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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 10/2022

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 06.06.2022

Přítomní členové rady:

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

Omluveni: 

Pavel Korec

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 06.06.2022
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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
10/1 Prodloužení nájemní smlouvy Benešovská 13, Týnec nad Sázavou, byt č. 3. Rada souhlasí 

s prodloužením nájemní smlouvu do 31.12.2022.
Schváleno 4 - 0 - 0

10/2 Prodloužení nájemní smlouvy Nádvoří Hodějovského 67, Týnec nad Sázavou, byt č. 2. Rada 
souhlasí s prodloužením nájemní smlouvu do 30.06.2023.
Schváleno 4 - 0 - 0

10/3 Prodloužení nájemní smlouvy Nádvoří Hodějovského 98, Týne nad Sázavou, byt č. 1. Rada souhlasí 
s prodloužením nájemní smlouvu do 30.06.2023.
Schváleno 4 - 0 - 0

10/4 Oznámení nájemce nebytových prostor (masáže) v DPS na adrese Okružní 520, Týnec nad Sázavou, 
o užívání masérem T.N. Rada s podnájmem prostor souhlasí.
Schváleno 4 - 0 - 0

10/5 Žádost o ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru na adrese Družstevní 8, 
Týnec nad Sázavou (prodejna květin). Výpověď podána 31.05.2022, výpovědní doba 3 měsíce. 
Rada bere výpověď na vědomí. Výpovědní doba dle smlouvy 3 měsíce. Bude zadán pronájem přes 
realitní kancelář. Nájemné 250 Kč/m2/měsíc, inflační doložka. Pokud by bylo možné uzavřít novou 
nájemní smlouvu dříve, byla by zkrácena výpovědní lhůta.
Schváleno 4 - 0 - 0

10/6 Pronájem zahrádky č. 9 o výměře 174 m2 na pozemku parc. č. 4250/1 v katastrálním území Týnec 
nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou (u náhonu). Byla doručena jedna nabídka, nabízený nájem 
40 Kč/m2/rok, tj. 6.960 Kč/rok. Po uzávěrce byla doručena ještě jedna nabídka, nabízený nájem 
10 Kč/m2/rok. Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu zahrádky za 40 Kč/m2/rok + inflační 
doložka.
Schváleno 4 - 0 - 0

10/7 Smlouva o spolupráci uzavřená s obcí Chářovice. Chářovice mají záměr vybudovat obecní
vodovod, který bude napojen na vodovod města. Napojení je podmíněno rekonstrukcí vodovodu 
města v ulici Sad přátelství a Klusáčkova (pozemky parc. č. 3817/1, 3817/2 a 3039/58 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou). Město se zavazuje provést opravu vodovodu do 
31.12.2022, Chářovice se zavazují poskytnout městu příspěvek ve výši 30 % skutečných nákladů 
na opravu vodovodu města. Předpokládané náklady na opravu vodovodu jsou 2.300.000 Kč. Rada 
doporučuje zastupitelstvu schválit.
Schváleno 4 - 0 - 0

10/8 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřená mezi městem (oprávněný) 
a Správou železnic (povinný). Věcné břemeno se týká práva umístit a provozovat vodovodní řad 
zřizovaný v rámci stavby „Vodovod Pecerady – Zbořený Kostelec“ na pozemku parc. č. 2280/1 
v katastrálním území Pecerady. Cena za věcné břemeno činí 25.680 Kč + DPH a je splatná do 60 dnů 
od uzavření smlouvy. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 4 - 0 - 0

10/9 Smlouva o zřízení služebnosti. Povinný vybudoval na svém pozemku parc. č. 4611 v katastrálním 
území Týnec nad Sázavou, část Brodce, opěrnou zeď v ochranném pásmu obecní kanalizace 
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bez předchozího souhlasu města a provozovatele kanalizace. Služebnost se týká práva umístit, 
opravovat a udržovat kanalizaci na pozemku parc. č. 4611 včetně práva vstupu a vjezdu na tento 
pozemek. Služebnost je zřizována bezúplatně. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 4 - 0 - 0

