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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 07/2022

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 11.04.2022

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
Ing. Kateřina Hrušková, ekonomický odbor

Program jednání:

1. Kontrola minulého zápisu
2. Nová usnesení
3. Různé

________________ ________________
starosta   místostarosta

V Týnci nad Sázavou dne 11.04.2022
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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
07/1 Odpis nevymožených pohledávek z důvodu zastavených exekučních řízení, kterými byly vymáhány 

tzv. bagatelní pohledávky za dlužníky (jistina nižší jak 1.500 Kč). Rada souhlasí s odpisem 
pohledávek.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/2 Žádost o ukončení nájemní smlouvy na pronájem zahrádky č. 9 na pozemku parc. č. 4250/1 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou (u náhonu v Chrástu). Výpověď podána 23.03.2022, 
výpovědní doba 6 měsíců. Rada souhlasí s ukončením smlouvy k 31.05.2022, aby mohla být 
zahrádka pronajata ještě v letošním roce.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/3 Rada souhlasí s vyhlášení výběrového řízení na pronájem zahrádky č. 9 na pozemku parc. č. 4250/1 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou (u náhonu v Chrástu). Zahrádka má výměru 174 m2, 
nájemné minimálně 10 Kč/m2/rok + inflační doložka.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/4 Žádost o změnu smluvní strany ve smlouvách uzavřených dne 30.03.2016 mezi městem a 
společností Příběh s.r.o.:
a) smlouva o podnájmu pozemků parc. č. 3068/1 a 3068/11 a budovy bez č.p./č.e. na pozemku 

parc. č. st. 2083 v katastrálním území Týnec nad Sázavou (kemp v Náklí),
b) smlouva o výpůjčce pozemku parc. č. st. 2083 v katastrálním území Týnec nad Sázavou.
Obsah smluv se nemění, změní se pouze smluvní strana – Příběh s.r.o., IČ 47540311, na společnost 
Kemp Týnec s.r.o., IČ 06985351, jednatel obou společností je stejný. Změna je požadována 
z důvodu oddělení provozních činností a zjednodušení administrativy v rámci obou firem. Rada 
souhlasí se zveřejněním záměru uzavřít dodatek ke smlouvě o podnájmu a smlouvě o výpůjčce.
Schváleno 4 - 0 - 1 (zdržel)

07/5 Žádost o pacht části pozemku parc. č. 4137/3 v katastrálním území Týnec nad Sázavou, část Chrást 
nad Sázavou, o výměře cca 260 m2. Pozemek navazuje na zahradu žadatele a není řádně udržován. 
Rada s pachtem a zveřejněním záměru nesouhlasí. V pozemku vede dešťová kanalizace. 
Schváleno 5 - 0 - 0

07/6 Žádost o výpůjčku části obecních pozemků kolem její nemovitosti č.e. 6 v Krusičanech. Jedná se 
o části pozemků parc. č. 588/1, 588/9 a 589/1, které jsou z větší části tvořeny skálou 
a neudržovaným náletovým prostorem v příkrém srázu, a pozemky komunikací parc. č. 3800/1 
a 3800/2 vše v katastrálním území Krusičany, které jsou jediným přístupem k jejich nemovitosti a 
které udržují. Celková výměra vypůjčených pozemků by byla cca 2800 m2. Rada souhlasí se 
zveřejněním výpůjčky. Podmínkou je zachování průjezdu a průchodu kolem nemovitosti 
pro veřejnost v lokalitě a zachování přístupu ke studni. Žadatel zodpovídá za případné škody 
vzniklé na majetku dalších osob při údržbě pozemku (opěrná zeď). Na pozemcích není dovoleno 
umísťovat žádné stavby. 
Schváleno 5 - 0 - 0

