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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 09/2022

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 23.05.2022

Přítomní členové rady:

Mgr. Martin Kadrnožka
Mgr. Petr Znamenáček
Zbyněk Peša
František Kašpárek 
Pavel Korec

Omluveni: 

---

Přizváni:

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 23.05.2022
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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
09/1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 200530 uzavřený mezi Kulturním centrem Týnec a Národním 

muzeem. Předmětem je prodloužení doby výpůjčky na vystavení sbírkových předmětů s názvem 
„Týnecká kamenina“ v Městském muzeu v Týnci nad Sázavou. Doba výpůjčky bude prodloužena 
do 31.05.2024. Rada s uzavřením dodatku ke smlouvě souhlasí a pověřuje ředitele organizace 
Kulturní centrum Týnec, příspěvková organizace, podpisem dodatku.
Schváleno 5 - 0 - 0

09/2 Smlouva o výpůjčce části pozemku parc. č. 924 v katastrálním území Čakovice u Řehenic o výměře 
cca 50 m2, na kterém se nachází fotbalové hřiště (město získá právo užívat pozemek). Rada 
souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

09/3 Nájemní smlouva 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). Nová nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné ve výši 10 Kč/m2/rok + inflační doložka. 
Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce od 04.05.2022. Rada souhlasí s uzavřením nové 
nájemní smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

09/4 Žádost Elmoz Czech s.r.o. o vyjádření ke stavbě č. IV-12-6030370 s názvem „Pecerady – trafo, NN, 
kNN – č.e. 90, 94“. Projekt řeší uložení nového kabelového vedení NN v katastrálním území 
Pecerady (u Sázavy, v oblasti Pášovka), osazení nového elektrického kiosku na hranici pozemků 
parc. č. 2139/4 a 2139/3 v katastrálním území Pecerady, výměnu vrchního vedení NN přes Sázavu 
včetně výměny podpěrných bodů a opravu trafostanice Ledce BN_5335. Stavba se dotkne 
obecního pozemku parc. č. 2140/2 v katastrálním území Pecerady, do kterého bude uložen kabel 
NN (pozemek je propachtovaný). Rada se stavbou souhlasí. Všechny elektrické kiosky musí být 
zděné. Cena za služebnost 200 Kč/bm, minimálně 10.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

09/5 Žádost Elmoz Czech s.r.o. o vyjádření ke stavbě č. IV-12-6030829 s názvem „Krusičany – trafo, kNN 
– p.č. 156/1, 162/10-12“. Projekt řeší uložení nového kabelového vedení NN od trafostanice 
BN_1182 (u hasičárny) do pozemků parc. č. 3759 (obecní komunikace), parc. č. 3847 (silnice 
III/1061) a parc. č. 162/13 vše v katastrálním území Krusičany. Na trase budou osazeny elektrické 
kiosky. Dále dojde k technologické úpravě stávající trafostanice BN_1182. Rada se stavbou 
souhlasí. Všechny elektrické kiosky musí být zděné. Standardní podmínky pro vstup 
do komunikace. Cena za služebnost 200 Kč/bm, minimálně 10.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

09/6 Žádost Elmoz Czech s.r.o. o vyjádření ke stavbě č. IV-12-6030869 s názvem „Chrást nad Sázavou –
kNN – parc.č. 4135/3“. Jedná se o připojení obecního pozemku na základě žádosti města. Projekt 
řeší uložení nového kabelového vedení NN do obecních pozemků komunikace parc. č. 4286/1, 
4287, 4288/1 a soukromého pozemku parc. č. 4288/3 vše v katastrálním území Týnec nad Sázavou, 
část Chrást nad Sázavou. Kabel bude ukončen v novém elektrickém kiosku na hranici pozemků 
parc. č. 4135/1 a 4135/3 (obecní). U /na sloupu č. R468 bude provedena nová rozpojovací skříň. 
Rada se stavbou souhlasí. Skříň SS200 bude umístěna 8 m od protější hranice pozemku. Všechny 
elektrické kiosky musí být zděné. Standardní podmínky pro vstup do komunikace. Cena 
za služebnost 200 Kč/bm, minimálně 10.000 Kč. 
Schváleno 5 - 0 - 0
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09/7 Žádost o vyjádření k přístavbě skladu a pergoly ke stávající garáži na pozemku parc. č. st. 531 a 
parc. č. 4167 v katastrálním území Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou. Sklad bude 
umístěn na severní straně garáže, jedná se o zděnou stavbu s pultovou střechou, obdélníkového 
půdorysu 4 x 6 m. Podél skladu bude odstraněn stávající plot tak, aby došlo k rozšíření komunikace. 
Pergola bude umístěna na východní straně garáže, jedná se o zděné sloupky a dřevěnou pultovou 
střechu, pod pergolou bude vestavěna zděná místnost pro saunu. Celkové rozměry pergoly budou 
10 x 3 m. Rada se stavbou souhlasí. Dešťová voda bude likvidována na pozemku žadatele.
Schváleno 5 - 0 - 0