10/10 Žádost Elmoz Czech s.r.o. o vyjádření ke stavbě č. IV-12-6030932 s názvem „Chrást nad Sázavou –
kNN – parc. č. 4274/2“. Projekt řeší uložení nového kabelového vedení NN do obecních pozemků 
parc. č. 4277, 4276/15, 4276/14 a 4250/1, vedení bude ukončeno v novém elektrickém kiosku na 
hranici pozemků parc. č. 4274/3 a 4274/2 vše v katastrálním území Týnec nad Sázavou, část Chrást 
nad Sázavou (u náhonu). Rada se stavbou souhlasí. Elektrický kiosek musí být zděný, standardní 
podmínky pro vstup do komunikace, cena za služebnost 200 Kč/bm, minimálně 10.000 Kč.
Schváleno 4 - 0 - 0

10/11 Žádost Pragoprojektu o vyjádření budoucího vlastníka k vybudování nové dopravní infrastruktury 
- ke stavebním objektům:
a) SO 303-121 Přístupová komunikace k chatám vpravo v km 3,030
b) SO 303-122 Příjezdová komunikace k chatám vlevo v km 3,2
c) SO 303-130 Chodníky v km 3,040-KU
d) SO 303-250 Zárubní zeď vpravo v km 2,980-3,085
e) SO 303-251 Zárubní zeď vpravo v km 3,060-3,145
f) SO 303-252 Zárubní zeď podél chodníku u Janečkovy vily
V rámci úprav dokumentace DUR z 10/2021 na stavbu „D3 0303 Přivaděč Týnec nad Sázavou“ 
nedošlo ke změně uvedených stavebních objektů. Výstavbou přivaděče dojde k narušení 
stávajících komunikačních propojení, některé pozemky budou znepřístupněny. Stavba 
přístupových komunikací bude provedena tak, aby byla co nejvíce zachována kvalita prostředí a 
přístup na pozemky v chatové kolonii v sousedství přivaděče. Zdi budou realizovány z důvodu 
minimalizace zásahu stavby přivaděče do chatové kolonie a za účelem zajištění svahu při novém 
chodníku. Stavba bude provedena tak, aby byla co nejvíce zachována kvalita využití území. Stavby
budou následně bezúplatně převedeny do vlastnictví města včetně pozemků dotčených stavbou
– viz smlouvy v dalších bodech.
Platí stanoviska ke stavbě, které rada vydala v usnesení RM 2022/09/10 a RM 2022/07/23
Schváleno 4 - 0 - 0

10/12 Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci náhradních přístupů uzavřená mezi ŘSD ČR (investor) a 
městem Týnec nad Sázavou (vlastník). Smlouva řeší vybudování stavby Náhradních přístupů:

a) SO 303-121 Přístupová komunikace k chatám vpravo v km 3,030

b) SO 303-122 Příjezdová komunikace k chatám vlevo v km 3,2

c) SO 303-130 Chodníky v km 3,040 – KU
Stavba zajistí přístup na pozemky v chatové kolonii v sousedství přivaděče Týnec nad Sázavou. 
Výstavbu zajistí investor. Stavba bude následně bezúplatně převedena do vlastnictví města včetně 
pozemků dotčených stavbou. Pragoprojekt žádal o uzavření smlouvy v roce 2021, rada města 
projednala žádost 07.06.2021. Rada požadovala změnu řešení odpočívky Dunávice, teprve poté 
město projedná požadavek na uzavření smlouvy.
Rada smlouvy projedná po vyřešení připomínek města v rámci vyjádření RM 2022/09/10 a RM 
2022/07/23
Schváleno 4 - 0 - 0

10/13 Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci nových zárubních zdí uzavřená mezi ŘSD ČR (investor) 
a městem Týnec nad Sázavou (vlastník). Smlouva řeší vybudování zárubních zdí:

a) SO 303-250 Zárubní zeď vpravo v km 2,980 – 3,085

b) SO 303-251 Zárubní zeď vpravo v km 3,060 – 3,145

c) SO 303-252 Zárubní zeď podél chodníku u Janečkovy vily
Výstavbu zajistí investor. Stavba bude následně bezúplatně převedena do vlastnictví města včetně 
pozemků dotčených stavbou. Pragoprojekt žádal o uzavření smlouvy již v r. 2021, rada města 
projednala žádost 07.06.2021. Rada požadovala změnu řešení odpočívky Dunávice, teprve poté 
město projedná požadavek na uzavření smlouvy.
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Rada smlouvy projedná po vyřešení připomínek města v rámci vyjádření RM 2022/09/10 a RM 
2022/07/23
Schváleno 4 - 0 - 0