07/7 Žádost Elmoz Czech s.r.o. o vyjádření ke stavbě č. IV-12-6030596 s názvem „Chrást nad Sázavou –
trafo, kNN – p.č. 4019/2“. Projekt řeší výstavbu nové pojistkové skříně na pozemku parc. č. 4019/2 
a její napojení na kabelové vedení NN. Nový kabel NN bude uložen v obecním pozemku 
komunikace parc. č. 4300 vše v katastrálním území Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou. 
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Dále bude na stávající stožárové trafostanici BN_4361 provedena výměna trafa a spouštěče 
hlavního jističe, posílen svod trafo-rozvaděč. Rada se stavbou souhlasí. Nový elektrický pilíř musí 
být zděný, standardní podmínky pro vstup do komunikace. Bude uzavřena smlouva budoucí 
na věcné břemeno s cenou 200 Kč/bm, nejméně však 10.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/8 Žádost Mašek Elektro s.r.o. o vyjádření ke stavbě „Týnec nad Sázavou – polyfunkční dům – TS, 
kVN“. Projekt řeší přeložku kabelového vedení VN a výstavbu kioskové trafostanice. Stávající 
kabelové vedení VN v pozemku parc. č. 3077/31 bude z důvodu výstavby nového domu přeložen 
do obecních pozemků parc. č. 3825/3 a 3077/19 (chodník) vše v katastrálním území Týnec nad 
Sázavou. V severovýchodním rohu pozemku parc. č. 3077/31 bude osazena nová kiosková 
trafostanice o výkonu do 630 kVA. Nadzemní část trafostanice bude mít výšku 1,6 m a půdorysné 
rozměry 3,5 x 1,5 m. Rada se stavbou nesouhlasí. Projekt je v rozporu se stavební dokumentací 
domu. Umístění trafostanice je v místě kontejnerového stání.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/9 Žádost o vyjádření ke stavbě elektrické přípojky pro chatu č.e. 73 v Podělusích. Nová přípojka bude 
uložena v obecním pozemku parc. č. 3845/14 v katastrálním území Podělusy (silnice III/10513), 
povede ze stávajícího sloupu do nového pilíře, který bude umístěn na pozemku parc. č. 3141/5. 
Rada se stavbou souhlasí, elektrický pilíř bude zděný.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/10 Žádost o vyjádření ke stavbě kanalizační přípojky pro rodinný dům č.p. 31 v Peceradech. Přípojka 
bude uložena v pozemku komunikace (III/1069) parc. č. 2291/1 v katastrálním území Pecerady, 
kde bude napojena na kanalizační řad, a na pozemku žadatele. Stavba se nedotkne obecních 
pozemků. Rada se stavbou souhlasí, bude vyměřen poplatek za zhodnocení pozemku.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/11 Doplněná 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. Na pozemku 
parc. č. 3511 plánuje vlastník stavbu rodinného domu s jednou bytovou jednotkou (5+kk) a garáží. 
Rada se stavbou kanalizační přípojky pro jednu bytovou jednotku souhlasí. Bude vyměřen poplatek 
za zhodnocení pozemku.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/12 Doplněná 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. Na pozemku 
parc. č. 3510 plánuje vlastník stavbu rodinného domu s jednou bytovou jednotkou (5+1 nebo 
6+kk). Rada se stavbou kanalizační přípojky pro jednu bytovou jednotku souhlasí. Bude vyměřen 
poplatek za zhodnocení pozemku.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/13 Žádost o vyjádření ke stavbě kanalizační přípojky pro rodinný dům č.p. 72 v Týnci nad Sázavou 
(ulice Pod Hradištěm). Stávající kanalizační přípojka je napojena do šachty od jídelny a společně 
napojena na veřejnou kanalizaci. Projekt řeší samostatné připojení domu na kanalizaci. Před 
stávající šachtou bude přípojka odpojena a nově napojena do nové šachty, ze které povede 
přípojka do veřejné kanalizace. Nová přípojka bude uložena v pozemcích parc. č. 3811/15 
(soukromý) a 3811/9 (obecní komunikace) v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Rada se 
stavbou souhlasí. Standardní podmínky pro vstup do komunikace.
Schváleno 5 - 0 - 0
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07/14 Žádost o vyjádření k rekonstrukci oplocení podél jižní hranice pozemku parc. č. 1294/5 
v katastrálním území Čakovice u Řehenic (chata č.e. 76). Stávající drátěné pletivo bude nahrazeno 
betonovým plotem o výšce 2 m (panelový systém, vzor štípaný kámen, barva pískovec). Rada se 
stavbou nesouhlasí. Plot nezapadá do vzhledu lokality.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/15 Žádost o vyjádření ke stavbě oplocení podél západní a části jižní hranice pozemku parc. č. 3132/10 
v katastrálním území Podělusy (chata č.e. 13). Oplocení bude provedeno s kamennou 
podezdívkou, ocelovými sloupky a ocelovou výplní (průhlednost cca 50 %). Jedno plotové pole 
u severní hranice pozemku bude celé kamenné. Rada se stavbou souhlasí, maximální výška bude 
180 cm.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/16 Žádost o vyjádření k přístavbě zimní zahrady u chaty č.e. 76 v Peceradech. Prosklená zimní zahrada 
bude provedena na terase na východní straně chaty. Stavba bude mít prosklené stěny i střechu, 
obdélníkový půdorys 5,9 x 4,6 m, pultovou střechu a výšku 3 m. Rada se stavbou souhlasí.
Schváleno 4 - 0 - 1 (zdržel)

