desítek let ohraničuje zahradu u rodinného domu č.p. 47, nekopíruje hranici pozemku. Částečně 
je uploceno a částečně přeploceno. Komise pro rozvoj města doporučuje směnu zaploceného a 
uploceného pozemku bez doplatku. Náklady s převodem spojené uhradí žadatel. Rada souhlasí 
s přípravou podkladů pro zastupitelstvo. Nová hranice pozemku povede v linii oplocení, jiné 
pozemky (před oplocením) nebudou předmětem směny. Po předložení podkladů bude převod 
majetku a podmínky směny projednány v orgánech města. 

 Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 06/1 až 21 zajistí Mgr. Martina Havránková 
 
06/22 II. Rozpočtové opatření rady města pro rok 2022. Přebytek z rozpočtového opatření je převeden 

na nový § pro krytí nákladů spojených s válečnými uprchlíky z Ukrajiny - strava, ubytování, základní 
nákup, vybavení domácnosti,… 

 Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 06/22 zajistí Ing. Kateřina Hrušková 
 
06/23 Územní studie ZČ-8 Čakovice (dokladová, grafická a textová část). Rada schvaluje Územní studii 

ZČ-8 Čakovice. Rada ukládá zadat vypracování Zprávy o výsledku pořízení a prověření Územní 
studie ZČ-8 Čakovice.  

 Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 06/23 zajistí Ing. Miloš Albl 
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06/24 Mateřská škola, příspěvková organizace.  
a) Rada schvaluje účetní závěrku k 31.12.2021 (rozvaha, výsledovka, příloha). 
b) Rada schvaluje rozdělení hospodářského výsledku v celkové výši 5.694 Kč za rok 2021: 

do rezervního fondu 5.694 Kč. 
c) Rada doporučuje zastupitelstvu schválit seznam majetku pro bezúplatný převod do vlastnictví 

mateřské školy (zpráva z  inventarizace k 31.12.2021).  
d) Rada bere na vědomí informace o čerpání rozpočtu, provozu, přípravě žádostí o dotace a 

přestavbě kuchyně a uprchlících. 
Schváleno 5 - 0 - 0 

 
06/25 Základní škola, příspěvková organizace.  

a) Rada schvaluje účetní závěrku k 31.12.2021 (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha) 
b) Rada schvaluje rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 286.151,67 Kč za rok 

2021: do rezervního fondu 206,151.67 Kč a do fondu odměn 80.000 Kč. 
c) Rada doporučuje zastupitelstvu schválit seznam majetku pro bezúplatný převod do vlastnictví 

základní školy (zpráva z inventarizace k 31.12.2021). 
d) Rada schvaluje záměr zřídit přípravnou třídu ve školním roce 2022/2023. 
e) Rada bere na vědomí informace o čerpání rozpočtu, provozu, uprchlících, přípravě žádostí 

o dotace. Proběhla diskuze o plánu na přístavbu školy.  
Schváleno 5 - 0 - 0 

 
06/26 Školní jídelna, příspěvková organizace.  

a) Rada schvaluje účetní závěrku k 31.12.2021 (rozvaha, výsledovka, příloha). 
b) Rada schvaluje rozdělení hospodářského výsledku v celkové výši 291.343,74 za rok 2021: 

do fondu odměn 130.000 Kč, do rezervního fondu 161.343,74 Kč. 
c) Rada doporučuje zastupitelstvu schválit seznam majetku pro bezúplatný převod do vlastnictví 

školní jídelny.  
d) Rada bere na vědomí informace o čerpání rozpočtu, provozu, záměrech na rok 2022, stravování 

uprchlíků a spojení provozu se školkou po dobu rekonstrukce kuchyně v MŠ. 
Schváleno 5 - 0 - 0 

 
06/27 Kulturní centrum Týnec, příspěvková organizace 

a) Rada schvaluje účetní závěrku k 31.12.2021 (rozvaha, výkaz zisku a ztrát vč. příloh) 
b) Rada schvaluje rozdělení hospodářského výsledku v celkové výši 345.949,14 Kč za rok 2021: 

do fondu odměn 0 Kč, do rezervního fondu 345.949,14 Kč s možností čerpání rezervního fondu 
v roce 2022 na opravy a udržování objektu. 

c) Rada doporučuje zastupitelstvu schválit seznam majetku pro bezúplatný převod do vlastnictví 
Kulturního centra Týnec.  

d) Rada doporučuje zastupitelstvu schválit navýšení provozního příspěvku o částku 3 000 000 Kč. 
Příspěvek se navyšuje z důvodu zásadního navýšení cen energií (elektřina a plyn - 1.500.000 Kč) 
a nutných nákladů na údržbu objektu vztahující se k požární bezpečnosti (materiál, práce - 
1.500.000 Kč). 

e) Rada bere na vědomí informace o čerpání rozpočtu, provozu, probíhajících opravách a dalších 

záměrech na rok 2022 

Schváleno 5 - 0 - 0 
 

06/28 Seznam náhradníků pro umístění do DPS čp. 520 a 525. Rada schvaluje seznam náhradníků 
pro uzavření nájemní smlouvy na byt v DPS. 
Schváleno 5 - 0 - 0 
 

06/29 Seznam dětí na Vítání občánků 20.05.2022. Rada souhlasí s poskytnutím daru ve výši 3.000 Kč 
na dítě. 

