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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 14/2022

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 24.08.2022

Přítomní členové rady:

Mgr. Martin Kadrnožka
Mgr. Petr Znamenáček
Zbyněk Peša

Omluveni: 

František Kašpárek 
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 24.08.2022
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Schůze rady byla zahájena v 8:00 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
14/1 Pronájem nebytového prostoru v DPS na adrese Okružní 520, Týnec nad Sázavou. Jedná se 

o prostory o velikosti 45 m2, stávající nájemné 2.195 Kč/měsíc + služby + inflační doložka, smlouva 
na dobu neurčitou. Původní zájemce prostor odmítnul. Bude vyhlášeno výběrové řízení, minimální 
nájemné 2195 Kč/měsíc.
Schváleno 3 - 0 - 0

14/2 Žádost Elmoz Czech s.r.o. o vyjádření ke stavbě č. IV-12-6030849 s názvem „Pecerady, Větrov“. 
Stávající kabelové vedení NN, které je uloženo mimo jiné v obecních pozemcích parc. č. 2264/18, 
2077/7 a 2077/6 v katastrálním území Pecerady (pod Větrovem u Sázavy), bude u pozemku parc. 
č. 2077/1 přerušeno, naspojkováno a zasmyčkováno do nové SS100. Rada se stavbou souhlasí. 
Nový kiosek musí být zděný, bude umístěný na pozemku žadatele (nebude umístěný na obecním 
pozemku). Upozorňujeme, že v lokalitě dochází k záplavám.
Schváleno 3 - 0 - 0

14/3 Žádost Energon Dobříš s.r.o. o nové vyjádření ke stavbě č. IP-12-6020763 s názvem „Týnec nad 
Sázavou, Na Vinici – kNN – p.č. 2985/16“. Projekt řeší realizaci nové přípojky NN pro pozemek 
parc. č. 2985/16 (se stavbou rodinného domu na tomto pozemku souhlasila rada města dne 
08.08.2022). Přípojka bude uložena v obecním pozemku komunikace parc. č. 3816/1. Přípojka 
povede ze stávajícího betonového sloupu č. 99, na kterém bude osazena nová pojistková skříň, 
zeleným pásem podél komunikace Na Vinici a dále překopem této komunikace do chodníku, kde 
bude ukončena v novém elektropilíři na hranici pozemků parc. č. 2985/16 a 2985/11 vše 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Rada se stavbou souhlasí. Elektrický pilíř musí být zděný 
na pozemku žadatele, standardní podmínky pro vstup do místní komunikace.
Schváleno 3 - 0 - 0

14/4 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IP-12-
6020763  s názvem „Týnec nad Sázavou, Na Vinici – kNN – p.č. 2985/16“ uzavřená mezi ČEZ 
Distribucí a.s. (oprávněná) a městem Týnec nad Sázavou (povinný). Věcné břemeno se týká 
umístění, provozování, opravy a údržby kabelového vedení NN na obecním pozemku parc. 
č. 3816/1 v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Cena za věcné břemeno v rozsahu 21 bm bude 
10.000 Kč + DPH. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 3 - 0 - 0

14/5 Žádost o vyjádření ke stavbě vodovodní a kanalizační přípojky pro plánovaný rodinný dům 
na pozemku parc. č. 2985/16 v katastrálním území Týnec nad Sázavou (ulice Na Vinici). Přípojky 
budou uloženy v obecním pozemku komunikace parc. č. 3816/1, kde budou napojeny na 
vodovodní a kanalizační řad, a soukromém pozemku parc. č. 2985/16 vše v katastrálním území 
Týnec nad Sázavou. Délka vodovodní přípojky je 6,5 m, délka kanalizační přípojky 17,0 m. Rada se 
stavbou souhlasí. Standardní podmínky pro vstup do komunikace. Bude proveden nový chodník 
dle manuálu včetně obrub mezi vjezdy. Překopy vozovky pro vodu, elektřinu a plyn budou 
opraveny v jedné souvislé asfaltové ploše.
Schváleno 3 - 0 - 0

14/6 Žádost o vyjádření ke stavbě domovní čistírny odpadních vod na pozemku parc. č. 1233/11 
v katastrálním území Čakovice u Řehenic. ČOV bude sloužit k čištění a odvádění odpadních vod
ze stavby pro rekreaci. Přečištěné odpadní vody budou svedeny do akumulační jímky a následně 
zasakovány na pozemku. Rada se stavbou souhlasí.
Schváleno 3 - 0 - 0
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14/7 Žádost o vyjádření ke stavbě zahradního domku na pozemku parc. č. 1178/22 v katastrálním území 
Čakovice u Řehenice. Jedná se o přízemní dřevostavbu se sedlovou střechou, obdélníkového 
půdorysu o rozměrech 5 x 4 m, výška stavby 4 m. Rada se stavbou souhlasí.
Schváleno 3 - 0 - 0