07/17 Žádost o vyjádření ke stavbě schodiště na jižní straně chaty č.e. 135 v Chrástu nad Sázavou. 
Venkovní ocelové schodiště umožňuje přístup do půdního prostoru chaty. Schodišťové stupně jsou 
z pororoštu, stejně jako podesta u dveří na půdu. Půdorysné rozměry schodiště jsou 0,9 x 3,0 m, 
podesty 2,5 x 2,3 m. Rada se stavbou souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/18 Žádost KaBaDo s.r.o. o vyjádření ke stavbě pergoly u bytového domu č.p. 10 v Týnci nad Sázavou, 
ulice Klusáčkova. Na stávající terase ve 2.NP bude provedena dřevěná otevřená pergola s pultovou 
střechou, půdorysu ve tvaru „L“ o max. rozměrech 7,2 x 5,0 m a výškou 3,0 m. Rada se stavbou 
nesouhlasí. Jde o stavbu v ochranném pásmu kulturních památek. Stavba nezapadá do vzhledu 
lokality.
Schváleno 3 - 1 (proti) - 1 (zdržel)

07/19 Žádost o vyjádření ke stavbě chaty na pozemku parc. č. 1037/2 a parc. č. st. 405 v katastrálním 
území Čakovice u Řehenic. Stávající chata č.e. 104 se zastavěnou plochou 23 m2 bude odstraněna 
a na jejím místě bude provedena chata nová, přízemní, nepodsklepená dřevostavba se sedlovou 
střechou, obdélníkového půdorysu 12,7 x 6,1 m a zastavěnou plochou 78,1 m2. Pozemek kolem 
chaty má výměru 2187 m2. Rada se stavbou nesouhlasí. Jde o významné navýšení zastavěné 
plochy. V lokalitě není příjezdová cesta. 
Schváleno 3 - 2 (proti) - 0

07/20 Žádost o vyjádření ke změně stavby před dokončením – chaty č.e. 21 v Chrástu nad Sázavou. 
Dokumentace řeší stavební úpravy chaty – ponechány budou základy, nosné prvky přízemí, části 
stropní konstrukce přízemí. Navrženo je dozdění stěn přízemí, nové vyzdění obvodových stěn 
podkroví, konstrukce nového krovu a zateplení obálky budovy. Zastavěná plocha stavby se 
nemění, zůstává 84,2 m2. Výškově se stavba oproti povolené sníží o 1 m na 7,8 m. Na pozemku 
jsou navrženy zpevněné plochy, které budou sloužit jako parkovací stání a přístupový chodník 
ke stavbě, sjezd na pozemek, 2 venkovní schodiště a terasa na jižní straně stavby. Rada se stavbou 
souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/21 Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu a sjezdu na pozemku parc. č. st 76 v katastrálním 
území Čakovice u Řehenic. Dům bude nepodsklepená, přízemní dřevostavba se sedlovou střechou, 
bez podkroví, obdélníkového půdorysu o rozměrech 14,2 x 9,4 m, zastavěná plocha 133 m2, výška 
stavby 5,0 m. Pozemek je přístupný z komunikace na pozemku parc. č. 2007/3 stávajícím 
zpevněným sjezdem. Rada se stavbou a sjezdem souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0
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07/22 Žádost Apis s.r.o. o vyjádření k dokumentaci pro společné řízení na stavbu „II/106 Týnec 
nad Sázavou – Benešov“. Dokumentace řeší rekonstrukci komunikace II/106 z Týnce nad Sázavou 
do Benešova, od křižovatky se silnicí III/1068 (u hřbitova) ke křižovatce se silnicí I/3. Rada 
se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/23 Žádost Pragoprojektu, a.s. o vydání stanoviska vlastníka dopravní infrastruktury k územnímu řízení 
na stavbu dálnice „D3 0301 – 0303 Praha – Václavice“. Stavba zasáhne mimo jiné do katastrálního 
území Krusičany. Dokumentace zahrnuje novostavbu dálnice D3 v úseku mezi Pražským okruhem 
a Václavicemi délky 25,2 km a novostavbu silničního přivaděče k dálnici D3 od Benešova délky 
5,8 km. Součástí stavby je rovněž dálniční středisko správy a údržby SSÚD u Netvořic. Oproti 
dokumentaci z 12/2017 byla z dokumentace 10/2021 vyčleněna odpočívka Dunávice a s ní 
související objekty, neboť bude umístěna jako samostatná stavba po ukončení procesu EIA. 
Stanovisko města Týnec nad Sázavou k dokumentaci:
1. Požadujeme provádění stavby dálnice D3 a dálničního přivaděče do Týnce nad Sázavou 

současně, nebo provést stavbu přivaděče do Týnce nad Sázavou v předstihu jako podmiňující 

investici případně podmínit uvedení dálnice D3 do provozu pouze společně s přivaděčem 