09/8 Žádost o nové 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 žádosti 
posuzovala rada města dne 09.08.2021 a 07.02.2022 (nesouhlas se stavbou). Opěrná zeď se 
nachází mezi domem a řekou Sázavou, částečně v záplavovém území a ochranném pásmu obecní 
kanalizace. 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. 
Správce kanalizace provedl kamerové zkoušky potrubí, při kterých nebylo zjištěno poškození stoky. 
Rada se stavbou souhlasí. Bude uzavřena smlouva o bezúplatném zřízení služebnosti inženýrské 
sítě s tím, že v případě provedení opravy či rekonstrukce potrubí, město provede pouze základní 
úpravy nutné pro uvedení pozemku do původního stavu - viz podmínky provozovatele (VaK Týnec). 
Ostatní úpravy provede na své náklady vlastník pozemku. Ochranné pásmo stoky bude v šíři 5m 
od koruny opěrné zdi do pozemku žadatele. Vyhotovení GP pro smlouvy, dokumentace 
skutečného provedení kanalizace i opěrné zdi včetně zaměření, nezbytné úpravy kanalizace a 
vklad do KN uhradí vlastník pozemku.
Schváleno 4 - 0 - 1 (zdržel)

09/9 Žádost Pragoprojektu a.s. o souhlas k provádění geologických prací na obecních pozemcích za 
účelem provedení geotechnického průzkumu v trase plánované dálnice D3. Na pozemcích parc. č. 
3750/1, 3788 a 886/1 v katastrálním území Krusičany budou provedeny vrty hluboké až 6 m s max. 
průměrem 200 mm. Dále bude provedena dynamická penetrace spočívající v zarážení soutyčí 
o průměru cca 5 cm. Obecní pozemky parc. č. 3755, 3756, 1134/46, 1134/51, 3758/7 
v katastrálním území Krusičany a parc. č. 3247/4 v katastrálním území Podělusy budou využity 
pro přejezd vrtné techniky. Rada s provedením prací souhlasí. Cena za užívání pozemků činí 
5.000 Kč/vrt. Součástí je i souhlas s přejezdem vrtné techniky. Pozemky budou po dokončení prací 
uvedeny do původního stavu. Pokud budou přilehlé komunikace při realizaci akce znečištěné, 
budou neprodleně uklizeny. Vstup na pozemek bude po dohodě s nájemcem (Agroprim 
Netvořice), při realizaci bude zhotovitel spolupracovat s Technickými službami Týnec. 
Schváleno 5 - 0 - 0

09/10 Žádost Pragoprojektu o vydání stanoviska správce stávající dopravní infrastruktury k územnímu 
řízení na stavbu přivaděče „D3 0303 Přivaděč Týnec nad Sázavou“. Stavba zasáhne mimo jiné
do katastrálního území Podělusy a Týnec nad Sázavou. Dokumentace zahrnuje dvoupruhovou 
komunikaci silničního přivaděče od Týnec nad Sázavou v délce cca 3,24 km, dále stavební úpravu 
stykových křižovatek se silnicí III/10513 do Podělus a se silnicí III/1058 do Chářovic, obnovení 
přístupových komunikací do chatové kolonie, chodníky, zárubní zdi, mostní objekt přes lokální 
biokoridor mezi Velkým Chlebským a Dunávickým rybníkem, zemní valy, silniční kanalizaci, úpravu 
vodovodu, přeložku plynovodu a přeložky podzemních i nadzemních elektro vedení. Nově 
předložená dokumentace 10/2021 obsahuje předpokládané umístění kompenzačních opatření. 
Stanovisko města Týnec nad Sázavou k dokumentaci:
1. Doplnit úsekové měření, tichý asfalt a omezení rychlosti na 40 km/h v lokalitě Na Chmelnici.

2. Propojit chodník směrem na Podělusy se stávajícím chodníkem za garáží na st. 420 v kú. 

Podělusy.

3. Vyřešení přechodu/přechodového místa v místě navrhované křižovatky (pěší trasa z Podělus 

do Týnce).
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4. 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.

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

na stavbu kromě dvou uvedených v dokumentaci), bude provedena jejich bezprašná úprava 

(především v blízkosti bydlení).

