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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 15/2022

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 5. 9. 2022

Přítomní členové rady:

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

Omluveni: 

Pavel Korec

Přizváni:

Ing. Miloš Albl, tajemník
Ing. Kateřina Hrušková, ekonomický odbor
Bc. Eva Alblová, ředitelka mateřské školy
Mgr. Barbora Hanáková, ředitelka základní školy
Jana Malinová, ředitelka školní jídelny
Václav Pošmurný, ředitel Kulturního centra Týnec 

Program jednání:

1. Kontrola minulého zápisu
2. Nová usnesení
3. Různé

________________ ________________
starosta   místostarosta

V Týnci nad Sázavou dne 5. 9. 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
15/1 Prodloužení nájemní smlouvy Benešovská 13, Týnec nad Sázavou, byt č. 5. Smlouva je platná 

do 30.09.2022. Rada souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy do 30.09.2023.
Schváleno 4 - 0 - 0

15/2 Žádost o vyjádření ke změně stavby před dokončením Brodce č.p. 34. Jedná se o tyto změny: 
změna dispozice v 1.NP (místo veterinární ordinace bude rozšířen obchod), změna umístění a 
velikosti stavebních otvorů, zrušení či přidání vnějších žaluzií, přesun elektrického kiosku na jižní 
stranu budovy, změna větrání, menší terénní úpravy (nebude realizován svah plánovaný na 
jihozápadní straně směrem od fasády). K původnímu záměru nástavby a stavebních úprav budovy 
vydala rada města souhlas s podmínkami dne 25.11.2019. Rada se změnou stavby souhlasí, 
předchozí podmínky zůstávají v platnosti, parkování před domem bude vyznačeno tak, aby 
nezasahovalo do sousední cyklostezky.
Schváleno 4 - 0 - 0

15/3 Žádost o vyjádření ke zřízení sjezdu z pozemku parc. č. 4219 na komunikaci na pozemku parc. č. 
4283/1 v katastrálním území Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou (ulice Na Potočině). 
Betonový sjezd bude o šířce 3,2 m, stávající betonový žlab podél komunikace zůstane zachován.
Rad vydá stanovisko ke zřízení sjezdu po projednání oplocení pozemku.
Schváleno 4 - 0 - 0

15/4 Žádost o vyjádření k dodatečnému povolení oplocení pozemků parc. č. 4219 a parc. č. st. 443 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou. Oplocení podél severní hranice 
pozemku parc. č. 4219 je zhotoveno ze ztraceného bednění s proměnnou výškou 0,5 m až 2,0 m, 
na části bude osazeno drátěné pletivo výšky 1,5 m zakončené ostnatým drátem. Oplocení podél 
jihovýchodní hranice směrem ke komunikaci Na Potočině bude mít podezdívku výšky 0,5 m ze 
ztraceného bednění a výplň z drátěného pletiva výšky 1,5 m + ostnatý drát. Oplocení podél 
jihovýchodní hranice směrem k obecnímu pozemku parc. č. 4289 bude mít také podezdívku výšky 
0,5 m ze ztraceného bednění a výplň z drátěného pletiva výšky 1,0 m + ostnatý drát. Tato část 
oplocení nebude kopírovat stávající plot, ale bude umístěno na hranici pozemku, kterou nově 
vytyčil geodet. Podél jihovýchodní strany pozemku parc. č. st. 443 bude opravena stávající opěrná 
zeď a vyměněny dřevěné plaňky za drátěné oplocení o výšce 1,0 – 1,2 m. Rada žádá umístění plotu 
části C do stávající pozice. Bude svolána schůzka, kde se projednají možnosti a podmínky.
Schváleno 4 - 0 - 0

15/5 Návrh na jmenování Ing. Martina Jahody zástupcem města při jednání a hlasování na valné 
hromadě honebního společenstva Krusičany. Rada se jmenováním Ing. Martina Jahody souhlasí. 
Schváleno 4 - 0 - 0

