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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 19/2022

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 31.10.2022

Přítomní členové rady:

Mgr. Martin Kadrnožka
Mgr. Petr Znamenáček
Ing. Jiří Franěk
Mgr. Petr Korbel
Zbyněk Peša

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 31.10.2022
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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
19/1 Odpis pohledávky po zemřelém J.D. ve výši 6.642 Kč na poplatku za odpady s příslušenstvím 

(místní poplatek za odpady ve výši 4.892 Kč a poplatek z prodlení 1.750 Kč). Exekuce byla 
zastavena, neboť povinný zemřel a není dědice, na kterého by přešly dluhy. Rada souhlasí 
s odpisem pohledávky.
Schváleno 5 - 0 - 0

19/2 Uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru 416 v DPS na adrese Okružní 520, 
Týnec nad Sázavou za účelem provozování masáží, kosmetiky a pedikúry. Jedná se o prostory 
o velikosti 45 m2 ve 4. nadzemním podlaží budovy. Výše nájemného 5.000 Kč/měsíc + služby + 
inflační doložka, doba neurčitá. Zájemce byl vybrán ve výběrovém řízení, záměr pronájmu byl 
zveřejněn na úřední desce od 13.10.2022. Rada souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

19/3 Žádost nájemce bytu 25/2 o pronájem jedné místnosti v přízemí domu Brodce č.p. 25. Místnost je 
součástí sousedního neobývaného bytu. Dveře mezi svým bytem a novou místností by si žadatel 
proboural na vlastní náklady. O pronájem žádá z důvodu rozšíření bytu pro své děti. Rada 
s pronájmem nesouhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

19/4 Žádost o povolení instalace satelitního přijímače na balkoně bytu č. 307 v domě s pečovatelskou 
službou na adrese Okružní č.p. 520, Týnec nad Sázavou. Rada s instalací satelitní antény 
nesouhlasí. Televizní vysílání lze přijímat i přes internet. Instalace antén či jiných zařízení na fasádu 
není povolena.
Schváleno 5 - 0 - 0

19/5 Návrh na změnu nájemní smlouvy - pozemek parc. č. 3080/2 v katastrálním území Týnec nad 
Sázavou (zahrádka vedle hudební školy). Plánovaná rekonstrukce hudební školy zasáhne částečně 
na pronajímaný pozemek, proto navrhujeme zmenšit pronajímanou výměru z původních 560 m2

na nových 485 m2, nájemné bude nově 4.850 Kč/rok + inflační doložka. Nájemník část pozemku 
neužívá. Rada souhlasí se zveřejněním záměru uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě.
Schváleno 5 - 0 - 0

19/6 Žádost o vyjádření k vybudování zpevněné plochy pro občasné parkování na obecním pozemku 
mezi nových chodníkem a pozemkem žadatele parc. č. st. 337 v katastrálním území Podělusy. 
Součástí bude opěrná zídka ze ztraceného bednění o výšce cca 1,3 m podél jeho plotu. Rada 
souhlasí s vybudováním zpevněné plochy.
Schváleno 5 - 0 - 0

19/7 Žádost o nové 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. Rada k dělení vydala nesouhlasné 
stanovisko na svém zasedání dne 05.09.2022 (bod 6). Žadatel dokládá nové skutečnosti – dělení 
je navrženo z důvodu vypořádání majetkových vtahů v rodině (nikoli z důvodu prodeje pozemků), 
pozemky nebudou oploceny a budou nadále využívány pro zemědělské účely. Dle jeho názoru je 
využití i malých pozemků pro zemědělské účely možné a z hlediska krajiny i žádoucí. V územním 
plánu jsou pozemky zařazeny do plochy NZ – plochy zemědělské půdy – orná a trvalé travní 
porosty. Část pozemků je v ochranném pásmu lesa. V pozemku 3964/17 je umístěn přivaděč vody. 
Rada trvá na svém původním stanovisku - s dělením pozemků nesouhlasí. U zemědělské půdy lze 
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vlastnictví řešit podílovým spoluvlastnictvím. Dělení zemědělské půdy se navrženým způsobem 
neprovádí.
Schváleno 5 - 0 - 0