14/8 Žádost o vyjádření ke stavbě pro rekreaci na pozemku parc. č. 3196/2 v katastrálním území 
Podělusy. Stavba bude zděná, podsklepená, přízemní s podkrovím a sedlovou střechou, téměř 
obdélníkového půdorysu o rozměrech 8,8 x 9,8 m, zastavěná plocha 92,7 m2, výška stavby 7,5 m. 
Stavba bude odkanalizována do obecní kanalizace, kanalizační přípojka bude uložena v obecním 
pozemku komunikace parc. č. 3164/7 v katastrálním území Podělusy. Rada se stavbou nesouhlasí. 
Jde o stavbu charakteru rodinného domu, stavba svými rozměry nezapadá do charakteru 
rekreační lokality, v lokalitě chybí nezbytná infrastruktura (komunikace, osvětlení) pro obsluhu 
takového objektu.
Schváleno 3 - 0 - 0

14/9 Žádost o prodej obecního pozemku parc. č. 4128/3 v katastrálním území Týnec nad Sázavou 
o výměře 429 m2, nebo alespoň jeho části o výměře 100 m2. Na pozemek by žadatel rozšířili chov 
domácího zvířectva (slepic). Pozemek je v katastru nemovitostí evidován s druhem ostatní plocha 
– ostatní komunikace, v územním plánu je zařazen do ploch RS – plochy rekreace sportovní. 
Komise pro rozvoj města a prodej pozemku ani jeho části nedoporučuje s ohledem na územní plán. 
Pozemek je zařazen do ploch sportovní rekreace. Rada prodej nedoporučuje.
Schváleno 3 - 0 - 0

14/10 Žádost o prodej obecního pozemku parc. č. 2236/5 o výměře 318 m2 v katastrálním území 
Pecerady. Pozemek leží podél silnice do Pecerad (nad Technickými službami), sousedí s pozemkem 
žadatelů, na který nyní nemají přístupovou cestu. V r. 2003 pozemek prodali městu za 150 Kč/m2, 
nyní by si rádi koupili pozemek zpět ve stejné finanční výši. Město v lokalitě plánuje stavbu 
chodníku, který částečně zasáhne na předmětný pozemek (svahování podél chodníku). Je 
navržena směna pozemků s doplatkem – část obecního pozemku parc. č. 2236/5 o výměře cca 
250 m2 za část soukromého pozemku parc. č. 814/2 o výměře cca 5 m2 a celý pozemek parc. č. 
798/2 o výměře 34 m2 vše v katastrálním území Pecerady. Komise pro rozvoj města doporučuje 
směnu pozemků s doplatkem 150 Kč/m2 + náklady s převodem spojené. Rada souhlasí se 
zveřejněním záměru směny.
Schváleno 3 - 0 - 0

14/11 Žádost o prodej části obecního pozemku parc. č. 2218/1 v katastrálním území Pecerady o výměře 
86 m2. Pozemek má dlouhodobě zaplocený, na části stojí rodinný dům. Komise pro rozvoj města 
doporučuje prodej části pozemku za 150 Kč/m2 (tj. celkem 12.900 Kč) + náklady s převodem 
spojené. Rada souhlasí se zveřejněním záměru prodeje.
Schváleno 3 - 0 - 0

14/12 Návrh na směnu pozemků (viz tabulka) o celkové výměře 14242 m2 za obecní nemovitost č.p. 8 
v Týnci nad Sázavou (obchod květiny a oděvy). Nemovitost se nachází na pozemku parc. č. st. 1781 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou o výměře 159 m2, který není ve vlastnictví města. Komise 
pro rozvoj měst bere směnu pozemků na vědomí. Rada souhlasí se zveřejněním záměru směny.
Náklady s převodem hradí město.