15/6 Žádost o vyjádření k dělení pozemků parc. č. 3964/15 a 3964/17 v katastrálním území Týnec nad 
Sázavou, část Chrást nad Sázavou. Pozemky budou rozděleny na 12 menších pozemků o výměře 
807 m2 – 1469 m2 a přístupovou komunikaci. Dělení je navrženo z důvodu prodeje pozemků, 
jednotlivé parcely by měly nadále sloužit zemědělské výrobě (pěstování zemědělských plodin). 
V územním plánu jsou pozemky zařazeny do plochy NZ – plochy zemědělské půdy – orná a trvalé 
travní porosty. Rada s dělením pozemků nesouhlasí. Jde o lokalitu, kde není vytváření malých 
pozemků vhodné. Lokalita má sloužit pro zemědělské využití. Pozemky o velikosti 800-1500 m2 
nejsou pro zemědělské využití vhodné. Pozemek je v ochranném pásmu lesa. V pozemku 3964/17 
je umístěn přivaděč vody. 
Schváleno 4 - 0 - 0
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15/7 Žádost o vyjádření k záměru dělení pozemků a výstavby rodinných domů na pozemcích parc. č. 
1036, 1086/15, 1086/16, 1086/6 a 1086/3 v katastrálním území Čakovice u Řehenic. Na pozemcích 
bude umístěno 9 rodinných domů se 14 bytovými jednotkami, zpevněná komunikace o šířce 5,5 
m, chodník a nezbytná technická infrastruktura (rozvody elektřiny a veřejného osvětlení). 
Zásobování vodou je navrženo ze dvou studní, každá o hloubce 80 – 100 m. Ze studní bude voda 
svedena do vodojemu a odsud dále nově navrženým vodovodním řadem k jednotlivým 
pozemkům. Domy budou prozatím odkanalizovány do jednotlivých nepropustných jímek na 
pozemku u každého domu. Pro napojení na veřejnou splaškovou kanalizaci je navržen nový 
kanalizační řad (suchovod) v uličním prostoru nově navržené komunikace. Na žadatele se vztahují 
Zásady pro spolupráci s investory. Rada se záměrem souhlasí po doplnění hřiště, dořešení zálivky 
pozemků, veřejného osvětlení a vyřešení vlastnických vztahů. Po vyřešení připomínek bude 
smlouva projednána v zastupitelstvu. Bude svolána schůzka, kde se projednají podmínky.
Schváleno 4 - 0 - 0

15/8 Žádost o vyjádření k dělení pozemků parc. č. 1158/1, 1158/7 a 1158/8 v katastrálním území 
Čakovice u Řehenic. Pozemky budou rozděleny na části určené pro výstavbu RD a přístupovou 
komunikaci. Rada s dělením nesouhlasí, v dělení chybí plochy pro rozšíření komunikace dle územní 
studie (na východní části). Před dělením pozemku bude s žadatelem uzavřena smlouva 
o spolupráci, příspěvek ve výši 225.000 Kč za každou parcelu (7 pozemků).
Schváleno 4 - 0 - 0

15/9 Záměr výstavby bytového domu na pozemcích parc. č. st. 479 a parc. č. 4271/1 v katastrálním 
území Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou (sídliště). Jedná se o podlouhlý dům 
orientovaný z východu na západ. Je obdélníkového půdorysu o rozměrech 36,2 x 11,7 m, 
zastavěná plocha 423 m2, výška 11,4 m, střecha valbová, 16 bytových jednotek o velikosti 2+kk a 
3+kk, dům má jedno podzemní podlaží (polozapuštěné s ohledem na terén), dvě nadzemní podlaží 
a obytné podkroví. Na pozemku jsou dále navržena parkovací stání pod krytým přístřeškem. 
Na stavebníka se vztahují Zásady pro spolupráci s investory. Rada se záměrem nesouhlasí. V domě 
je proti okolní zástavbě velká kapacita bytů (okolní domy mají 8 jednotek). U domu není 
dostatečná parkovací kapacita pro navržený počet jednotek.
Schváleno 4 - 0 - 0

15/10 Nové posouzení stavby rodinného domu na pozemcích parc. č. 37/1 a 37/2 v katastrálním území 
Krusičany. Jedná se o dům se třemi bytovými jednotkami, přízemní, nepodsklepený, se zastavěnou 
plochou 319,5 m2, výška stavby 5,8 m, střecha je složena ze třech sedlových střech. Původní stavbu 
posuzovala rada města dne 06.06.2022, bod 18. Rada se záměrem nesouhlasí, zastavěná plocha 
je na hranici limitu ÚP a neumožňuje umístění doplňkových staveb (kůlna…), terasy nejsou 
započteny do zastavěných ploch. Dům nepřipomíná vesnickou zástavbu. Pozemky by měly být 
sceleny. Plot je zakreslen v ploše NZ (plochy zemědělské půdy – orná a trvalé travní porosty), 
v situačním výkresu jsou terasy zakresleny špatnou barvou, částečně zasahují do plochy NZ. 
Pozemky včetně navržené stavby se nachází v ochranném pásmu lesa. Na stavebníka se vztahují 
Zásady pro spolupráci s investory.
Schváleno 4 - 0 - 0

