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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 08/2022

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 02.05.2022

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

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta   místostarosta

V Týnci nad Sázavou dne 02.05.2022
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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
08/1 Prodloužení nájemní smlouvy pro byt č. 9, Brodce 25. Rada souhlasí s uzavřením dodatku nájemní 

smlouvy, dodatek prodlužuje nájemní smlouvu do 31.05.2023.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/2 Rada souhlasí s  úpravou nájemného od 01.07.2022 z bytů, nebytových prostor a pozemků o míru 
inflace dle inflačních doložek ve smlouvách. Průměrná roční míra inflace v ČR v roce 2021 činila
3,8 %.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/3 Žádost Kulturního centra Týnec o prodej drobného majetku – výsuvný žebřík. Při převodu 
drobného majetku od původního majitele byl součástí také výsuvný žebřík ZD12. V rámci péče 
o majetek a s ohledem na bezpečnost práce KCT prověřilo možnosti získání revizní zprávy a dalšího 
využití a zjistilo, že náklady na opravu a revize jsou neadekvátní možnostem jeho využití. Navržen 
je proto prodej žebříku za 9.000 Kč.
Rada města:
I. schvaluje vyřazení drobného majetku prodejem – výsuvný žebřík, inventární číslo: 21DM00132.
II. schvaluje prodej drobného majetku – výsuvný žebřík, inventární číslo: 21DM00132 za cenu 

9.000 Kč s DPH.
III. pověřuje ředitele organizace Kulturní centrum Týnec, příspěvková organizace, zajištěním 

prodeje.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/4 Žádost Kulturního centra Týnec o bezúplatný převod vlastnického práva k dětskému hřišti včetně 
jeho prvků, umístěnému na pozemku parc. č. 4656 v katastrálním území Týnec nad Sázavou 
(zahrada kulturního domu), z ZŠ GAIA na Kulturní centrum Týnec. Hřiště zahrnuje tyto prvky: 
dřevěná šikmá stěna, prolézací tunel, skluzavka, pískoviště, vodní svět, nášlapové kůly, 4 x nízké 
kladinky, 3 x hrací stěny a lavice. Dle revizní zprávy z 3/2022 hřiště a hrací prvky splňují příslušné 
normy a jsou bezpečné provozu.
Rada města:
I. schvaluje bezúplatný převod dětského hřiště do majetku Kulturního centra Týnec, příspěvková 

organizace.
II. pověřuje ředitele organizace Kulturní centrum Týnec, příspěvková organizace, zajištěním 

převodu a podpisem smlouvy o bezúplatném převodu.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/5 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. Záměr byl zveřejněn na úřední 
desce od 06.04.2022 do 25.04.2022. Rada souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/6 Žádost Barbory Pilátové 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 její 
nemovitosti a které udržuje. Celková výměra vypůjčených pozemků je cca 3000 m2. Záměr byl 
zveřejněn na úřední desce od 13.04.2022 do 28.04.2022. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena 
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na dobu neurčitou s těmito podmínkami: zůstane zachován průjezdu a průchodu po obecních 
pozemcích kolem nemovitosti pro veřejnost, zůstane zachován přístupu k obecní studni, žadatel 
zodpovídá za případné škody vzniklé na majetku dalších osob při údržbě vypůjčených pozemků 
(opěrná zeď), na vypůjčených pozemcích není dovoleno umísťovat žádné stavby. Rada souhlasí 
s uzavřením smlouvy dle výše uvedeného.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/7 Žádost o změnu smluvní strany ve smlouvách uzavřených dne 30.03.2016 mezi městem a 
společností Příběh s.r.o.:
I. 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),
II. 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 společnosti je stejný. Změna je požadována z důvodu 
oddělení provozních činností a zjednodušení administrativy v rámci obou firem. Záměr uzavřít 
dodatky ke smlouvám byl zveřejněn na úřední desce od 13.04.2022 do 28.04.2022. Rada souhlasí 
s uzavřením dodatků ke smlouvám.
Schváleno 4 - 0 - 1 (zdržel)