číslo 
pozemku

výměra 
(m2)

druh pozemku poznámky

3845/5 33 ostatní plocha - silnice chodník do Podělus

podíl 
v 3056/12

103 zahrada chodník do Podělus, podíl 4/5, více 
vlastníků

část 
3080/74

2217 ostatní plocha - zeleň pozemek za poštou mezi bytovkami

část 
3080/74

40 ostatní plocha - zeleň kontejnery mezi bytovkami
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3089/59 1581 ostatní plocha - jiná plocha trojúhelník před školou

3089/43 1946 ostatní plocha - zeleň Rondel - mezi paneláky

3089/46 2695 ostatní plocha - zeleň Rondel - mezi paneláky

3089/50 1329 ostatní plocha - zeleň Rondel - mezi paneláky

3089/52 206 ostatní plocha - zeleň Rondel - mezi paneláky

st. 1892/2 1 zastavěná plocha a 
nádvoří

pod č.p. 520 (DPS I.) = stavbu vlastní 
město 

3115/132 951 ostatní plocha - jiná plocha součást městského lesíka - pod garážemi

3092/83 364 orná půda komunikace proti benzince

2947/5 632 vodní plocha u památného dubu

2947/9 85 travní porost u památného dubu

2947/2 730 ostatní plocha - jiná plocha u památného dubu

2947/10 84 vodní plocha u památného dubu

2981/2 107 ostatní plocha - zeleň pruh břehu u Janovického potoka

3832/6 548 vodní plocha koryto Janovického potoka

3832/5 413 vodní plocha koryto Janovického potoka

2948/3 177 travní porost pruh břehu u Janovického potoka

Schváleno 3 - 0 - 0

14/13 Návrh na odkoupení částí pozemku parc. č. 3089/2 a 3087 v katastrálním území Týnec nad Sázavou 
o celkové výměře 909 m2 za 200 Kč/m2, tj. celkem za 181.800 Kč. Jedná se o pás o šířce cca 3 m 
podél komunikace Na Hlinkách, pozemek by město využilo pro rozšíření komunikace a nový 
chodník. Komise pro rozvoj města doporučuje odkoupení pozemku. Náklady s převodem spojené 
uhradí město. Rada odkup doporučuje.
Schváleno 3 - 0 - 0

14/14 Žádost o nové posouzení žádosti 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 nemovitosti č.p. 22 
a která je zaplocená. Zastupitelstvo 20.06.2022 rozhodlo o prodeji zaplocené části, žadatel by chtěl 
koupit větší část tak, aby mohl osadit posuvná vrata. Tuto možnost však komise ani rada 
nedoporučila. Komise pro rozvoj města trvá na svém původním stanovisku, tj. prodej menší části 
pozemku. Rada trvá na původním stanovisku. Platí usnesení zastupitelstva o prodeji, znovu se na 
zastupitelstvu projednávat nebude.
Schváleno 3 - 0 - 0

14/15 Informace o připravované směně lesních pozemků s Lesy ČR. Město má záměr postavit novou 
skautskou klubovnu, neboť stávající již nevyhovuje požadavkům a velkosti skautského oddílu. 
Stavba se nachází na lesním pozemku parc. č. 2982/42 v katastrálním území Týnec nad Sázavou, 
výměra 26754 m2, cena dle znaleckého posudku LČR je 100 Kč/m2, tj. celkem 2.675.400 Kč. Lesy 
nabízí směnu svého pozemku za obecní lesy – např. parc. č. 503, 504 a 505 v katastrálním území 
Krusičany (výměra celkem 38663 m2) + doplatek. Komise pro rozvoj města směnu za daných 
podmínek nedoporučuje. Rada bere na vědomí stanovisko komise, zastupitelstvo směnu nebude 
projednávat.
Schváleno 3 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 14/1 až 15 zajistí Mgr. Martina Havránková

14/16 VI. rozpočtové opatření rady města 
Schváleno 3 - 0 - 0

14/17 Rada schvaluje Směrnici č. 4/2022 - cestovné a stravné. Směrnice mění sazby a ruší vnitřní směrnici 
č. 3/2022.
Schváleno 3 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 14/16 a 17 zajistí Ing. Kateřina Hrušková

14/18 Souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru od Women for Women, o.p.s., v rámci 
projektu Obědy pro děti ve výši 109.682 Kč. Dar odpovídá celkové výši záloh na obědové služby 



5

ve školní jídelně pro celkem 18 žáků ve školním roce 2022/2023 a to v období od 01.09.2022 
do 30.06.2023.  
Schváleno 3 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 14/18 zajistí Mgr. Petr Znamenáček

C) Různé
- Probíhá příprava ke zpracování Energetického auditu. Po přípravě nabídek a výběru zhotovitele 

bude rada informována.

- 1. týden v září proběhne preventivní akce měření rychlosti.

Konec jednání v 11:05

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