10/14 Žádost o vyjádření k dodatečnému povolení stavby skladu zahradního nářadí na pozemku parc. č. 
2957/58 v katastrálním území Týnec nad Sázavou, ulice U Janovického potoka. Jedná se 
o opláštěný mobilheim, obdélníkového půdorysu 2,7 x 7,6 m, se sedlovou střechou a výškou 
stavby 3 m. Rada se stavbou souhlasí.
Schváleno 4 - 0 - 0

10/15 Žádost o vyjádření k osazení dvou balkonů na západní straně domu č.p. 224 v Chrástu nad Sázavou 
(sídliště, u tenisových kurtů). Místo stávajícího zábradlí ve 2. NP budou provedeny dva balkony.
Rada vydá stanovisko po předložení dokumentace. Provedení bude dle předchozích vyjádření 
k podobným stavbám (ocelová pozinkovaná konstrukce s aplikací RAL barvy, obdélníkový půdorys, 
plná výplň je nepřípustná. Sloupky budou ze čtvercového uzavřeného ocelového jeklu cca 40x40 
– 60x60mm. Madlo bude rovněž ocelové, lze však použít i dřevěný krycí profil. Výplň bude 
jednoduchá, pomocí ocelových tyčí tloušťky cca 1-1,5cm.
Schváleno 4 - 0 - 0

10/16 Smlouva o spolupráci a poskytnutí investičního příspěvku ve věci stavby rodinného domu 
na pozemku parc. č. 3212/6 v katastrálním území Podělusy. Smlouva je uzavírána na základě 
dokumentu Zásady pro spolupráci s investory při rozvoji veřejné infrastruktury města. Stavebník 
má záměr realizovat rodinný dům se dvěma bytovými jednotkami a hrubou podlažní plochou 
322,7 m2, ve smlouvě se zavazuje poskytnout městu příspěvek ve výši 484.050 Kč na rozvoj 
infrastruktury, splatnost příspěvku je do 12 měsíců od povolení stavby ve čtyřech splátkách. Rada 
souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 4 - 0 - 0

10/17 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. Rada se stavbou souhlasí. Bude vyměřen poplatek 
za zhodnocení pozemku kanalizací.
Schváleno 4 - 0 - 0

10/18 Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemcích parc. č. 37/1 a 37/2 v katastrálním 
území Krusičany. Dům bude přízemní, nepodsklepený se dvěma nadzemními podlažími a pultovou 
střechou, jedná se v podstatě o řadový dům se třemi bytovými jednotkami, zastavěná plocha 
stavby bude 284,5 m2, výška 7,6 m. Městský architekt vydal ke stavbě nesouhlasné stanovisko a 
navrhuje úpravu stavby. Rada požaduje úpravu záměru dle stanoviska městského architekta. Na 
stavebníka se vztahují Zásady pro spolupráci s investory.
Schváleno 4 - 0 - 0

10/19 Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku parc. č. st. 3 v katastrálním území 
Krusičany. Stávající rodinný dům č.p. 23 bude odstraněn a na jeho místě bude proveden nový 
rodinný dům podobného půdorysu a velikosti. Stavba bude obdélníkového půdorysu 32x9m, 
přízemní s obytným podkrovím a sedlovou střechou, s jednou bytovou jednotkou. Rada se stavbou 
souhlasí, budou dodrženy podmínky městského architekta.
Schváleno 4 - 0 - 0

10/20 Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu a neveřejné účelové komunikaci v Chrástu nad 
Sázavou. Dům bude proveden v severní části pozemku parc. č. 3988/1 v katastrálním území Týnec 
nad Sázavou. Dům bude zděný, přízemní, nepodsklepený zastřešený plochou zelenou střechou, 
obdélníkového půdorysu se zastavěnou plochou 166 m2 (včetně terasy), výška stavby 3,7 m. 
Komunikace bude provedena na pozemku 3988/2 v katastrálním území Týnec nad Sázavou. 
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Komunikace bude obousměrná o šířce 3 m a délce 64 m, s povrchem z asfaltového recyklátu, 
napojena bude stávajícím sjezdem na silnice II/106. Rada se stavbou domu i komunikace souhlasí, 
budou dodrženy podmínky městského architekta.
Schváleno 4 - 0 - 0