19/8 Žádost o vyjádření k dělení pozemků parc. č. 4005 a 4007 v katastrálním území Týnec nad Sázavou, 
část Chrást nad Sázavou. Pozemky budou rozděleny na 5 pozemků určených k výstavbě rodinného 
domu (výměry 806 m2, 805 m2, 822 m2, 810 m2, 882 m2) a pozemek veřejného prostranství, 
ze kterého bude přístup na 5 nových pozemků. Rada s dělením souhlasí. Upozorňujeme, že 
v ochranném pásmu dráhy nelze dle územního plánu umisťovat obytné budovy. Na žadatele se 
vztahují pravidla pro investory. V případě výstavby na pozemcích bude s městem uzavřena 
Smlouva o spolupráci. V lokalitě se plánuje stavba chodníku, případné oplocení bude provedeno 
tak, aby bylo možné chodník umístit i bez přeložky oplocení.
Schváleno 5 - 0 - 0

19/9 Žádost o vyjádření k zalesnění pozemků parc. č. 749/1 (orná půda, 4053 m2) a 749/3 (neplodná 
půda, 464 m2) v katastrálním území Krusičany. V územním plánu jsou pozemky zařazeny do plochy 
NZ – plochy zemědělské půdy – orná a trvalé travní porosty, zalesňování zemědělských pozemků 
je možné. Rada žádá stanovisko Komise pro rozvoj města.
Schváleno 5 - 0 - 0

19/10 Žádosti Elmoz Czech s.r.o. o vyjádření ke stavbě „BENMET VN4084 – obnova 30 ks PB“. Jedná se 
o opravu příhradových stožárů. Bude provedena oprava betonových základů a ošetření ocelových 
konstrukcí, nýtované a dožilé stožáry budou vyměněny.
a) Týnec II, sloupy č. 73, 70, 2, 59, 57, 56 a 51 – katastrální území Týnec nad Sázavou (u benzinové 

pumpy a Zbořený Kostelec) a Pecerady.
b) Krhanice, Týnec – sloupy č. 116A, 94 a 2 – katastrální území Krhanice (sloup 116A) a Týnec nad 

Sázavou (Náklí u fotbalového hřiště, Chrást) – sloupy nejsou na pozemcích města.
c) Bukovany, sloupy č. 49, 10, 10, 12, 14, 15, 18 a 2 – katastrální území Bukovany (sloupy 49 a 10), 

Pecerady (sloupy 10, 12, 14, 15, 18) a Úročnice (sloup 2) – sloupy nejsou na pozemcích města.
Rada se stavbou souhlasí. Pokud bude stavba zasahovat na obecní pozemky, bude městu oznámen 
termín prací 14 kalendářních dnů předem. Stožáry budou umístěny na stávajícím místě (nebude 
změněna jejich pozice). Pozemky dotčené stavbou či technikou budou uvedeny do původního 
stavu.
Schváleno 5 - 0 - 0

19/11 Žádost Rezidence Green Field s.r.o. o vyjádření k dokumentaci pro územní řízení na stavbu veřejné 
účelové komunikace na pozemku parc. č. 1178/39 v katastrálním území Čakovice u Řehenic, 
stavba zasáhne i na pozemky parc. č. 2093/13, 2093/5 a obecní pozemky parc. č. 2010, 1087. 
Komunikace v délce 212,74 m včetně obratiště (v severní části) je navržena o šířce 5,5 m 
s jednostranným chodníkem o šířce 2 m. Na východní straně komunikace je navržen vsakovací 
rigol o celkové šířce 1 m. Celková šíře uličního prostoru bude 8,5 m. V jižní části bude napojena 
na stávající komunikaci III/6032. Povrch komunikace bude z betonové dlažby. Dešťové vody 
z komunikace a dalších zpevněných ploch budou vlivem podélného a příčného sklonu vozovky 
povrchově svedeny do zatravněného příkopu podél nové komunikace a zavedeny do vsakovací 
rýhy pode dnem příkopu. Rýha bude vyplněna štěrkem 8/32. Rozměry rýhy jsou š 0,9 m x v 0,9 m 
a je situována po celé délce příkopu. V rámci stavby bude proveden chodník o šířce 2 m 
na pozemku parc. č. 2093/5 podél hlavní silnice. Dále bude podél nově navržené komunikace 
a chodníku provedeno osvětlení – na trase bude osazeno 7 ks svítidel, která budou na sloupech 
ve výšce 6 m, vzdálenost mezi svítidly bude 35 m.
Rada požaduje doplnit dokumentaci:
- není řešeno napojení na komunikaci do lokality Hůrka
- v dokumentaci bude řešeno odvodnění - navržené vsakování není podloženo zkouškami 
- konstrukční vrstvy komunikace nejsou podloženy IG průzkumem
- dokumentace bude v souladu se Zásadami pro spolupráci s investory při rozvoji veřejné 