 Schváleno 5 - 0 - 0  Plnění usnesení č. 06/24 až 29 zajistí Mgr. Petr Znamenáček 
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06/30 Žádost TŘI, z.ú. o příspěvek na ošetřovací dny pacientů z Týnce nad Sázavou. Rada souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 20.500 Kč. 

 Schváleno 5 - 0 - 0 
 

06/31 Žádost Osadního výboru Zbořený Kostelec o příspěvek na akce pro děti. Rada souhlasí 
s poskytnutím daru ve výši 15.000 Kč. 

 Schváleno 5 - 0 - 0 
 
06/32 Žádost Karhany, z.s. o příspěvek na dvě kulturní akce pro veřejnost v kostele sv. Kateřiny v Chrástu 

nad Sázavou. Rada souhlasí s poskytnutím daru ve výši 10.000 Kč. 
 Schváleno 5 - 0 - 0 

 
06/33 Oprava chodníků v Týnci nad Sázavou. Rada bere na vědomí Zprávu o hodnocení nabídek 

předloženou hodnotící komisí a rozhoduje o přidělení veřejné zakázky nejvýhodnější nabídce - 
PETR ŠACH stavební, s.r.o., IČ: 27106942. Nabídková cena je 2.414.795,83 Kč s DPH. Rada souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo. 

 Schváleno 5 - 0 - 0 
 

06/34 Rekonstrukce střechy DPS Okružní 525. Rada bere na vědomí Zprávu z průzkumu trhu a rozhoduje 
o přidělení zakázky nejvýhodnější nabídce, firmě BENESOLAR s.r.o., IČ 26753421. Nabídková cena 
je 2.822.813 Kč s DPH. Rada souhlasí s vystavením objednávky na rekonstrukci střechy. 

 Schváleno 5 - 0 - 0 
 

06/35 Vodovod a kanalizace v místních částech. Pokračuje zpracování dokumentace přípojek 
v Krusičanech, Peceradech a Kostelci. S vlastníky nemovitostí bude uzavřena smlouva, která 
upřesní povinnosti města a vlastníka. Rada schvaluje vzor Smlouvy o spolupráci na výstavbu 
vodovodu a kanalizace. Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy s jednotlivými vlastníky nemovitostí 
v průběhu přípravy projektu. 
Schváleno 5 - 0 - 0 

 
06/36 Participativní rozpočet pro rok 2022. Rada bere na vědomí výsledky hlasování veřejnosti. Rada 

souhlasí s realizací projektu Plavecká cesta - obnova turistické trasy v délce cca 1,2 km za cenu 
293.850 Kč. Rada doporučuje navýšení alokace o cca 200.000 Kč, aby mohl být realizován i druhý 
projekt v pořadí - Workoutové hřiště v Podělusích za cenu 365.012 Kč. 
Schváleno 5 - 0 - 0 

 
06/37 Koordinátorka projektu Zdravé město a MA21. Rada pověřuje Ing. Alenu Pivoňkovou 

koordinátorkou projektu Zdravé město a MA21 s účinností od 01.06.2022.  
 Schváleno 5 - 0 - 0 

 
06/38 Adaptační strategie - přizpůsobení se změnám klimatu města Týnce nad Sázavou (nakládání 

s povrchovými vodami) je dokončena. Vznik Adaptační strategie byl finančně podpořen z Norských 
fondů z programu „Oslo“, zpracovatelem bylo Sweco Hydroprojekt. Strategie je ke stažení 

na webu města. Rada doporučuje zastupitelstvu Adaptační strategii schválit.  
 Schváleno 5 - 0 - 0              Plnění usnesení č. 06/30 až 38 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka 
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C) Různé 
 Informace uprchlíci. Je založen transparentní sbírkový účet. Řeší se zprovoznění Brejlova 

pro dlouhodobé ubytování. Stávající kapacity pro ubytování jsou vyčerpané. 
 Informace o návrhu na směnu pozemků Janečkovi. 
 Pokračování projektu Obce blíž lidem (sociální pracovník - Hana Kronovetrová). V 12/2022 projekt 

končí. Je připraveno pokračování, ale dotace již nepokryje veškeré náklady - hlavní položkou je 
mzda, dále vzdělávání, provoz vozidla a kanceláře. Předpokládá se spoluúčast města cca 
250.000 Kč ročně. Zároveň je možnost odkoupit vozidlo Škoda Fabia Style 1,0 TSI 70 kW, ročník 
2019 za cenu cca 250.000 Kč (nyní je na operativní leasing). Odkup by měl proběhnout cca 
v 6/2022. 

 Obhajujeme dva audity MA21 udržitelného rozvoj  - Územní rozvoj, Správa věcí veřejných. 
Podklady byly odeslány k hodnocení na Cenii. 

Konec jednání v 21:15 
 

 
Termíny jednání v roce 2022: 
rada: 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. 

https://www.csas.cz/cs/transparentni-ucty#/000000-6286286389/Mesto-Tynec-nad-Sazavou

