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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 16/2022

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 26.09.2022

Přítomní členové rady:

Mgr. Martin Kadrnožka
Zbyněk Peša
František Kašpárek 
Pavel Korec

Omluveni: 

Mgr. Petr Znamenáček

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 26.09.2022
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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
16/1 Žádost o ukončení nájemní smlouvy na byt č. A112 na adrese Na Kněžině č.p. 40, Týnec nad 

Sázavou. Žadatel dostane do pronájmu byt v DPS. Standardní výpovědní lhůta 3 měsíce, 
ukončením nájemní smlouvy dohodou, pokud bude nový nájemník.
Schváleno 4 - 0 - 0

16/2 Žádost o pronájem bytu č. A112 na adrese Na Kněžině č.p. 40, Týnec nad Sázavou. Byt o velikosti 
1+1 a 41 m2 se nachází v 1. patře domu, je bezbariérový, nájemné 2.905 Kč/měsíc. Žadatele 
doporučuje společnost Rytmus Střední Čechy o.p.s. Rada souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy, 
doba určitá 12 měsíců.
Schváleno 4 - 0 - 0

16/3 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. Proběhlo jednání 
s žadatelem a žadatel trvá na umístění oplocení na hranici svého pozemku. Rada se stavbou 
souhlasí. Povrch betonových tvarovek (oplocení i podezdívek) bude z vnější strany upraven 
(štípané betonové tvarovky, štuk, fasáda…). Rada doporučuje žadateli zvážit osazení ostnatého 
drátu. Drát bude umístěn na hraně cesty a ve výšce, která může způsobit zranění chodců.
Schváleno 3 - 0 - 1 (zdržel)

16/4 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.
Rada se sjezdem souhlasí, žadatel provede opatření, aby při používání sjezdu nebyl žlab 
pro odvodnění podle komunikace vylomen (podbetonování), v případě poškození žlabovek 
v průběhu používání vjezdu, provede opravu žlabovek žadatel na své náklady.
Schváleno 4 - 0 - 0

16/5 Žádost Meritum Kladno – Projekce s.r.o. o vyjádření ke stavbě č. IV-12-6029544 s názvem 
„Pecerady – trafo, kNN – parc. č. 895/59-63, …“. Projekt řeší uložení nového kabelového vedení 
NN a osazení elektrických skříní v Peceradech (zasíťování pozemků pro Nikastar). Stavba se dotkne 
obecních pozemků parc. č. 984/2 a 37/1 v katastrálním území Pecerady, ve kterých bude uloženo 
nové kabelové vedení NN. Rada se stavbou souhlasí, pokud bude uzavřena smlouva o věcném 
břemeni dle cenových podmínek města. Elektrické pilíře musí být zděné, standardní podmínky 
pro vstup do komunikace.
Schváleno 4 - 0 - 0

16/6 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-12-
6029544 s názvem „Pecerady – trafo, kNN – parc. č. 895/59-63, …“ uzavřená mezi ČEZ Distribucí 
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a.s. (oprávněná) a městem Týnec nad Sázavou (povinný). Věcné břemeno se týká umístění, 
provozování, opravy a údržby kabelového vedení NN na obecních pozemcích parc. č. 984/2 a 37/1 
v katastrálním území Pecerady. Cena za věcné břemeno bude 10.000 Kč + DPH. Rada souhlasí 
s uzavřením smlouvy.
Schváleno 4 - 0 - 0

16/7 Žádost Egem s.r.o. o vyjádření ke stavbě „V413 – modernizace na vyšší parametry“. Předmětem 
záměru je celková modernizace stávajícího nadzemního vedení 400 kV mezi trafostanicí Řeporyje 
a stožárem č. 601 u obce Habry (u Světlé nad Sázavou). Modernizace proběhne ve stávající trase, 
výjimečně dojde ke změně polohy či vzniku nových stožárových míst. Ochranné pásmo vedení 
se nezmění. Trasa prochází katastrálním územím Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou 
a Čakovice u Řehenic. Rada se stavbou souhlasí, bude dodržena stávající trasa vedení. Pokud bude 
změněno místo nových stožárů proti stávajícímu umístění ve správním území Týnce nad Sázavou, 
budou tyto změny městu předloženy ke schválení.
Schváleno 4 - 0 - 0

16/8 Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 3336/4 v katastrálním území 
Podělusy. Dům bude zděný, nepodsklepený, přízemní s obytným podkrovím a sedlovou střechou, 
obdélníkového půdorysu o rozměrech 8,8 x 8,6 m, zastavěná plocha 75,7 m2, výška stavby 7,5 m. 
Stavba bude odkanalizována kanalizační přípojkou do obecní kanalizace (souhlas rady 07.03.2022). 
Na pozemku bude provedeno zpevněné parkovací stání pro dvě vozidla. Pozemek bude oplocen 
drátěným pletivem o výšce 1,8 m. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 4 - 0 - 0

16/9 Žádost o vyjádření k dodatečnému povolení stavebních úprav rodinného domu č. p. 103 a 
doplňkových staveb na pozemku parc. č. 96/1 v katastrálním území Pecerady. Stavební úpravy 
spočívají ve vybudování vikýře místo střešního okna na západní straně střechy. Doplňkové stavby 
jsou umístěny na východní straně stávající stodoly, jsou zděné, nepodsklepené, přízemní 
s pultovou střechou, slouží pro parkování vozidla, pro chov drůbeže, jako sklad zahradního nářadí 
a zastřešená terasa. Zastavěná plocha staveb je 70,3 m2, výška 3,6 m. Rada se stavbou souhlasí 
bez připomínek.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 16/1 až 9 zajistí Mgr. Martina Havránková

