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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 11/2022

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 27.06.2022

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 27.06.2022
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Schůze rady byla zahájena ve 14:00 hodin v zasedací místnosti rady.  

A) Zahájení
Jednání rady bylo řádně svoláno. Rada je usnášeníschopná. Zápis z předchozího jednání byl ověřen, námitky 
nebyly podány. Úkoly byly splněny nebo se průběžně plní. Rada schvaluje program jednání.

B) Nová usnesení
11/1 Smlouva o dílo uzavřená s Vetos group s.r.o. ve věci dodávky a montáže dveří a zárubní v budově 

Městského úřadu Týnec nad Sázavou. Cena za dílo je 684.311 Kč bez DPH. Bude uhrazena zálohová 
platba ve výši 547.000 Kč, tj. 80 % celkové ceny. Montáž bude probíhat od 17.10.2022 
do 16.11.2022. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

11/2 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) paní A.Ch. Smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou, výše nájemného činí 40 Kč/m2/rok, tj. 6.960 Kč/rok + inflační doložka. Záměr pronájmu 
byl zveřejněn na úřední desce od 07.06.2022. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

11/3 Smlouva o zřízení služebnosti na stavbu s označením 11010-089907, WTTx9_NT_S_BNTYN 
uzavřená mezi CETIN a.s. (oprávněný) a městem Týnec nad Sázavou (povinný). Služebnost se týká 
umístění a provozování komunikačního vedení a zařízení (optický kabel) na obecních pozemcích 
parc. č. 3811/4 a parc. č. st. 119 v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Cena za služebnost činí 
10.000 Kč + DPH. Smlouva budoucí o zřízení služebnosti byla schválena usnesením rady města 
24.02.2020. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

11/4 Žádost o vyjádření k zasklení lodžie v bytě č. 25 (severní strana) v 6. patře domu č.p. 275, ulice 
Okružní, Týnec nad Sázavou. Rada s realizací souhlasí. Zasklení bude provedeno bezrámově
systémem, který nenaruší architektonický vzhled budovy. Zasklení bude provedeno na náklady 
žadatele, v případě ukončení nájemní smlouvy zasklení zůstane, žadatel nebude mít nárok 
na kompenzaci.
Schváleno 5 - 0 - 0

11/5 Žádost společnosti Lirton s.r.o. o vyjádření k novému provedení sjezdu a oplocení na pozemku 
parc. č. 3077/3, které bude provedeno v rámci stavby bytového domu na pozemku parc. č. 
3077/31 vše v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Ke sjezdu o šířce 4 m vydala rada města 
souhlasné stanovisko dne 28.03.2022. Z důvodu nevyhovujících rozhledových poměrů dojde 
k posunutí oplocení o cca 1 m do pozemku parc. č. 3077/3. Plocha mezi chodníkem a novým 
plotem bude zpevněna zámkovou dlažbou, obrubník chodníku bude snížený pouze v místě sjezdu, 
nové oplocení bude provedeno totožného vzhledu. Rada se stavbou souhlasí.
Schváleno 4 - 0 - 1 (zdržel)

11/6 Žádost o nové 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 vydala dne 02.05.2022 (RM2022/08/16) 
nesouhlasné stanovisko, neboť stavba přesahovala maximální zastavitelnost pozemku dle 
územního plánu. Žadatelka spojila své dva pozemky, takže stavba již splňuje zastavitelnost 
pozemku. Rada se stavbou souhlasí. Bude dodržena maximální zastavitelnost pozemku.
Schváleno 5 - 0 - 0

11/7 Žádost Sweco Hydroprojekt a.s. o vyjádření ke stavbě dešťové akumulační nádrže na fotbalovém 
hřišti v Týnci nad Sázavou. Betonová nádrž s užitným objemem 36 m3 bude osazena na pozemku 
parc. č. 3068/12 v katastrálním území Týnec nad Sázavou částečně pod terénem, severně 
od budovy sociálního zařízení (toalety, sprchy). Do nádrže budou odváděny dešťové vody 
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z přilehlých budov nově osazenými svody a novou dešťovou kanalizací. Voda bude využívána 
především k závlaze přilehlých ploch fotbalového klubu. Rada se stavbou souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

11/8 Žádost o vyjádření ke stavbě garáže na pozemku parc. č. 3212/8 v katastrálním území Podělusy. 
Garáž bude umístěna ve vzdálenosti 1 m od obecního pozemku komunikace parc. č. 3199/4. Garáž 
bude zděná, přízemní, obdélníkového půdorysu 3,5 x 6,0 m, střecha pultová, výška stavby max. 
2,5 m. Rada se stavbou souhlasí. Dešťová voda bude likvidována na pozemku žadatele.
Schváleno 5 - 0 - 0

11/9 Žádost o vyjádření k přístavbě rodinného domu č.p. 102 v ulici K.H. Máchy, Týnec nad Sázavou. 
Přístavba bude umístěna na jihozápadní straně domu směrem do zahrady. Bude provedena se 
dvěma nadzemními podlažími, obdélníkového půdorysu 3,1 x 4,1 m. Rada se stavbou souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

