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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 17/2022

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 10.10.2022

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
Ing. Kateřina Hrušková, ekonomický odbor

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta   místostarosta

V Týnci nad Sázavou dne 10.10.2022
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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
17/1 Proběhlo výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru v DPS na adrese Okružní 520, Týnec 

nad Sázavou (masáže). Prostory o velikosti 45 m2 ve 4. nadzemním podlaží budovy. Byla doručena 
jedna nabídka, využití pro pedikúru, kosmetiku a masáže. Rada souhlasí se zveřejněním záměru 
pronájmu nebytového prostoru za 5.000 Kč/měsíc + služby + inflační doložka, doba neurčitá. Rada 
souhlasí se zveřejněním záměru. 
Schváleno 5 - 0 - 0

17/2 Žádost o uzavření smlouvy na věcné břemeno chůze a jízdy na obecním pozemku parc. č. 1087 
v katastrálním území Čakovice. Smlouva by byla uzavřena i s dalšími vlastníky chat v lokalitě 
(zejména č.e. 102, 103 a 104). Vlastníci chtějí obnovit cestu na pozemku parc. č. 1082/2, která 
vede k chatové oblasti v Čakovicích. Rada souhlasí se zřízením věcného břemene chůze a jízdy na 
část pozemku v šíři cca 3 m v severní části a max 8 m v jižní části. Smlouva a geometrický plán bude 
radě předložen znovu k projednání (seznam oprávněných, velikost břemene). Cena za věcné 
břemeno 1000 Kč + náklady se zřízením břemene.
Schváleno 4 - 0 - 1 (zdržel)

17/3 Žádost o vyjádření k dělení pozemků parc. č. 3470/1, 3469/1 a 3468 v katastrálním území Podělusy 
z důvodu výstavby třech rodinných domů a příjezdové komunikace. Předmětné pozemky budou 
rozděleny na 3 pozemky určetné pro RD (výměry 858 m2, 844m2 a 842 m2), zbytkový pozemek 
mimo zastavitelné území a při severní hranici bude oddělen pozemek pro budoucí komunikaci. 
Navržena je komunikace jednopruhová obousměrná účelová s šířkou 3 m a obratištěm, podél 
komunikace bude proveden chodník s šířkou 1,5 m. Rada s dělením nesouhlasí. Do lokality není 
zajištěn průjezd kolem čp. 6 a 10 pro popeláře a zimní údržbu. Pozemek pro veřejné prostranství 
musí být minimálně 8 m. V návrhu nové komunikace není zajištěna dostatečná kapacita 
pro obsluhu lokality (odpad a zimní údržba). Záměr vyžaduje napojení na obecní komunikaci a 
infrastrukturu. Na žadatele vztahují Pravidla pro investory. Bude svolána schůzka s investorem a 
projednány podmínky spolupráce. 
Schváleno 5 - 0 - 0

17/4 Žádost o vyjádření ke zřízení sjezdu z pozemku parc. č. 1167 na místní komunikaci na pozemku 
parc. č. 2012/1 v katastrálním území Čakovice u Řehenic (u autobusové zastávky). Sjezd je navržen 
šířky 5,5 m a délky 57,8 m, napojení na komunikaci je umístěno při jižní hranici pozemků. Sjezd 
bude proveden z vegetační betonové dlažby. Stávající betonové žlabovky podél komunikace 
budou v šířce sjezdu vybourány a nahrazeny žlabovkou s mříží D400. V lokalitě je záměr stavby 
autobusové zastávky, nového chodníku podél hlavní silnice a rozšíření komunikace 2012/1 
(územní studie ZČ8). Nový sjezd je třeba s těmito stavbami zkoordinovat. Bude svolána schůzka 
s investorem a projednány podmínky spolupráce a záměr na pozemku 1167. Poté bude vydáno 
stanovisko k sjezdu.
Schváleno 5 - 0 - 0

17/5 Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 3212/7 v katastrálním území 
Podělusy. Dům bude zděný, nepodsklepený, přízemní s valbovou střechou, obdélníkového 
půdorysu o rozměrech 12,8 x 10,3 m, zastavěná plocha 132,3 m2, výška stavby 5,2 m. Stavba bude 
napojena na obecní kanalizaci. V jihovýchodním rohu pozemku bude provedena zpevněná plocha 
pro parkování o velikosti 77,4 m2. Rada se stavbou souhlasí. Bude vyměřen poplatek za zhodnocení 
pozemku, oplocení směrem k pozemku parc. č. 3199/2 bude provedeno s podezdívkou, aby bylo 
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zamezeno splavování zeminy, před zahájením užívání rodinného domu bude na náklady žadatele 
vybudována nová komunikace (pokračování nově vybudované) podél pozemku 3212/7.
Schváleno 4 - 0 - 1 (zdržel)

