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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 13/2022

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 08.08.2022

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 08.08.2022
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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
13/1 Pronájem nebytového prostoru v DPS o velikosti 45 m2 na adrese Okružní 520, Týnec nad Sázavou 

(masáže) pro T.N. Nájemné 2.195 Kč/měsíc + služby + inflační doložka, smlouva na dobu neurčitou. 
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu.
Schváleno 5 - 0 - 0

13/2 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 
bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné (včetně všech služeb a elektřiny) 1.000 Kč/měsíc + 
inflační doložka. Záměr byl zveřejněn na úřední desce od 20.07.2022. Rada souhlasí s uzavřením 
smlouvy
Schváleno 4 - 0 - 1 (zdržel)

13/3 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 nových elektrických kiosků na pozemku parc. č. 
2139/10 a 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 obecních pozemků parc. č. 2129/5, 2140/2, 2140/5, 2225/12, 2225/14 
a 2225/27 v katastrálním území Pecerady, do kterých bude uložen kabel NN (pozemek parc. č. 
2140/2 je propachtovaný). Rada se stavbou souhlasí, všechny elektrické kiosky musí být zděné, 
standardní podmínky pro vstup do účelové komunikace, cena za služebnost 200 Kč/bm, minimálně 
10.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

13/4 Žádost o vyjádření ke stavbě sjezdu z obecní komunikace na soukromý pozemek parc. č. 4437/8 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou, část Zbořený Kostelec. Zpevněný sjezd o šířce 7 m bude 
proveden na obecním pozemku parc. č. 4436/1 z důvodu zamezení vtékání dešťové vody 
z komunikace. Rada souhlasí s vybudováním sjezdu na náklady žadatele. Úpravy nesmí změnit 
odtokové podmínky v lokalitě. Dešťová voda nebude svedena na sousední pozemky. Po dokončení 
bude přizván odbor majetku ke kontrole provedení.
Schváleno 4 - 0 - 1 (zdržel)

13/5 Žádost o vyjádření k rekonstrukci části oplocení kolem rodinného domu č. p. 153 v Chrástu nad 
Sázavou, jedná se o oplocení směrem k obecní komunikaci. Stávající podezdívka na jihovýchodní 
straně bude vyspravena a ponechána, stejně jako některé kovové sloupky. Dřevěné a kovové 
výplně budou odstraněny a nahrazeny novou dřevěnou výplní. Na část podezdívky budou vyzděny 
pilíře z betonových tvarovek. Součástí budou vrátka pro pěší a dvě posuvné brány s výplní 
z tahokovu. Výška oplocení bude 1,65 m od horního líce podezdívky. Stávající dřevěné oplocení 
podél severovýchodní hranice bude odstraněno a nahrazeno betonovými prefabrikovanými 
sloupky, mezi něž budou vloženy dvě betonové prefabrikované desky o celkové výšce 1 m, nad 
nimi bude dřevěná výplň. Celková výška oplocení bude cca 1,8 m od terénu. Rada se stavbou plotu 
souhlasí. Stavba bude umístěna na pozemku žadatele - nebude přesahovat do pozemku města 
parc. č. 4285. 
Schváleno 5 - 0 - 0

13/6 Žádost o nové vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 2985/16 v katastrálním 
území Týnec nad Sázavou (ulice Na Vinici), oplocení, plynové přípojky a sjezdu. Rada k původní 
stavbě vydala nesouhlasné stanovisko (rada 20.09.2021, usnesení RM 2021/17/8). Žadatel má 
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dohodnutý prodeji cca 2 m2 pozemku tak, aby jeho pozemek měl minimálně 800 m2. Dále upravil 
umístění domu blíže ke komunikaci a dům zapustil částečně do terénu. Dům bude zděný, 
nepodsklepený, se dvěma nadzemními podlažími a sedlovou střechou, obdélníkového půdorysu 
11,0 x 9,5 m, výška stavby 9,5 m. Plynová přípojka bude uložena v obecním pozemku komunikace 
parc. č. 3816/1, kde bude napojena na stávající STL plynovod, a v pozemku žadatele. 
V jihovýchodním rohu pozemku bude umístěn kiosek HUP. Při jižní hranici pozemku bude 
provedena zpevněná plocha pro parkování 8,2 x 7,1 m a sklad 2,1 x 7,1 m. Pozemek bude napojen 
na místní komunikaci nově vytvořeným sjezdem (přejezd chodníku). Dále dojde k úpravě oplocení 
směrem ke komunikaci, které bude doplněno o vjezdovou bránu a branku pro pěší, výplň bude 
kovová, příp. dřevěná. Rada se stavbou domu a přípojek souhlasí. Pozemek pro výstavbu musí mít 
minimálně 800 m2. Při řešení omítek a dalších exteriérových materiálů budou voleny tlumené 
barevné odstíny, na střešní krytině nebudou lesklé materiály.
Schváleno 4 - 0 - 1 (zdržel)