08/8 Proběhlo výběrové řízení na pronájem zahrádky č. 9 o výměře 174 m2 na pozemku parc. č. 4250/1 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou (u náhonu v Chrástu). Nebyla doručena žádná nabídka, 
Rada souhlasí s vyhlášením nového výběrového řízení se stejnými podmínkami, tj. nájemné 
minimálně 10 Kč/m2/rok + inflace, doba neurčitá.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/9 Žádost o převod nájemní smlouvy na pronájem zahrádky č. 8 o výměře 124 m2 na pozemku parc. 
č. 3080/148 v katastrálním území Týnec nad Sázavou (zahrádky mezi garážemi a Kolonkou). 
Nájemní smlouva je uzavřena s otcem žadatele, který v březnu zemřel. Rada města souhlasí 
se zveřejněním záměru pronájmu zahrádky za 10 Kč/m2/rok + inflační doložka.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/10 Žádost o pronájem parkoviště před městským úřadem v Týnci nad Sázavou na kulturně zábavnou 
akci s názvem „Open air Pěnová Párty“ a povolení výjimky na hudební produkci do 00:00 hod. Akce 
by se uskutečnila některou sobotu v červenci 2022, jedná se o hudební produkci s pěnou, která je 
nezávadná pro člověka i životní prostředí. Rada s pronájmem a konáním akce nesouhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/11 Dodatek č. 5 ke smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře informačního systému Helios 
Fenix č. F-11-00243 uzavřený se společností Asseco Solutions, a.s. Dodatek rozšiřuje služby 
provozní podpory o přístup do vzdělávacího portálu modulu Fenix za 1.990 Kč/rok + DPH. Rada 
souhlasí s uzavřením smlouvy
Schváleno 5 - 0 - 0

08/12 Pojistná smlouva č. 4791702831 uzavřená s ERGO pojišťovnou, a.s. ve věci pojištění prodloužení 
záruky na nový sporák Mora umístěný ve služebně městské policie. Záruka je prodloužena 
o 12 měsíců za jednorázovou úhradu 1.199 Kč.
Schváleno 4 - 0 - 1 (zdržel)

08/13 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouva nájemní uzavřená mezi městem 
Týnec nad Sázavou (oprávněný, nájemce) a Lesy ČR (povinný, pronajímatel). Věcné břemeno se 
týká práva zřídit a provozovat vodovodní a kanalizační řad zřizovaný v rámci stavby „Vodovod a 
kanalizace Krusičany“ na pozemcích parc. č. 2946 v katastrálním území Týnec nad Sázavou, parc. 
č. 1867, 1868 a 1869 v katastrálním území Bukovany u Týnce nad Sázavou. Cena za věcné břemeno 
činí 10.000 Kč + DPH. Nájemné se týká pronájmu částí předmětných pozemků po dobu výstavby 
(celkem 314 m2 za 15.700 Kč/rok) a po provedení stavby do dne právních účinků vkladu věcného 
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břemene (celkem 270 m2 za 13.500 Kč/rok). K nájemnému bude připočítáno DPH a roční inflace.
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/14 Nová žádost Elmoz Czech s.r.o. o vyjádření ke stavbě č. IV-12-6030339 s názvem „Podělusy - kNN 
- parc.č. 3510, 3511“. Projekt řeší napojení pozemků parc. č. 3510 a 3511 v katastrálním území 
Podělusy na síť NN. (Do obecního pozemku parc. č. 3859/2 podél silnice III/10514 do Břežan bude 
uloženo nové kabelové vedení NN, které bude ukončeno v novém kiosku na hranici připojovaných 
pozemků. Dále bude provedena výměna stávajícího kNN mezi trafostanicí u rybníka a novou 
pojistkovou skříní na pozemku parc. č. 3496.) Doplnění usnesení RM2022/06/04. V místě se 
připravuje chodník. Vedení bude uloženo do hloubky a do chráničky, aby se při stavbě chodníku 
nemuselo překládat. 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.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/15 Nová 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 
novým oplocením s betonovou podezdívkou (panelový systém, vzor štípaný kámen) o výšce 1 m a 
výplní z plotových planěk. Celková výška oplocení bude 1,75 m. Rada se stavbou souhlasí 
bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/16 Žádost o vyjádření k přístavbě chaty č.e. 8 v Chrástu nad Sázavou. Přístavba bude provedena 
na západní straně chaty v místě stávajícího přístřešku, bude obdélníkového půdorysu 3,4 x 3,9 m. 
Celková zastavěná plocha chaty je nyní 103 m2. Rada se stavbou nesouhlasí, stavba přesahuje 
maximum zastavitelnosti pozemku (pro plochu RA 25%).
Schváleno 4 - 0 - 1 (zdržel)