17/6 Nové posouzení stavby rodinného domu na pozemcích parc. č. 37/1 a 37/2 v katastrálním území 
Krusičany. Jedná se o dům se dvěma bytovými jednotkami, přízemní, nepodsklepený, se 
zastavěnou plochou 214,2 m2, výška stavby 5,5 m, střecha je složena ze dvou sedlových střech. 
Rada se stavbou souhlasí. Stavba bude mít 1 zdroj vody i kanalizace, pozemky budou sceleny. 
Žadatel je povinen provést na vlastní náklady nezbytně nutná opatření, kterými budou pozemky 
i stavba zabezpečeny před škodami způsobenými lesem (zejména sesuvem půdy, pádem stromů 
nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů, apod.). Na stavebníka se vztahují Zásady pro spolupráci 
s investory. Bude připravena smlouva o spolupráci. Stanovisko ke stavbě bude vydáno 
po odsouhlasení smlouvy o spolupráci.
Schváleno 4 - 0 - 1 (zdržel) Plnění usnesení č. 17/1 až 6 zajistí Mgr. Martina Havránková

17/7 8. rozpočtové opatření rady města.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 17/7 zajistí Ing. Kateřina Hrušková

17/8 Rada města do školské rady jmenuje Janu Chroustovou, Dagmaru Kudrnovou a Mgr. Petra 
Znamenáčka jako zástupce města (zřizovatele) na období 19.10.2022 - 19.10.2025.
Schváleno 4 - 0 - 1 (zdržel) Plnění usnesení č. 17/8 zajistí Ing. Miloš Albl

17/9 Stanovení platu ředitele Kulturního centra Týnec. Rada schvaluje platový výměr ředitele 
Kulturního centra Týnec od 01.09.2022.
Schváleno 4 - 0 - 1 (zdržel)

17/10 V rámci dohody o spolupráci při zabezpečení požární ochrany se Správou národního parku České 
Švýcarsko bylo městu vyplaceno 5927 Kč za dopravu a poškozené ochranné pracovní pomůcky 
a 126.500 Kč za práci dobrovolných hasičů. Po odvodu DPH 21% ve výši 22.983,19 Kč bude 
za dopravu a poškozené ochranné pomůcky bude navýšen limit SDH v rozpočtu města. 
Za dobrovolné práce hasičů bude vyplacena mzda celkem 104.540 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 17/9 a 10 zajistí Mgr. Petr Znamenáček

17/11 Smlouva o reklamě a propagaci s ČEZ, a. s. na akci Rozsvěcení stromu 2022 v Týnci nad Sázavou. 
ČEZ městu zaplatí 15.000 Kč za propagaci firmy. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

17/12 Darovací smlouva s Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje na motorovou řetězovou 
pilu v hodnotě 10.800 Kč. Pila bude v užívání JPO Pecerady. Rada souhlasí s přijetím daru.
Schváleno 5 - 0 - 0

17/13 Dodatek č. 32 k pojistné smlouvě č. 7720130651 ze dne 04.10.2006 s pojišťovnou Kooperativa, 
Vienna Insurance Group. Dodatek aktualizuje seznam nemovitostí (doplněn domek v Chrástu 
vesnici), bylo doplněno pojištění elektroniky a upraven limit na riziko vichřice. Celková pojistná 
částka je 458.034 Kč. Rada souhlasí s uzavřením dodatku.
Schváleno 5 - 0 - 0

17/14 Žádost o finanční příspěvek pro bezplatnou občanskou poradnu v Benešově - Cesta integrace, 
o.p.s. na poskytování dluhového poradenství. Poradna spolupracuje s týneckou sociální poradnou. 
Rada souhlasí s poskytnutím daru 10.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

17/15 Plán zimní údržby 2022/2023. Byly provedeny drobné úpravy - kontrola chodníků a komunikací 
a upraven seznam techniky. Rada schvaluje Plán zimní údržby 2022/2023.
Schváleno 4 - 0 - 1 (zdržel) Plnění usnesení č. 17/11 až 15 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka
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C) Různé
- Ustavující zastupitelstvo bude 17.10.2022 v 16:00.

Konec jednání v 17:00

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