15/11 Uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků mezi FK Týnec nad Sázavou (vypůjčitel) a městem Týnec 
nad Sázavou (půjčitel) za účelem pořádání týneckého posvícení. Předmětem výpůjčky jsou 
pozemky parc. č. 3073/1, 3073/13, 3073/18, 3077/19, 3069/19 a 3069/20 v katastrálním území 
Týnec nad Sázavou, doba výpůjčky 21.10.2022 až 31.10.2022.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 15/1 až 11 zajistí Mgr. Martina Havránková

15/12 Odměny pro členy výborů a komisí za rok 2022, kteří nejsou členy zastupitelstva, v celkové výši 
74.500 Kč (hrubého). Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 15/12 zajistí Ing. Miloš Albl
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15/13 Seznam náhradníků pro umístění do DPS čp. 520 a 525. Byl vydán souhlas s umístěním žadatelů 
z MěÚ Benešov – Odbor soc. věcí a zdravotnictví. Rada schvaluje seznam náhradníků pro uzavření 
nájemní smlouvy na byt v DPS.
Schváleno 4 - 0 - 0

15/14 Mateřská škola
Rada bere na vědomí:
- Informace o zahájení školního roku, personálním obsazení.
- Změny ve svozu stravy - vše v provozu, provozuje MŠ. 
- Porucha - zatéká kolem dešťových svodů v pavilonu 4 a 5, je třeba naplánovat novou střechu. 
- Oprava kuchyně dokončena, vše funkční, postupně se bude obnovovat vybavení (kotel a 

sporák). Výdejny jídla ve 4. a 5. třídě - rekonstrukce proběhne ve 4Q/2022
- Ředitelka připraví opravy na rok 2023 - požadavky do rozpočtu
- Ekonomika - rozpočet se čerpá dle plánu. Na rok 2023 bude navýšena elektřina na 400%, teplo 

na 130%
Schváleno 4 - 0 - 0

15/15 Základní škola
Rada bere na vědomí:
- Informace o zahájení školního roku, personálním obsazení. 
- Opravy - počítačová pracovna, nouzové osvětlení, světla na Benešovské, teplovod 

Komenského - dokončeno.
- Ředitelka připraví opravy na rok 2023 - požadavky do rozpočtu
- Ekonomika - rozpočet se čerpá dle plánu. Na rok 2023 bude navýšena elektřina na 400%, plyn 

na 500%, teplo na 130%
Schváleno 4 - 0 - 0

15/16 Školní jídelna
Rada bere na vědomí:
- Informace o zahájení školního roku, personálním obsazení. 
- Informace o stravování školy GAIA 
- Opravy - konvektomat, žaluzie, zatečení (pojistná událost), myčka - dokončeno.
- Ředitelka připraví opravy na rok 2023 - požadavky do rozpočtu
- Ekonomika - rozpočet se čerpá dle plánu. Na rok 2023 bude navýšena elektřina na 400%.
Schváleno 4 - 0 - 0

15/17 Kulturní centrum Týnec
Rada bere na vědomí:
- Informace o provozu, akcích a personálním zajištění.
- Provoz barů a gastro je nově pod KCT.
- Opravy - dokončeno jeviště, výměna oken v ZŠ, panikové kování, rozpracováno foyer, 

protipožární dveře.
- Havarijní stav střechy na knihovně - je třeba naplánovat novou… KCT připraví dokumentaci.
- Příprava na výměnu oken na sále, dotace z KÚ (památky)
- Projekt knihovna - stavební povolení cca v 1/2023, dotace z Národní plán obnovy.
- Informace o propadu příjmů v jarním období (COVID - cca 700.000 Kč) a navýšení položky na 

nákup propagačních předmětů. Výsledek hospodaření bude závislý na podzimním obsazení 
hotelu a sálu. V prosinci bude provedeno rozpočtové opatření.

Rada schvaluje interní dokumentaci k provozu KCT, k BOZP a PO
Rada schvaluje nákup vybavení kuchyně, zázemí baru pro foyer a vybavení foyer v celkové částce 
653.000 Kč
Rada schvaluje úpravy rozpočtu KCT:
- úprava již schváleného stávajícího příspěvku na provoz KCT - neinvestiční 7.759.000 Kč, 

investiční 241.000 Kč
- přesun - úpravu rozpočtu KCT v položkách 504 navýšením o částku 250.000 Kč - nákup zboží, 

518 snížení o částku 250.000 Kč 
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Schváleno 4 - 0 - 0

