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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 12/2022

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 18.07.2022

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 18.07.2022
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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
12/1 Prodloužení nájemní smlouvy pro byt č. 2, Brodce 25. Smlouva je platná do 31.07.2022. Rada 

souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy do 31.07.2023.
Schváleno 5 - 0 - 0

12/2 Prodloužení nájemní smlouvy pro byt č. 4, Benešovská 13, Týnec nad Sázavou. Smlouva je platná 
do 31.07.2022. Rada souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy do 31.07.2023.
Schváleno 5 - 0 - 0

12/3 Žádost K.P. o ukončení nájemní smlouvy ze dne 31.08.1998 na pronájem nebytového prostoru 
v DPS na adrese Okružní 520, Týnec nad Sázavou (masáže). Výpověď podána 07.07.2022, 
výpovědní doba dle smlouvy 3 měsíce. Nájemnice žádá o ukončení smlouvy dohodou 
k 31.08.2022. Rada bere výpověď na vědomí. Výpovědní lhůta standardní, pokud bude nový 
nájemník dříve, pak může být výpovědní lhůta zkrácena.
Schváleno 5 - 0 - 0

12/4 Nájemní smlouva s IVC Trade s.r.o. na pronájem části odbavovací haly v budově č.p. 600 v Týnci 
nad Sázavou (dopravní terminál) za účelem umístění a provozování automatu na kávu. Smlouva 
na dobu neurčitou, nájemné (včetně všech služeb a elektřiny) 1.000 Kč/měsíc + inflační doložka. 
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu.
Schváleno 4 - 0 - 1 (zdržel)

12/5 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-12-
6030339 s názvem „Podělusy – kNN – parc. č. 3510, 3511“ uzavřená mezi ČEZ Distribucí a.s. 
(oprávněná) a městem Týnec nad Sázavou (povinný). Věcné břemeno se týká umístění, 
provozování, opravy a údržby zemního kabelového vedení NN na obecním pozemku parc. č. 
3859/2 v katastrálním území Podělusy. Cena za věcné břemeno v rozsahu 126 bm bude 25.200 Kč 
+ DPH (dle vnitřní směrnice města). Ke stavbě vydala rada města souhlas s podmínkami 
RM2022/08/14. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

12/6 Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti na stavbu č. IV-12-6026096 s názvem „Podělusy 
kNN zasíťování parcel parc. č. 3212/6-25“ uzavřená mezi ČEZ Distribucí a.s. (oprávněná) a městem 
Týnec nad Sázavou (povinný). Věcné břemeno se týká práva umístit, provozovat, opravovat a 
udržovat zemní kabelové vedení NN a pojistkový pilíř včetně pojistkové skříně na obecních 
pozemcích parc. č. 3162/18, 3199/4, 3200/1 a 3200/2 v katastrálním území Podělusy. Cena 
za věcné břemeno činí 11.000 Kč + DPH. Smlouva budoucí o zřízení služebnosti s městem byla 
schválena usnesením rady města 04.05.2020, dále byla uzavřena smlouva budoucí se společností 
Laneis s.r.o. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

12/7 Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti na stavbu č. IZ-12-6002009 s názvem „Podělusy 
kNN p. č. 3199/2“ uzavřená mezi ČEZ Distribucí a.s. (oprávněná) a městem Týnec nad Sázavou 
(povinný). Věcné břemeno se týká práva umístit, provozovat, opravovat a udržovat zemní 
kabelové vedení NN na obecním pozemku parc. č. 3199/4 v katastrálním území Podělusy. Cena 
za věcné břemeno činí 1.000 Kč + DPH. Smlouva budoucí o zřízení služebnosti byla uzavřena 
se společností Laneis s.r.o. na částku 1.000 Kč + DPH. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0
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12/8 Doplněná 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, obdélníkového půdorysu o rozměrech 3,0 x 1,5 m s ocelovou konstrukcí. Rada se 
stavbou souhlasí. 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 5 - 0 - 0

12/9 Žádost o vyjádření ke stavbě přístřešku pro parkování na pozemku parc. č. 1285/4 v katastrálním 
území Čakovice u Řehenic. Stavba bude přízemní, dřevěné sloupkové konstrukce bez opláštění, 
obdélníkového půdorysu 7,0 x 5,5 m, střecha pultová, výška stavby 3,1 m. Rada se stavbou 
souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

12/10 Žádost o vyjádření ke stavbě kůlny, pergoly a zastřešeného automobilového stání na pozemku 
parc. č. 4045/3 v katastrálním území Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou (u rodinného 
domu č.p. 151). Kůlna je dřevostavba, obdélníkového půdorysu 2,1 x 4,4 m, přízemní s pultovou 
střechou a výškou max. 2,9 m. Na jižní straně domu se nachází dřevěná terasa a betonové 
parkovací stání. Obě tyto plochy budou zastřešeny dřevěnou otevřenou konstrukcí s pultovou 
střechou. Střecha bude téměř obdélníkového půdorysu o max. rozměrech 5,7 x 10,5 m. Rada se 
stavbou souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

12/11 Žádost o vyjádření k nástavbě rodinného domu č.p. 185 v Peceradech, která bude provedena 
nad stávající garáží. Nástavba bude zděná, obdélníkového půdorysu 6,0 x 5,5 m, zastřešená 
sedlovou střechou s polovalbou a bude sloužit jako kancelář. Rada se stavbou souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