11/10 Žádost o vyjádření ke stavebním úpravám chaty č.e. 37 ve Zbořeném Kostelci. V rámci stavebních 
úprav budou odstraněny konstrukce, jejichž technický stav je nevyhovující (zejména střecha a 
strop nad 1. NP). Bude zhotovena nová konstrukce střechy při zachování stávající výšky hřebene. 
Před vstupem do objektu budou osazeny dřevěné sloupy a zvětšením přesahu střechy zhotoveno 
závětří. Jižní část budovy bude ubourána a po realizaci pultové střechy bude sloužit jako 
polouzavřený přístřešek pro automobil. Dále budou provedeny dispoziční změny stavby, 
vyměněny výplně otvorů a provedena nová omítka. Na pozemku bude osazena nová podzemní 
nádrž na dešťovou vodu. Rada se stavbou souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 11/1 až 10 zajistí Mgr. Martina Havránková

11/11 Mateřská škola Týnec nad Sázavou, příspěvková organizace. Rada stanovuje školné pro školní rok 
2022/2023 ve výši 550 Kč/měsíc. Děti, které plní povinné předškolní vzdělávání jsou od úplaty 
osvobozeny.
Schváleno 5 - 0 - 0

11/12 Mateřská škola Týnec nad Sázavou, příspěvková organizace. Rada schvaluje čerpání z Fondu 
odměn ve výši 30.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

11/13 Udělení odměny
a) pro ředitelku Základní školy Týnec nad Sázavou 
b) pro ředitelku Mateřské školy Týnec nad Sázavou
c) pro ředitelku Školní jídelny Týnec nad Sázavou
Výše a zdůvodnění odměny je dle předloženého návrhu. Odměny budou vyplaceny ve výplatním 
termínu červenec 2022 (výplata za červen) z rozpočtu příslušné příspěvkové organizace.
Schváleno 4 - 0 - 0 (1 nehlasoval)

11/14 Výsadba stromořadí - 24 stromů - v Krusičanech - 2. etapa. Náklady na zakoupení stromů a 
instruktáž k výsadbě budou hrazeny z nadačního fondu společnosti Sázíme stromy. Bude 
realizováno se zapojením veřejnosti. Náklady na dopravu stromů, kůlů, pletiva a ostatního 
materiálu uhradí město Týnec nad Sázavou. Rada souhlasí s výsadbou a s uzavřením Závazku 
k následné péči o výsadbu. 
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 11/11 až 14 zajistí Mgr. Petr Znamenáček

11/15 Žádost RUAH o.p.s. o dotaci na nákup vozidla pro terénní komunitní a sociální práci. Jde o stávající 
vozidla, kterým končí operativní leasing a jsou využívána sociálními pracovnicemi v rámci projektu 
Obce blíž lidem. Původní návrh, že vozidlo koupí město, byl po diskuzi starostů v regionu upraven. 
Vozidla odkoupí RUAH o.p.s. a jednotlivé obce v regionu se budou na pořizovací ceně podílet 
poměrem dle počtu obyvatel. Projekt Obce blíž lidem bude od 1. 1. 2023 pokračovat dalších 6 let, 
financování bude zajištěno částečně dotací a dofinancováno příspěvky obcí. Peníze na vozidlo jsou 
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v rozpočtu města již alokovány, bude provedeno pouze rozpočtové opatření (přesun z nákupu 
vozidla na poskytnutí dotace). Rada doporučuje zastupitelstvu poskytnutí dotace schválit.
Schváleno 4 - 0 - 1 (zdržel)

11/16 Smlouva se společností BEZPO Benešov s.r.o. na poskytování poradenské služby při zajišťování 
činností z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z hlediska požární ochrany za cenu 
3.250 Kč bez DPH za čtvrtletí. Smlouva nahrazuje smlouvu z 2. 5. 2011. Rada souhlasí s uzavřením 
smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

11/17 Veřejná zakázka Rekonstrukce výdejen a zázemí v MŠ Týnec nad Sázavou. Rada bere na vědomí 
Protokoly o otevírání obálek a posouzení nabídek a Zprávu o hodnocení nabídek předloženou 
hodnotící komisí a rozhoduje o přidělení veřejné zakázky nejvýhodnější nabídce – SYPOS-STAVBY 
s.r.o., IČ: 61683043. Nabídková cena je 682.811,71 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 souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo. 
Schváleno 5 - 0 - 0

11/18 Veřejná zakázka Obnova místní komunikace Krusičanská. Předpokládaná hodnota je 
4.711.282,83 Kč bez DPH. Na realizaci obdrželo město dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj 
ve výši 3.821.156 Kč. Rada schvaluje obsah Smlouvy o dílo, Výzvu, Zadávací dokumentaci zakázky, 
seznam oslovených uchazečů. Rada jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi:
pp. Vrbata, Znamenáček, Matějovský.
Schváleno 5 - 0 - 0

11/19 Zveřejnění programů, příspěvků a seznamů kandidátů stran a volebních uskupení pro volby 
do Zastupitelstva města Týnec nad Sázavou 2022. Rozsah propagace v Týneckých listech 
(srpen/září 2022) zdarma v rozsahu 2 strany formátu A4. Možná je i propagace na Infokanálu 
kabelové televize, spot v délce maximálně 3 minuty pro jedno uskupení. Podklad k tisku bude 
zaslán do redakce Týneckých listů do 15.08.2022.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 11/15 až 19 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Diskuze k záměru nástavby/přístavby obchodního domu v Týnci nad Sázavou č. p. 291. Stavba 

bude provedena na severní straně budovy v místě stávajícího přístřešku. Bude upřesněno využití 

přístavby.

- Informace o přípravě směny pozemků v centru. 

Konec jednání v 16:30

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: 19.9., 24.10., 12.12.