Týnec. Důvodem je eliminovat průjezd vozidel stavby či běžný provoz související s D3 po silnici 

III/10513 přes obce Podělusy a Chleby na Dunávskou křižovatku - ochrana obyvatel před 

dopady zvýšeného provozu.

2. Požadujeme provést pasportizaci komunikací na území města Týnec nad Sázavou včetně 

chodníků a jejich obrub před zahájením stavby a opravy všech komunikací po dokončení 

stavby, po kterých bude dopravován stavební materiál a probíhat zásobování stavby. Povrchy, 

které budou stavbou poškozeny, budou nahrazeny novými.

3. Pokud budou k zásobování stavby využívány prašné cesty (polní cesty v oblasti jako další vjezdy 

na stavbu), bude provedena jejich bezprašná úprava (především v blízkosti bydlení).

4. Bude jednoznačně prokázáno na základě provedeného hydrogeologického posudku, že stavba 

neovlivní zdroje vody v obci Krusičany a to jak na kvalitě vody, tak na množství podzemní vody. 

Před samotným zahájením stavby bude provedena pasportizace stávajících studní. 

Pasportizace bude obsahovat rozbor vody z hlediska chemismu a to především s ohledem 

na obsah chloridů. Dále bude stanovena hladina podzemní vody pro jednotlivé vrty. Po dobu 

provozu stavby bude v pravidelných intervalech monitorován stav vody ve studních z hlediska 

chemismu a množství vody. Z průběžného monitoringu bude vyhodnocován vliv realizované 

stavby na jednotlivé zdroje a území obce jako celek. V případě prokázání vlivu vybudované 

stavby na jakost nebo množství podzemní vody v obci požadujeme adekvátní náhradu 

na zajištění náhradních zdrojů pro občany a jejich distribuci občanům.

5. Nadále trvá nesouhlas města Týnec nad Sázavou se stavbou odpočívky Dunávice. Odpočívka 

může generovat dopravu po komunikacích II. třídy přes Týnec nad Sázavou. Tyto komunikace 

nejsou na takovou zátěž dimenzovány.

6. Všechny stavby (D3, přivaděč Týnec, odpočívka Dunávice) spolu souvisí a je nezbytné jejich 

společné projednání. Samostatné řízení jednotlivých staveb je vytrhuje z kontextu a nemusí 

být zohledněny všechny vlivy a dopady stavby.

Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 07/1 až 23 zajistí Mgr. Martina Havránková

07/24 Závěrečný účet a zpráva o přezkoumání hospodaření města Týnec nad Sázavou. Výsledek 
bez závad. Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit. 
Schváleno 5 - 0 - 0

07/25 3. rozpočtové opatření zastupitelstva. Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 07/24 a 25 zajistí Ing. Kateřina Hrušková
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07/26 Územní studie ZPe-3 Pecerady (dokladová, grafická a textová část). Rada schvaluje Územní studii 
ZPe-3 Pecerady a ukládá zadat vypracování Zprávy o výsledku pořízení a prověření Územní studie 
ZPe-3 Pecerady.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/27 Změna územního plánu. 
a) Žádosti občanů - rada doporučuje, aby zastupitelstvo rozhodlo o pořízení změn územního 

plánu na základě žádostí občanů dle tabulky OBČANÉ 
b) Návrhy města na změnu územního plánu - rada doporučuje, aby zastupitelstvo rozhodlo 

o pořízení změn územního plánu z vlastního podnětu dle tabulky MĚSTO
Schváleno 4 - 0 - 1 (zdržel)

07/28 Vyhlášení výzvy na poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení - žádosti budou projednány 
20.06.2022 na zastupitelstvu.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 07/26 až 28 zajistí Ing. Miloš Albl