10/21 Stavební úřad vede územní řízení ve věci stavby bytového domu na pozemku parc. č. 3077/31 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou pro společnost Lirton s.r.o. Součástí stavby je vybudování 
nového vjezdu na sousední pozemek parc. č. 3077/3. Ke sjezdu o šířce 4 m vydala rada města 
souhlasné stanovisko dne 28.03.2022. Dokumentace předložená stavebnímu úřadu navíc 
obsahuje i vybudování dvou podélných parkovacích stání podél ulice K Náklí, snížení obrubníku 
chodníku v celé délce parkovacího stání a sjezdu, tj. v délce 17,5 m a posun oplocení o 2,5 m 
do pozemku parc. č. 3077/3, oplocení bude provedeno totožného vzhledu. Bude podána námitka 
do probíhajícího řízení. Rada nesouhlasí s umístěním dvou parkovacích míst na veřejném 
prostranství (před oplocením). Dešťová voda z parkovacích míst bude natékat na obecní 
komunikaci. Dále bude složitý společný pohyb chodců a vozidel - chodník je mezi parkovacím 
stáním a komunikací. Požadujeme umístění parkovacích stání za oplocením.
Schváleno 4 - 0 - 0

10/22 Žádost o vyjádření ke změně využití území pro Sběrný dvůr technických služeb. Jedná se o uvedení 
stavu s využitím pozemku do souladu se skutečností. Dokumentace řeší změnu využití území 
na hospodářský dvůr. Oplocený areál tvoří hala na pozemku parc. č. st. 1488 a zpevněná 
manipulační plocha na pozemku parc. č. 4620 vše v katastrálním území Týnec nad Sázavou, část 
Brodce. Rada se změnou využití souhlasí
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 10/1 až 22 zajistí Mgr. Martina Havránková

10/23 Zápis z vyhodnocení výběrového řízení na zápůjčky z Fondu rozvoj bydlení. Hodnotící komise 
doporučuje radě města schválit poskytnutí zápůjčky. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
schválit poskytnutí zápůjčky.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 10/23 zajistí Ing. Miloš Albl

10/24 Obecní lesy Benešovska - přehled vyúčtování dotace 2021, veřejnoprávní smlouva o poskytnutí 
dotace na rok 2022. Rada doporučuje zastupitelstvu poskytnutí dotace na rok 2022 schválit.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 10/24 zajistí Mgr. Petr Znamenáček

10/25 Program zastupitelstva 20.06.2022
A. Majetkové převody
B. Rozpočtové opatření zastupitelstva pro rok 2022
C. Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení
D. Obecně závazná vyhláška o regulaci hlučných činností a nočního klidu
E. Úvěr - intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou
F. Závěrečné účty a zprávy o přezkumu svazků obcí (Týnecko – svazek obcí, Benebus a Obecní 

lesy)
G. Dotace pro Obecní lesy Benešovska
Schváleno 4 - 0 - 0

10/26 Úvěr na rekonstrukci ČOV Týnec.
Jsou připraveny 3 velké projekty k realizaci vodovodu a kanalizace:
- rekonstrukce ČOV Týnec - vydáno stavební povolení, podepsaná smlouva o dílo, zhotovitel 

OHLA ŽS, 114M bez DPH
- vodovod a kanalizace Krusičany - vydáno stavební povolení, podepsaná smlouva o dílo, 

zhotovitel EVT stavby, 84M bez DPH
- vodovod Pecerady a Zbořený Kostelec - stavební povolení se projednává, výběrové řízení před 