13/7 Žádost Orbis Pictures Film, kterou zastupuje Lubo Procházka, o možnost využít část obecního 
pozemku parc. č. 4250/1 v katastrálním území Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou, u jezu 
Kaňov k natáčení filmové scény do seriálu „Co jste hasiči 2“. Natáčení je naplánováno na 20.08. 
a 21.08.2022, na pozemku budou probíhat herecké akce a parkovat pouze „hrací“ auta, k natáčení 
by využili cca 1.000 m2 pozemku. Rada se využitím pozemku souhlasí, postup dle OZV 1/2019.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 13/1 až 7 zajistí Mgr. Martina Havránková

13/8 Podzimní koncert - Big Band Felixe Slováčka a Felix Slováček 04.11.2022. Rada stanovuje vstupné 
ve výši 450 Kč. 
Schváleno 5 - 0 - 0

13/9 Veřejná zakázka - elektrická požární signalizace a nouzový zvukový signál. Bude instalováno 
v kulturním centru. Předpokládaná hodnota je 3.100.086,05 Kč bez DPH. Realizace do června 2023. 
Rada schvaluje obsah Smlouvy o dílo, Výzvu, Zadávací dokumentaci zakázky, seznam oslovených 
uchazečů. Rada jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi: Václav Pošmurný, Petr 
Znamenáček, Jiří Vrbata.
Schváleno 5 - 0 - 0

13/10 Projekt „Šablony JAK_MŠ Týnec nad Sázavou“. Mateřská škola Týnec nad Sázavou podává žádost 
o dotaci do výzvy č. 02_22_2022 MŠMT na realizaci šablon od 01.09.2022 v délce 24 měsíců. 
Požadovaná výše dotace je ve výši 923.516 Kč. Rada souhlasí s realizací projektu Šablony JAK_MŠ 
Týnec nad Sázavou.
Schváleno 5 - 0 - 0

13/11 Mateřská škola Týnec nad Sázavou, příspěvková organizace, Rada souhlasí s uzavření pracovní 
smlouvy s ukrajinskou asistentkou. V MŠ bude 5 ukrajinských dětí. Je žádoucí mít osobu, 
komunikující v rodném jazyce. Hrubá mzda ve výši cca 15.000 Kč měsíčně bude hrazena z rozpočtu 
MŠ. V případě nedostatku finančních prostředků bude navýšen provozní příspěvek. MŠ do návrhu 
rozpočtu na rok 2023 bude navýšen provozní příspěvek o mzdu na období leden – červen 2023.
Schváleno 4 - 0 - 1 (zdržel)

13/12 Mateřská škola Týnec nad Sázavou, příspěvková organizace. Informace o řešení a zajištění rozvozu 
stravy pro MŠ Chrást a starou školu. Mzdové náklady činí cca 180.000 Kč za rok. Rada souhlasí 
s uzavření pracovní smlouvy s řidičem na rozvoz stravy. Bude upraven provozní příspěvek 
v rozpočtu.
Schváleno 5 - 0 - 0

13/13 Školní jídelna Týnec nad Sázavou, příspěvková organizace. Rada schvaluje rozpočtové opatření -
převod 700.000 Kč z fondu reprodukce na pořízení konvektomatu.
Schváleno 5 - 0 - 0

Plnění usnesení č. 13/8 až 13 zajistí Mgr. Petr Znamenáček



4

13/14 Veřejná zakázka „Obnova místní komunikace Krusičanská“. Rada bere na vědomí Zprávu 
o hodnocení nabídek předloženou hodnotící komisí a rozhoduje o přidělení veřejné zakázky 
nejvýhodnější nabídce – B E S s.r.o., IČO: 437 92 553. Nabídková cena je 5.141.496,44 Kč s DPH. 
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy na obnovu místní komunikace Krusičanská. 
Schváleno 5 - 0 - 0

13/15 Dohoda o spolupráci při zabezpečení požární ochrany se Správou Národního parku České 
Švýcarsko. Předmětem dohody je zajištění požární ochrany podle zákona č. 133/1985 Sb. 
s družstvem peceradských hasičů (4 osoby) včetně požární techniky (VW Transporter) k provedení 
záchranných prací v Národním parku České Švýcarsko. Městu budou uhrazeny náklady ve výši 
4,70 Kč/km a 230 Kč/hodina/osoba. Zásah proběhne od 15.8.2022 16:00 do 19.8.2022 20:00. Rada 
souhlasí s uzavřením dohody.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 13/15 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Představení návrhu únikových schodišť v Kulturním centru Týnec.

- Informace o přípravě změny územního plánu č. 4 a 5. Začíná se připravovat Zadání, schvalovat by 

ho mělo zastupitelstvo v prosinci 2022.

- Rekonstrukce vodovodu v ulici K Náklí je dokončena, do 12.8. budou dokončeny povrchy.

Konec jednání v 15:50

Termíny jednání v roce 2022:
rada: 22.8., 5.9., 26.9., 10.10., 31.10., 14.11., 28.11., 19.12.
zastupitelstvo: 19.9., 24.10., 12.12.