15/18 Veřejná zakázka Kulturní centrum Týnec nad Sázavou – elektrická požární signalizace a nouzový 
zvukový signál. Rada bere na vědomí Zprávu o hodnocení nabídek předloženou hodnotící komisí a 
rozhoduje o přidělení veřejné zakázky nejvýhodnější nabídce – Zabezpečovací systémy, s.r.o., 
IČ 24840645. Nabídková cena je 2.943.470,00 Kč bez DPH. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy 
o dílo.
Schváleno 4 - 0 - 0

15/19 Rada schvaluje Interpretační plán Města Týnec nad Sázavou. Strategický dokument - návod, jak 
vytvářet expozice (hrad, hotel, Jawa, Metaz,…), publikace a propagaci historie.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 15/13 až 19 zajistí Mgr. Petr Znamenáček

15/20 Program zastupitelstva 19.09.2022
A. Majetkové převody 
B. Rozpočtové opatření zastupitelstva pro rok 2021 
C. Udělení ocenění Významný občan 
D. Pravidla participativního rozpočtu 2023 
E. Dotace pro RUAH o.p.s. na nákup vozidla pro terénní komunitní a sociální práci
F. Odměny pro členy výborů a komisí 
G. Informace o vodohospodářské infrastruktuře
Schváleno 4 - 0 - 0

15/21 Rozpočtové opatření zastupitelstva - rada doporučuje zastupitelstvu schválit.
Schváleno 4 - 0 - 0

15/22 Nominace významného občana města Týnec nad Sázavou. Rada bere nominace na vědomí. 
Schvaluje zastupitelstvo.
Schváleno 4 - 0 - 0

15/23 Pravidla participativního rozpočtu 2023. Rada doporučuje zastupitelstvu Pravidla participativního 
rozpočtu schválit.
Schváleno 4 - 0 - 0

15/24 Informace o vodohospodářské infrastruktuře. Zastupitelstvu budou předloženy informace o Plánu 
obnovy, cenotvorbě vodného a stočného pro rok 2023, stavu projektu vodovodu a kanalizace 
(ČOV, vodovod a kanalizace Krusičany, vodovod Pecerady a Kostelec), důvody k rekonstrukci ČOV
a čerpání úvěru na rekonstrukci ČOV.
Schváleno 4 - 0 - 0

15/25 Valná hromada Vodovody a kanalizace Týnec s.r.o. Investiční záměr na rok 2023 - pořízení nového 
hákového nosiče kontejnerů za 2.500.000 Kč bez DPH. Schváleno dozorčí radou dne 25.08.2022. 
a) Rada schvaluje nákup nákladního vozidla - hákového nosiče kontejnerů za cenu cca 

2.500.000 Kč bez DPH.
b) Rada schvaluje čerpání úvěru na nákup nákladního vozidla ve výši 1.500.000 Kč, splatnost 

60 měsíců, úroková sazba 5,0% p.a. a poskytnutí zajištění předmětem koupě.
Schváleno 3 - 0 - 0 (jeden nehlasoval)

15/26 Valná hromada Vodovody a kanalizace 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 1.133.451 Kč, daň 

z příjmů činila 231.800 Kč a hospodářský výsledek společnosti po zdanění v roce 2021 činil 
901.651 Kč

c) Rada schvaluje dosažený zisk po zdanění použít na splátky úvěrů. Zisk je tvořen především 
další ekonomickou činností (práce prováděná pro třetí subjekty).



6

d) Rada schvaluje udělení odměny Zbyňku Pešovi ve výši jednoho měsíčního platu, a to vzhledem 
k provoznímu výsledku hospodaření, osobní zainteresovanost na obnově technického parku 
společnosti a za zavedení vnitřních pravidel, postupů a standardů společnosti. Odměna bude 
vyplacena z prostředků společnosti.

Schváleno 3 - 0 - 0 (jeden nehlasoval)

15/27 Dodatek ke smlouvě o poskytování služeb komunikačního systému MUNIPOLIS. Dodatek navyšuje 
roční cenu o 6.000 Kč, v ceně je 6 čísel Chytrého zpravodaje (Týnecké listy v PDF). Celková roční 
platba 66.000 Kč. Po roce se PDF vyhodnotí, buď budeme pokračovat (cena se navýší o pdf - cca 
1.500 Kč za číslo), nebo cena zůstává 66.000 Kč bez zpravodaje. Rada nesouhlasí s uzavřením 
dodatku.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 15/20 až 27 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Informace o navýšení mzdových prostředků pro úředníky dle nařízení vlády. Tajemník prověří výši 

alokace v rozpočtu.

Konec jednání v 21:05

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