16/10 Smlouva se Zdeňkou Klenorovou na pořízení změny č. 5 územního plánu Týnec nad Sázavou 
za cenu 135.000 Kč. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 16/10 zajistí Ing. Miloš Albl

16/11 Vyhlášení výzvy dotací z programu 1, 2, 3 pro rok 2023 na podporu volnočasových aktivit a údržbu 
sportovišť. Výše alokace pro jednotlivé programy bude zahrnuta do návrhu rozpočtu města na rok 
2023: Program 1 - 760.000 Kč, Program 2 - 200.000 Kč, Program 3 - 240.000 Kč. Rada souhlasí 
s vyhlášením dotačních programů.
Schváleno 4 - 0 - 0

16/12 Stanovení platu ředitelky Mateřské školy Týnec nad Sázavou od 01.09.2022. Důvodem pro úpravu 
platu je postup do vyššího platového stupně na základě počtu let započitatelné praxe. Rada 
schvaluje platový výměr ředitelky mateřské školy od 1.9.2022.
Schváleno 4 - 0 - 0

16/13 Stanovení platu ředitelky Školní jídelny Týnec nad Sázavou od 01.09.2022. Důvodem pro úpravu
platu je nařízení vlády č. 264/2022 Sb. (navýšení základního platu o 10 %). Rada schvaluje platový 
výměr ředitelky školní jídelny od 1.9.2022.
Schváleno 4 - 0 - 0
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16/14 Žádost Základní školy Týnec nad Sázavou, příspěvkové organizace o souhlas s čerpáním 
investičního fondu ve výši 827.000 Kč na úhradu opravy teplovodu v budově Komenského 265 
a část na opravy osvětlení v budově Benešovská 23. Rada s čerpáním fondu a úpravou rozpočtu
souhlasí
Schváleno 4 - 0 - 0

16/15 Souhlas s přijetím daru od Women for women ve výši 73.008 Kč na úhradu stravného ve školní 
jídelně pro 12 žáků. Rada souhlasí s přijetím daru.
Schváleno 4 - 0 - 0

Plnění usnesení č. 16/11 až 15 zajistí Mgr. Petr Znamenáček

16/16 Projektový záměr „Rekonstrukce lávky přes Sázavu u Jawy“. Město má zpracovanou projektovou 
dokumentaci včetně společného povolení a projektový záměr na rekonstrukci lávky přes Sázavu 
u Jawy. Rekonstrukce zahrnuje kompletní výměnu lávky, nosných konstrukcí a přeložky všech 
inženýrských sítí. Projektový záměr je předkládán do programového rámce Integrovaného 
regionálního operačního programu vyhlašovateli výzvy Hlavnímu městu Praha jako nositeli 
Integrované strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti. Dotace je maximálně 85 %. Celkové 
způsobilé náklady jsou 51.385.491,67 Kč s DPH. Rada města schvaluje projektový záměr a zajištění 
financování ve výši min. 15 % z rozpočtu města.
Schváleno 3 - 0 - 1 (zdržel)

16/17 Příkazní smlouva na administraci zadávacího řízení. Návrh příkazní smlouvy s firmou OTIDEA 
Admin na zajištění zadávacího řízení (zjednodušený podlimitní řízení) na zakázku Rekonstrukce 
lávky přes Sázavu u Jawy. Cena je 48.500 Kč bez DPH. Rada souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy.
Schváleno 4 - 0 - 0

16/18 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. na akci 
vodovodní přípojky Pecerady – Zbořený Kostelec, projektová a inženýrská činnost. Předmětem 
dodatku je pozastavení prací na projektové a inženýrské činnosti vodovodních přípojek, dokud 
nebude vyjasněno financování stavby (získání dotace). Rada souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 
smlouvy o dílo.
Schváleno 4 - 0 - 0

16/19 Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo akce Vodovod Pecerady – Zbořený Kostelec se společností 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Předmětem dodatku je prodloužení lhůty plnění 
inženýrské činnosti za účelem vydání společného povolení a poskytování součinnosti, a to 
do 31.10.2022. Důvodem je zpoždění s vydáním potřebných dokumentů od dotčených orgánů. 
Rada souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 smlouvy o dílo.
Schváleno 4 - 0 - 0

16/20 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Polohopisné 
a výškopisné zaměření, průzkumné práce – IGP. Dodatek ruší část: přípravné práce: 
A.1 Polohopisné a výškopisné zaměření a A.2 Průzkumné práce IGP pro lokalitu Čakovice. 
Důvodem jsou nevyjasněné polohy vrtů a tedy i polohy navazujících objektů vodárenské 
infrastruktury, zároveň není jasné pokračování navazujících prací z důvodu nezajištěného 
financování stavby průzkumných vrtů. V současné době tak není možné přesně stanovit rozsah 
geodetického zaměření a polohy IGP.
Schváleno 4 - 0 - 0

16/21 Žádost Českého svazu chovatelů o finanční příspěvek na chovatelskou výstavu ve dnech 29.10.-
30.10.2022 ve výši 10.000 Kč. Rada souhlasí s poskytnutím daru 10.000 Kč.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 16/16 až 21 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka
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C) Různé
- Informace o schůzce Janečkovi - bylo dokončeno jednání o směně a prodeji pozemků. Podepisují 

se smluvní dokumenty.

- Informace o průběhu voleb, vše proběhlo bez komplikací, volební výsledky jsou na webu ČSÚ

- Informace o přípravě na předání staveniště ČOV Týnec - zahájení stavby cca 3/2023

- Informace o opravě vodovodu v Klusáčkově - akce běží podle plánu

Konec jednání v 15:10

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