podpisem smlouvy, zhotovitel VPK Suchý, 104M bez DPH
Je nezbytné na akce zajistit financování. Bez toho není možné zahájit stavby. Dotace na ČOV je 
svázaná s realizací kanalizace v Krusičanech. Dotační titul dosud! nebyl vyhlášen. Předpokládá se 
jeho vyhlášení v 7/2022. O poskytnutí dotace tak asi nebudeme vědět dříve, než v 12/2022.
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ČOV Týnec je na hranici své životnosti, realizace stavby je nezbytná i bez dotace.
Probíhá zjištění zájmu o připojení v Krusičanech. V projektu je 97 přípojek, z toho 65 stávajících 
domů, 32 parcel bez domů. Zájem o připojení má 54% nemovitostí… To je 35 domů a 8 parcel. 
V Peceradech a Kostelci proběhne průzkum zájmu po vydání stavebního povolení.
S bankou (Česká spořitelna) bylo jednáno o úvěrových možnostech města. Je schválen úvěr na 
rekonstrukci ČOV ve výši 130 mil Kč na 20 let, je nezbytná zástava - hotel Týnec. Je předjednán 
úvěr 44 mil Kč na další stavbu (Krusičany). Úvěry mají sazbu PRIBOR. 
Další investiční priority města: škola, lávka Brodce, hotel a knihovna…
Financování pro splátku úvěru lze řešit změna ceny stočného.
Lokality místních částí lze řešit dle vývoje inflace a stability na trhu práce a také dle poskytnuté 
dotace, tzn. odložit rozhodnutí o realizaci, až budou známé podmínky a výše dotace.
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit úvěr na rekonstrukci ČOV včetně zástavy nemovitosti čp. 2 
(Hotel Týnec).
Schváleno 4 - 0 - 0

10/27 Závěrečný účet 2021 a zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2021 svazků Týnecko a Benebus. 
Projedná zastupitelstvo (bere na vědomí).
Schváleno 4 - 0 - 0

10/28 Architektonická soutěž „Smuteční obřadní síň v Týnci nad Sázavou“. Rada města bere na vědomí 
Protokol o průběhu soutěže, schvaluje výsledek jednání poroty a výsledné pořadí účastníků řízení 
ve veřejné zakázce malého rozsahu pod názvem „Smuteční obřadní síň v Týnci nad Sázavou“ dle 
Protokolu z hodnotícího zasedání. Pořadí: na prvním místě Ivan Kroupa architekti spol. s r.o.,
na druhém místě Mjölk s.r.o., na třetím místě ORA Kutná Hora s.r.o. a schvaluje vyplacení odměn 
účastníkům soutěže dle Protokolu z hodnotícího zasedání. Rada města ukládá Odboru 
projektového řízení předložit radě města k projednání vypsání veřejné zakázky malého rozsahu 
zadáním jednomu dodavateli na dopracování navazujících projektových prací s vybraným 
dodavatelem Ivan Kroupa architekti, spol. s r.o.
Schváleno 4 - 0 - 0

10/29 Dodatek ke smlouvě č. 1-3650809368_0 mezi Vodafone Czech Republic a.s. a Městem Týnec nad
Sázavou na dobu určitou do 20.06.2024. Měsíční fakturace 5500 Kč bez DPH (55 SIM). Rada 
souhlasí s uzavřením dodatku.
Schváleno 4 - 0 - 0

10/30 Valná hromada Technické služby Týnec s.r.o.
a) Rada bere na vědomí Zprávu o činnosti společnosti za rok 2021. 
b) Rada schvaluje roční účetní závěrku, podle které činil zisk před zdaněním 2.609.921,44 Kč, daň 

z příjmů činila 379.430,00 Kč a hospodářský výsledek společnosti po zdanění v roce 2021 činil 
2.230.491,44 Kč.

c) Rada schvaluje dosažený zisk po zdanění použít na rozvoj společnosti tj. nákup, obměnu a 
doplnění techniky. 

d) Rada schvaluje udělení odměny řediteli ve výši jednoho měsíčního platu a to vzhledem 
k dosaženým výsledkům hospodaření v roce 2021, osobní zainteresovanost na obnově 
technického parku společnosti, nastavení a zavádění vnitřních pravidel, postupů a standardů 
společnosti. Udělení odměny v uvedené výši projednala dozorčí rada společnosti a vyjádřila 
s ním souhlas.

Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 10/25 až 30 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka
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C) Různé
- Generel školního areálu - je připraven podklad pro zahájení projektové přípravy přístavby školy. 

Bude se řešit postup, možnost architektonické soutěže.
- Informace o zápisu do školy - ukrajinské děti nastupují do Lešan, Netvořic a do Týnce (4 děti)
- Cena tepla v Týnci se nebude měnit, Teplárna Týnec má dodávky plynu cenově zafixované.
- Proběhla schůzka s ŘSD - řešily se připomínky města k dálnici D3 a přivaděči
- Vlastnictví Plivátka - budou si řešit rybáři, úřad poskytne servis a podporu.

Konec jednání v 18:00

Termíny jednání v roce 2022:
rada: 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.