07/29 Program zastupitelstva 25.04.2022
A. Majetkové převody 
B. Rozpočtové opatření zastupitelstva pro rok 2021 
C. Závěrečný účet a zpráva o přezkoumání hospodaření - město Týnec nad Sázavou 
D. Územní plán 
E. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce 
F. Bezúplatný převod majetku příspěvkovým organizacím  
G. Adaptační strategie - přizpůsobení se změnám klimatu 
Schváleno 5 - 0 - 0

07/30 Rada doporučuje zastupitelstvu pro následující volební období stanovit počet zastupitelů na 17.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/31 Smlouva se Středočeským krajem o spolupráci při zajištění ubytování uprchlíků z Ukrajiny v Hotelu 
Týnec. Na základě smlouvy budou městu uhrazeny náklady spojené s ubytováním uprchlíků. Rada 
souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/32 Smlouva o poskytnutí licence k užití software e-manažer a souvisejících službách. Smlouva 
prodlužuje licenci na software pro energetický management. Cena je 2.000 Kč/rok/objekt. Celková 
cena je 44.000 Kč/rok bez DPH. Rada souhlasí s uzavřením licenční smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/33 Veřejná zakázka na Rekonstrukce obřadní síně v Týnci nad Sázavou. Předpokládaná hodnota je 
2.761.724,27 Kč bez DPH. Zakázka je realizovaná 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, František Kašpárek, Miloš Albl.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/34 Žádost osadního výboru Krusičany o příspěvek na akci pro děti v roce 2022. Rada souhlasí 
s poskytnutím daru ve výši 9.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/35 Žádost osadního výboru Chrást nad Sázavou - sídliště o příspěvek na akce pro děti v roce 2022. 
Rada souhlasí s poskytnutím daru ve výši 15.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0
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07/36 Žádost Sboru dobrovolných hasičů Pecerady o příspěvek na oslavu 100 let  SDH Pecerady 
25.06.2022. Rada souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 30.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/37 Žádost FK Týnec nad Sázavou o příspěvek na oslavu 90 let týnecké kopané 13.08.2022. Rada 
souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 30.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

07/38 Žádost Zdravotní klaun, o.p.s. z Prahy Vysočany o příspěvek na klaunský tým. Rada nesouhlasí 
s poskytnutím daru. 
Schváleno 5 - 0 - 0

07/39 Žádost Náboženské obce Církve Československé husitské o dotaci na rekonstrukci střechy 
románské rotundy a gotické věže v Týnci nad Sázavou. Středočeský kraj na opravu střechy poskytl 
cca 2,5 mil Kč (žádost zpracovalo město). K dofinancování chybí minimálně 1,5 mil Kč. Realizace 
musí proběhnout přes zimu 2022 (kvůli netopýrům). Do konce května 2022 by měla být 
vysoutěžena firma, poté bychom měli znát výši nákladů. Rozhodnutí o dotaci provede
zastupitelstvo v červnu. Dotace poskytnuta v minulých letech bude vyúčtována, nespotřebované 
finance budou vráceny na účet města.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 07/29 až 39 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Rekonstrukce sociálních zařízení v budově ZŠ Týnec nad Sázavou. Při realizaci stavby byly 

dohodnuty změny projektu: nové dveře, vyzdění příček, retro dlažby a obklady, oprava předsíní 
(původně se s nimi nepočítalo) a elektroinstalace. Po zpracování změnového listu rada projedná 
dodatek ke smlouvě.

- Rekonstrukce ZUŠ - firma nás před podpisem smlouvy informovala, že není schopná dostát 
nabídkové ceně. Důvodem jsou především rychlé změny na trhu materiálů a také nedostatek 
některých komodit. Čekáme na návrh firmy, za jakých podmínek by bylo možné akci zrealizovat. 
Odhad navýšení ceny je 1,5 mil Kč. Termín realizace by zůstal květen - prosinec 2022. Ještě 
proběhne diskuze.

- Informace o žádostech o odpuštění místního poplatku za svoz, třídění a likvidaci komunálních 
odpadu. Roste počet žádostí o odpuštění poplatku z důvodu, že osoba bydlí v nájmu v jiném 
městě.

- Informace o připravované směně pozemků s Lesy ČR. Lesy nabízí pozemek parc. č. 2982/42 
o výměře 26754 m2 v katastrálním území Týnec nad Sázavou (les za hotelem), město nabízí 
pozemky parc. č. 503, 504 a 505 v katastrálním území Krusičany (celková výměra 38663 m2). LČR 
zpracují ocenění svých pozemků, poté se projedná směna.

Konec jednání v 21:20

Termíny jednání v roce 2022:
rada: 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.