6. Doplnit řešení zklidnění dopravy na ulici Benešovská na přechodu pod kostelem (u p.č. 2982/1) 

a u staré školy (u p.č. 175) - např. Barevný protismykový nátěr na komunikaci, semafor 

pro chodce,…

7. Doplnění výsadeb stromů a keřů. Stromy umístěné na patě náspu nebo na temeni zářezu lépe 

začlení silnici do krajiny a sníží možnost navátí sněhových jazyků v zimě.

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

neovlivní zdroje vody v obci Podělusy a v Týnci nad Sázavou (čp. 75, 74, 533, 119, 153, 183) 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.

9. 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.

10. 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

09/11 Smlouva o výstavbě uzavřená se společností Transcat.cz s.r.o. Společnost na své náklady vybuduje
a zkolauduje komunikaci, chodník, osvětlení a vjezdovou bránu v Čakovicích, po vybudování 
bezplatně předá komunikaci, chodník a osvětlení městu a uhradí investiční příspěvek ve výši 
2.250.000 Kč (10 pozemků x 225.000 Kč), dále bezplatně převede na město pozemky dotčené 
stavbou komunikace a chodníku, které jsou v jeho vlastnictví, popř. zprostředkuje bezplatný 
převod těchto pozemků, a zprostředkuje uzavření smlouvy o služebnosti pro stavbu osvětlení. 
Město se zavazuje uvedené stavby převzít a spravovat je, dále se zavazuje poskytnout součinnost 
při projednávání staveb a jejich realizaci. Rada doporučuje smlouvu zastupitelstvu schválit.
Schváleno 4 - 0 - 1 (zdržel)

09/12 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. Původní žádost projednala rada dne 28.03.2022. Rada se stavbou souhlasí. 
Stavba bude provedena v souladu s Manuálem pro výstavbu na území města Týnec nad Sázavou, 
části III., odst. 5.
Schváleno 4 - 0 - 1 (zdržel)

09/13 Žádost Transcat.cz s.r.o. o vyjádření ke stavbě komunikace, chodníku 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 
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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. Původní žádost projednala rada dne 28.03.2022. Rada se stavbou souhlasí. Stavba 
bude provedena v souladu s Manuálem pro výstavbu na území města Týnec nad Sázavou, části III., 
odst. 2.
Schváleno 4 - 0 - 1 (zdržel)

09/14 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 se stavbou souhlasí. 
Schváleno 4 - 0 - 1 (zdržel)

09/15 Stavební úřad zahájil společné řízení na stavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 2954/10 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Dům bude zděný, přízemní se zastavenou plochou 
100 m2 a výškou 6 m, střecha valbová, dům bude napojen na obecní vodovod, odkanalizován do 
jímky na vyvážení. Rada města ke stavbě vydala několik nesouhlasných stanovisek – 22.06.2020 
(stavba RD), 19.10.2020 (sjezd a kanalizační přípojka), 09.11.2020 (sjezd) a 28.06.2021 (kanalizační 
přípojka). Město je účastníkem probíhajícího řízení. Bude podána námitka do stavebního řízení: 
město se stavbou od počátku nesouhlasí. Jde o zahuštění výstavby (stavba na pozemku o výměře 
464 m2), která není pro lokalitu vhodná. Město zdůrazňuje, že nesouhlasí s provedením vjezdu 
přes pozemek města - s úpravou chodníku. Dokud nebude vyřešen vjezd na pozemek, nelze stavbu 
povolit.
Schváleno 4 - 0 - 0 (1 nehlasoval)

09/16 Žádost o prodej části obecního pozemku parc. č. 2007/3 v katastrálním území Čakovice u Řehenic 
o výměře do 10 m2. Jedná se o část, která přiléhá k jeho nemovitosti č.p. 22 a která je zaplocená 
(ve výkresu varianta B). Žádá i o koupi části pozemku za plotem tak, aby hranice jeho pozemku 
byla rovná a mohl na ní osadit posuvná vrata (ve výkresu varianta A). Komise pro rozvoj města 
doporučuje variantu B, nesouhlasí s větším záborem komunikace, než je nyní. Prodej doporučuje 
za 150 Kč/m2 + náklady s převodem spojené. Rada souhlasí se zveřejněním záměru prodeje dle 
varianty B.
Schváleno 5 - 0 - 0