08/17 Žádost o vyjádření ke stavebním úpravám rodinného domu č.p. 302 v ulici 1. máje, Týnec nad 
Sázavou. Dojde k úpravě vnitřní dispozice, k rekonstrukci podlah a rozvodů vody a elektřiny, 
na straně do zahrady (jihozápadní strana domu) bude v přízemí nahrazeno okno francouzským 
oknem a luxfery klasickým oknem. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/18 Žádost o vyjádření k prodloužení komunikace v Podělusích. Komunikace bude provedena 
na pozemcích parc. č. 3162/19, 3162/3, 3199/2 a obecním parc. č. 3162/8 v katastrálním území 
Podělusy jako obousměrná se smíšeným pěším a motorovým provozem. Šířka zpevněné vozovky 
bude 5,5 m a délka cca 63 m, po obou stranách bude zelený pás. Povrch bude proveden z betonové 
dlažby. Na komunikaci je navrženo 1 podélné parkovací stání o rozměrech 2 m x 6,75 m. V místě 
parkovacího stání bude komunikace zúžena na šířku 3,5 m. Dešťová voda z komunikace bude 
odváděna pomocí podélného a příčného sklonu komunikace do zelených pásů podél komunikace, 
kde bude vsakována. Rada se stavbou souhlasí. Upozorňujeme, že stávající komunikace je vedena 
jako účelová.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 08/1 až 18 zajistí Mgr. Martina Havránková

08/19 Ustanovení komise pro poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení. Komise žádosti o zápůjčky 
vyhodnotí a zpracuje návrh výběru uchazečů a výši jednotlivých zápůjček, které předloží radě 
a zastupitelstvu.  Rada schvaluje komisi: Jiří Vrbata, Miloslav Ctibor, Miloš Albl.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 08/19 zajistí Ing. Miloš Albl

08/20 Smlouva o spolupráci s AC Sparta Praha fotbal, a.s. při pořádání fotbalového kempu v Týnci nad 
Sázavou. Smlouva je bez finančního plnění. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0
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08/21 Obecně závazná vyhláška o regulaci hlučných činností a nočního klidu. Rada doporučuje vyhlášku 
zastupitelstvu schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/22 Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje – Týnecký střep 2022
Zastupitelstvo Středočeského kraje projednalo poskytnutí dotací z Programu 2022 
pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje – Středočeský fond kultury a obnovy 
památek – Tematické zadání Podpora kultury a schválilo poskytnutí dotace na projekt „Týnecký 
střep 2022“ (evidenční číslo žádosti KUL/KUL/045977/2022) ve výši 50.000 Kč.
Rada města:
I. schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje z Programu 2022 pro poskytování 

dotací z rozpočtu Středočeského kraje – Středočeský fond kultury a obnovy památek –
Tematické zadání Podpora kultury a schválilo poskytnutí dotace na projekt „Týnecký střep 
2022“ (evidenční číslo žádosti KUL/KUL/045977/2022) ve výši 50.000 Kč

II. schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Středočeským krajem 
a Kulturním centrem Týnec, příspěvková organizace

III. pověřuje ředitele organizace Kulturní centrum Týnec, příspěvková organizace podpisem 
smlouvy se Středočeským krajem

Schváleno 5 - 0 - 0

08/23 Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje – Modernizace vybavení Městské knihovny Týnec 
nad Sázavou. 
Zastupitelstvo Středočeského kraje projednalo poskytnutí dotací z Programu 2022 pro 
poskytování dotací na podporu základních knihoven z rozpočtu Středočeského kraje – Středočeský 
fond kultury a obnovy památek - Tematické zadání Základní knihovny – vybavenost a schválilo 
poskytnutí dotace na projekt „Modernizace vybavení Městské knihovny Týnec nad Sázavou“ 
(evidenční číslo žádosti KUL/PZK/046136/2022) maximálně ve výši 70.000 Kč.
Rada města:
I. schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje z Programu 2022 pro poskytování 

dotací na podporu základních knihoven z rozpočtu Středočeského kraje – Středočeský fond 
kultury a obnovy památek - Tematické zadání Základní knihovny – vybavenost na projekt 
„Modernizace vybavení Městské knihovny Týnec nad Sázavou“ (evidenční číslo žádosti 
KUL/PZK/046136/2022) ve výši 70.000 Kč

II. schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Středočeským krajem 
a Kulturním centrem Týnec, příspěvková organizace

III. pověřuje ředitele organizace Kulturní centrum Týnec, příspěvková organizace podpisem 
smlouvy se Středočeským krajem

Schváleno 5 - 0 - 0

08/24 Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje – Modernizace IT vybavení TIC Týnec nad Sázavou
Zastupitelstvo Středočeského kraje projednalo poskytnutí dotací z Programu 2022 pro 
poskytování dotací na podporu turistických informačních center Středočeského kraje z rozpočtu 
Středočeského kraje ze Středočeského fondu podpory cestovního ruchu v rámci Tematického 
zadání „Digitalizace či modernizace TIC“ a schválilo poskytnutí dotace na projekt „Modernizace IT 
vybavení TIC Týnec nad Sázavou“ (evidenční číslo žádosti PCR/DIG/046132/2022) ve výši 
100.000 Kč.
Rada města:
I. schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje z Programu 2022 pro poskytování 

dotací na podporu turistických informačních center Středočeského kraje z rozpočtu 
Středočeského kraje ze Středočeského fondu podpory cestovního ruchu v rámci Tematického 
zadání „Digitalizace či modernizace TIC“ a schválilo poskytnutí dotace na projekt „Modernizace 
IT vybavení TIC Týnec nad Sázavou“ (evidenční číslo žádosti PCR/DIG/046132/2022) ve výši 
100.000  Kč

II. schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Středočeským krajem
a Kulturním centrem Týnec, příspěvková organizace
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III. pověřuje ředitele organizace Kulturní centrum Týnec, příspěvková organizace podpisem 
smlouvy se Středočeským krajem

Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 08/20 až 24 zajistí Mgr. Petr Znamenáček

08/25 Vodovod a kanalizace Čakovice. Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo s firmou Vodohospodářský rozvoj 
a výstavba a.s., který ruší plnění části Inženýrská činnosti za účelem zajištění ÚR smlouvy o dílo č. 
02-O-4217-9433/19. Důvodem zrušení činnosti je nevyjasněné technické řešení koncepce 
zásobování lokality Čakovice pitnou vodou. Zajištění Inženýrské činnosti za účelem získání 
územního rozhodnutí nebude provedeno. Rada souhlasí s uzavřením dodatku.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/26 Vodovod Pecerady - Zbořený Kostelec. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo s firmou Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba a.s., který prodlužuje termín plnění části 2. Inženýrská činnost za účelem zajištění 
SP smlouvy o dílo č. 02-O-4217-10838/21  a části 4. poskytování součinnosti - část 1. Rada souhlasí 
s uzavřením dodatku.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/27 Vodovod a kanalizace Krusičany. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo s firmou Vodohospodářský rozvoj 
a výstavba a.s., který prodlužuje termín plnění části 2. Inženýrská činnost za účelem zajištění SP 
smlouvy o dílo č. 02-O-4217-10836/21 a části 4. poskytování součinnosti - část 1. Rada souhlasí 
s uzavřením dodatku.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/28 Vodovod Podělusy. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo s firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., 
který ruší plnění části Inženýrská činnost za účelem vydání ÚR stavby „Vodovod Podělusy“, 
z důvodu nemožnosti získání souhlasného stanoviska Krajské správy a údržby silnic Středočeského 
kraje.  Zajištění Inženýrské činnosti za účelem získání územního rozhodnutí nebude provedeno.
Rada souhlasí s uzavřením dodatku.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/29 Vodovod Chrást nad Sázavou. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo s firmou Vodohospodářský rozvoj 
a výstavba a.s., který ruší plnění části Inženýrská činnosti za účelem zajištění ÚR stavby „Vodovod 
Chrást nad Sázavou“, z důvodu nemožnosti získání souhlasného stanoviska Krajské správy 
a údržby silnic Středočeského kraje. Zajištění Inženýrské činnosti za účelem získání územního 
rozhodnutí nebude provedeno. Rada souhlasí s uzavřením dodatku.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/30 Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování právních služeb s MT Legal. V červnu 2021 město uzavřelo 
smlouvu o poskytování právních služeb s advokátní kanceláří MT Legal na zajištění administrace 
zadávacího řízení na Intenzifikaci ČOV Týnec nad Sázavou, Vodovod a kanalizace Krusičany, 
Vodovod Pecerad a Zbořený Kostelec. Mění se číslo účtu. Rada souhlasí s podpisem dodatku.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 08/25 až 30 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Informace - rekonstrukce ZUŠ - výběrové řízení bylo zrušeno - zhotovitel nebyl schopen udržet 

nabídnutou cenu.

- Informace o schůzce k D3 28.4.2022 ve Voticích. Šlo o informační schůzku. Nyní se projednává 

dokumentace k ÚR pro stavbu D3. Zatím bez odpočívky Dunávice.

- Architektonická studie knihovny Týnec nad Sázavou v prostorách Kulturního centra Týnec. Diskuze 

nad návrhem. Bude dopracována dokumentace, předpokládá se financování z dotace (ITI).

- Diskuze o přípravě stavby vodovodu a kanalizace. Čeká se na nabídku úvěru. Příprava staveb 
finišuje. Je vydáno stavební povolení na čistírnu Týnec a vodovod a kanalizaci Krusičany. Běží 
proces povolení na Pecerady a Kostelec, dokončuje se dokumentace na přípojky v Krusičanech. 
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Jsou vysoutěženy smlouvy o dílo na stavby čistírny a Krusičan. Hodnotí se nabídky na Pecerady a 
Kostelec. Zjišťuje se zájem obyvatel o napojení v Krusičanech, zatím zájem cca 50% domů.

- Informace o kontrole kanalizační stoky na Brodcích č.p. 34

Konec jednání v 18:10

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