12/12 Doplněná žádost o vyjádření k záměru nástavby/přístavby obchodního domu v Týnci nad Sázavou 
č.p. 291. Stavba by byla provedena na severní straně budovy v místě stávajícího přístřešku a bude 
sloužit jako služební byt. Městský architekt se stavebním záměrem z hlediska objemu stavby 
souhlasí. Rada požaduje záměr doplnit o rozpis parkovacích míst ke stávajícím provozům (PHO, 
kadeřnictví, bowling, prodejna patro, prodejna přízemí) a nové přístavbě. Rada bude požadovat 
pro novou stavbu nová parkovací místa. Na stavbu se budou vztahovat pravidla pro investory.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 12/1 až 12 zajistí Mgr. Martina Havránková

12/13 Školní jídelna, příspěvková organizace. Žádost o čerpání 309.000 Kč z fondu reprodukce 
na pořízení stolní myčky, nerezového vybavení kuchyně k myčce a výměnu žaluzií. Rada souhlasí 
s čerpáním a úpravou rozpočtu.
Schváleno 5 - 0 - 0

Plnění usnesení č. 12/13 zajistí Mgr. Petr Znamenáček

12/14 Město Týnec nad Sázavou obdrželo jako člen Národní sítě Zdravých měst ČR odborný materiál 
k obecným postupům v analytické části strategického plánování a zejména k indikátorům 
a metodikám pro vybrané téma energetika. Stručná zpráva obsahuje řadu příloh a zejména 
webových odkazů, kde lze indikátory detailněji prohlédnout na příkladech z jednotlivých měst. 
Jsou zde k dispozici také oficiální metodiky pro vybrané téma.
Rada města bere na vědomí dokument „Zpráva k analytické části strategického plánování, 
návrh indikátorů k tématu energetika“. Relevantní náměty a doporučení z uvedeného dokumentu 
bude město využívat nejméně do 30.06.2024. 
Schváleno 5 - 0 - 0
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12/15 Žádost Linky bezpečí, z. s. o finanční příspěvek na pokrytí části nákladů celostátní telefonní Linky 
bezpečí a Rodičovské linky ve výši 15.000 Kč. Rada nesouhlasí s poskytnutí příspěvku.
Schváleno 5 - 0 - 0

12/16 Žádost Centra české historie, o.p.s. o finanční příspěvek ve výši 2.000 Kč na akci v Křivsoudově 
s názvem Den české historie 20.08.2022. Rada nesouhlasí s poskytnutí příspěvku.
Schváleno 5 - 0 - 0

12/17 Způsob provedení výběrových řízení - zakázek malého rozsahu - projektů spolufinancovaných 
z Programu rozvoje venkova. Nákup provádí přímo mateřská škola a základní škola, jde o vybavení 
škol. Rada souhlasí se zadáním zakázek dle podmínek poskytovatel dotace (Státní zemědělský 
a intervenční fond) – cenový marketing na dodávku vybavení:
- Dodávka herních prvků na zahradu mateřské školy v Týnci a Chrástu - 291.537 Kč bez DPH
- Dodávka vnitřních dveří do mateřské školy v Týnci - 190.564 Kč bez DPH
- Dodávka dřevěného vybavení do základní školy - 223.970 Kč bez DPH
Schváleno 5 - 0 - 0

12/18 Rada rozhodla o vítězi architektonické soutěže na Smuteční obřadní síň v Týnci nad Sázavou. 
Následovat bude vytvoření architektonické studie, projektové dokumentace a provedení 
inženýrských činností. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy na vytvoření architektonické studie, 
projektové dokumentace a provedení inženýrské činnosti Smuteční obřadní síň v Týnci nad 
Sázavou se společností Ivan Kroupa architekti spol. s r.o. za cenu 1.200.000 Kč bez DPH.
Schváleno 5 - 0 - 0

12/19 Dodatek č. 1 s JUDr. Vladimírem Krejčíkem ke smlouvě o poskytování právních služeb na vedení, 
projednávání agendy přestupkového řízení a výkon funkce předsedy přestupkové komise. Mění se 
doba trvání smlouvy na dobu neurčitou, cena se nemění.
Schváleno 4 - 0 - 1 (zdržel)

12/20 Dodávka celomasivních požárních dveří do Kulturního centra Týnec. Na základě výsledků 
protipožární prohlídky byl proveden průzkum trhu na pořízení celomastivních požárních dveří 
do Kulturního centra. Rada bere na vědomí Zprávu z průzkumu trhu a rozhoduje o přidělení 
zakázky nejvýhodnější nabídce - Jiřina Legátová, IČ 68414498. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy 
na výrobu a dodávku dveří za cenu 553.640 Kč bez DPH. Cena zahrnuje výrobu, dopravu a montáž.
Schváleno 4 - 0 - 1 (zdržel)

12/21 Převodu finančních prostředků ze spořicího účtu města na nový termínovaný účet za účelem jejich 
zhodnocení. Peníze ve výši 25 mil budou uloženy u ČS, vklad na 3 měsíce, sazba 5,85% p.a.. Rada 
bere na vědomí. 
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 12/14 až 21 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Diskuze o úklidu u řeky pod parkovištěm MěÚ. Řeší TS pochůzkou.

- Diskuze o stavbě občerstvení u kolejí - parametry pro povolení stavby

- Informace o změně legislativy - přiznání o střetu zájmů nemusí od 1.7.2022 podávat neuvolnění 

radní

Konec jednání v 16:20

Termíny jednání v roce 2022:
rada: 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.