09/17 Žádost o prodej části obecního pozemku parc. č. 3500/2 v katastrálním území Podělusy o výměře 
cca 18 m2, která přiléhá k nemovitosti žadatele. Komise pro rozvoj města prodej doporučuje 
za 150 Kč/ m2 + náklady s převodem spojené. Kupujícím by měli být oba vlastníci nemovitosti 
na st. 72/8. Rada souhlasí se zveřejněním záměru prodeje. K projednání prodeje bude předloženo 
stanovisko druhého vlastníka nemovitosti na 72/8 a souseda 72/10 
Schváleno 5 - 0 - 0

09/18 Město Týnec nad Sázavou vybudovalo chodník do Podělus podél silnice III/10513. Stavba částečně 
zasahuje na soukromé pozemky. Město požádalo vlastníky pozemků o převod dotčených částí. 
Další vlastníci souhlasí z bezúplatným převodem části jejich pozemku parc. č. 3147/1 o výměře 
205 m2 v katastrálním území Podělusy na město. Komise pro rozvoj města a rada přijetí daru 
doporučuje. Náklady s převodem spojené uhradí město.
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Schváleno 5 - 0 - 0

09/19 Návrh na směnu části obecního pozemku parc. č. 855/20 o výměře cca 80 m2 za část pozemku 
parc. č. 830/5 o výměře cca 987 m2 a pozemek parc. č. 830/4 o výměře 228 m2 vše v katastrálním 
území Pecerady. Město má v soukromém pozemku uložen vodovod, který chce rekonstruovat a 
přeložit do nové trasy. Vlastník si zvětší zahradu. Současně je navržena i změna územního plánu. 
Komise pro rozvoj města směnu pozemků doporučuje, směna bude bez doplatku, náklady 
s převodem spojené uhradí město. Rada souhlasí se zveřejněním záměru směny pozemků. 
Schváleno 5 - 0 - 0

09/20 Žádost o prodej částí obecního pozemku parc. č. 3773 o výměře cca 27 m2, popř. 57 m2 a části 
pozemků parc. č. 146 a 150/1 o celkové výměře 45 m2 vše v katastrálním území Krusičany. Žadatel 
má pozemky dlouhodobě zaplocené, rád by přikoupil i pozemek s vjezdem k jeho nemovitosti. 
Komise pro rozvoj města doporučuje prodej pouze zaplocené části pozemků za 150 Kč/ m2 + 
náklady s převodem spojené. Rada souhlasí se zveřejněním záměru prodeje. 
Schváleno 5 - 0 - 0

09/21 Nabídka na darování podílu o velikosti 1/2 v pozemku parc. č. 4266/6 v katastrálním území Týnec 
nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou. Jedná se o pozemek o výměře 49 m2 s využitím ostatní 
plocha, ostatní komunikace, nachází se na něm část účelové komunikace, která vede ze sídliště 
k jezu v Chrástu. Komise pro rozvoj města a rada přijetí daru doporučuje, náklady s převodem 
spojené uhradí město. 
Schváleno 5 - 0 - 0

09/22 Návrh na směnu části pozemku parc. č. 3127/1 o výměře cca 32 m2 za část obecního pozemku 
parc. č. 3126/1 o výměře cca 38 m2 vše v katastrálním území Týnec nad Sázavou (u ČOV Týnec). 
Část pozemku tvoří krajnice silnice k ČOV, část obecního pozemku má navrhovatelka pronajatou. 
Rada směnu nedoporučuje. 
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 09/1 až 22 zajistí Mgr. Martina Havránková

09/23 4. Rozpočtové opatření rady pro rok 2022
Schváleno 5 - 0 - 0

09/24 Vnitřní směrnice č. 3/2022 - cestovní náhrady a stravné
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 09/23 až 24 zajistí Ing. Kateřina Hrušková

09/25 Rada bere na vědomí Zprávu o výsledku pořízení a prověření Územní studie ZČ-8 Čakovice 
a souhlasí s návrhem na vklad této územní studie do evidence územně plánovací činnosti. Rada 
ukládá Ing. Alblovi podat krajskému úřadu návrh na vložení dat o Územní studii ZČ-8 Čakovice 
do evidence územně plánovací činnosti a zajistit uložení územní studie včetně jejího předání 
navrhovateli.
Schváleno 5 - 0 - 0

09/26 Rada bere na vědomí Zprávu o výsledku pořízení a prověření Územní studie ZPe-3 Pecerady 
a souhlasí s návrhem na vklad této územní studie do evidence územně plánovací činnosti. Rada 
ukládá Ing. Alblovi podat krajskému úřadu návrh na vložení dat o Územní studii ZPe-3 do evidence 
územně plánovací činnosti a zajistit uložení územní studie včetně jejího předání navrhovateli.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 09/25 až 26 zajistí Ing. Miloš Albl

09/27 Závěrečné účty a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - Obecní lesy Benešovska. Projedná 
zastupitelstvo (bere a vědomí).
Schváleno 5 - 0 - 0

09/28 Žádost Steam Story Agency s.r.o. o příspěvek na Festival parních lokomotiv ve dnech 9.-
11.09.2022. Rada souhlasí s poskytnutím daru 1000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0
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09/29 Žádost hasičského okrsku Týnec nad Sázavou o příspěvek na okrskovou hasičskou soutěž v roce 
2022. Rada souhlasí s poskytnutím daru 5000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 09/27 až 29 zajistí Mgr. Petr Znamenáček

09/30 Rekonstrukce sociálních zařízení v budově ZŠ Týnec nad Sázavou. Dodatek č. 1 se společností 
Votická stavební spol. s r.o. řeší změny projektu dle změnového listu č. 1 (změna materiálu příček, 
sjednocení dlažby, úpravy omítek). Nová cena díla je 1 350 507,88 Kč bez DPH. Navýšení činí 
22 311,95 Kč bez DPH. Rada souhlasí s uzavřením dodatku č. 1. 
Schváleno 5 - 0 - 0

09/31 Veřejná zakázka Rekonstrukce výdejen a zázemí v MŠ Týnec nad Sázavou. Předpokládaná hodnota 
je 710 787,10 Kč bez DPH. Projekt Modernizace Mateřské školy Týnec nad Sázavou, v rámci 
kterého je veřejná zakázka realizována, bude spolufinancován ze Státního zemědělského 
intervenčního fondu (Program rozvoje venkova). 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, Eva Alblová.
Schváleno 5 - 0 - 0

09/32 Veřejná zakázka „Rekonstrukce obřadní síně v Týnci nad Sázavou“. Rada bere na vědomí Protokol 
o otevírání obálek a Zprávu o hodnocení nabídek předloženou hodnotící komisí a rozhoduje 
o přidělení veřejné zakázky nejvýhodnější nabídce – BENESOLAR, s.r.o., IČ: 26753421. Nabídková 
cena je 5 281 665,73 Kč s DPH. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo.
Schváleno 5 - 0 - 0

09/33 Veřejná zakázka Vodovod Pecerady a Zbořený Kostelec. Rada bere na vědomí Zprávu o hodnocení 
nabídek a protokol z 1. jednání hodnotící komise a rozhoduje o přidělení veřejné zakázky 
nejvýhodnější nabídce firmy VPK Suchý s.r.o., IČ: 27085201. Nabídková cena je 103 976 000 Kč bez 
DPH. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo.
Schváleno 5 - 0 - 0

09/34 Plnění indikátorů strategických dokumentů za rok 2021. V roce 2018 zastupitelstvo města schválilo 
strategické dokumenty. Součástí těchto strategií je každoroční vyhodnocování plnění indikátorů 
SPRM (Strategický plán rozvoje města) a PPK (Plán prevence kriminality). Odbor projektového 
řízení předkládá jejich vyhodnocení za rok 2021. Rada města bere na vědomí vyhodnocení plnění 
indikátorů SPRM a PPK za rok 2021.
Schváleno 5 - 0 - 0

09/35 Výměna dveří a zárubní a úprava elektroinstalace v ZŠ na Benešovské. Nabídka firmy Votická 
stavební spol. s r.o. za 954 894,96 Kč bez DPH. Rada souhlasí s vystavením objednávky.
Schváleno 5 - 0 - 0

09/36 Rada bere na vědomí ukončení členství Antonína Laciny ve funkci předsedy Osadního výboru 
Chrást nad Sázavou - sídliště k 31.05.2022.
Schváleno 5 - 0 - 0

09/37 Smlouva o užití Ortofota České republiky s GEPRO spol. s.r.o. Bez finančního plnění. Rada souhlasí 
s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

09/38 Dohoda se Středočeským krajem o vypořádání závazků vzniklých při spolupráci při zajištění 
ubytování běženců z Ukrajiny v Hotelu Týnec pro zpětné proplácení za ubytování. Rada souhlasí 
s uzavřením dohody.
Schváleno 4 - 0 - 1 (zdržel) Plnění usnesení č. 09/30 až 38 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka
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C) Různé
- Diskuze o plánu obnovy zeleně v kolonce. Vize: pozemky zůstanou ve vlastnictví města. Bude 

připravena dokumentace a žádost o dotaci. Předpoklad 2023.

- Studie na vestavbu knihovny do bývalého kina. Bude zadána prováděcí dokumentace.

Konec jednání v 18:00

Termíny jednání v roce 2022:
rada: 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.