infrastruktury města Týnec nad Sázavou
Schváleno 5 - 0 - 0
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19/12 Společnost Nikastar s.r.o. má záměr výstavby rodinných domů a nezbytné infrastruktury 
v katastrálním území Pecerady (pozemky parc. č. 982, 967/3, 895/59-64 a 967/2). V lokalitě 
plánuje 7 rodinných domů s 16 byty, komunikaci, kanalizaci. Město požaduje snížit počet bytů 
na 12 jednotek, vybudovat chodník podél lokality až k fotbalovému hřišti, upravit křižovatku 
u křížku, upravit vjezd na pozemek 982 tak, aby auto nestálo na komunikaci při otevírání vrat a 
zároveň bylo možné propojení chodníku pod stávající křižovatkou (984/2). Na vlastníka se vztahují 
Zásady pro investory.
Schváleno 5 - 0 - 0

19/13 Proběhlo jednání s vlastníky pozemků pod rybníky v Podělusích. Jednalo se o podmínkách převodu 
vlastnických podílů na město. Navrhován byl dar. Vlastníci požadují prodej za 100 Kč/m2 či směnu. 
Jedná se o cca 3500 m2. Rada navrhuje výkup pozemku za 15 Kč/m2.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 19/1 až 13 zajistí Mgr. Martina Havránková

19/14 Rada schvaluje 9. rozpočtové opatření rady města
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 19/14 zajistí Ing. Kateřina Hrušková

19/15 Školní jídelna Týnec nad Sázavou, příspěvkové organizace. Rada schvaluje odpisové plány 
pro konvektomat RETIGO 20xGN1/1 včetně příslušenství a myčku COMENDA multipower RCD 
včetně příslušenství.
Schváleno 5 - 0 - 0

19/16 Kulturní centrum Týnec. Informace o plnění rozpočtu a požadavek na využití kontokorentu. Plnění 
výnosové strany rozpočtu ve vedlejší činnosti je s ohledem na postcovidové chování zákazníků 
nedostatečné v položkách:
603201 - Výnosy z pronájmu - krátkodobý pronájem sály – propad 400.000 Kč
604201 - Výnosy z prodaného zboží – vstupné kulturní akce – propad 300.000 Kč
Vzhledem k plánovanému přesunu příjmů z vedlejší do hlavní činnosti budou tyto finanční 
prostředky chybět v příjmech. Záleží ještě na plnění v posledním kvartále.
Došlo také k navýšení mzdových nákladů od 1.9.2022 rozhodnutím vlády ČR.
Je nezbytná úprava rozpočtu, která se bude projednávat v prosinci 2022 (schvaluje zastupitelstvo). 
Aby bylo zajištěno cash flow KCT, je navrženo uzavřít kontokorentní úvěr ve výši 1.000.000 Kč. 
Kontokorent bude veden u České spořitelny (banka KCT).
Rada bere na vědomí plnění rozpočtu KCT. Rada bere na vědomí uzavření smlouvy 
o kontokorentním úvěru u České spořitelny.
Schváleno 5 - 0 - 0

19/17 Výběrové řízení na ředitele Kulturního centra Týnec. Proběhla diskuze k požadavkům a vyhlášení. 
K členství ve výběrové komisi budou osloveni zastupitelé.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 19/15 až 17 zajistí Mgr. Petr Znamenáček

19/18 Určení oddávajících - doplnění: Kateřina Tomášková.
Schváleno 5 - 0 - 0

19/19 Akční plán Strategického rozvoje města na rok 2023 a zásobník projektů. V roce 2018 byl zpracován
Strategický plán rozvoje města Týnec nad Sázavou do roku 2028. V souladu s postupem 
ve Strategickém plánu rozvoje města Týnec nad Sázavou je předložen aktualizovaný Akční plán 
pro rok 2023 a zásobník projektů. Vypuštěny byly dokončené projekty, u rozpracovaných projektů 
byly zaktualizovány údaje. Dle výstupů strategií, požadavků úřadu i veřejnosti byly zapracovány 
nové projekty. Projekty v Akčním plánu se propisují do rozpočtu města a pracuje se na jejich 
realizaci. Rada doporučuje zastupitelstvu Akční plán Strategického rozvoje města na rok 2023 a 
zásobník projektů schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0
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19/20 Žádost Posázaví, o.p.s. o poskytnutí dotace ve výši 290.000 Kč na rok 2023 na zajištění provozu 
obecně prospěšné společnosti. Společnost zajišťuje chod MAS Posázaví, prostřednictví MAS se 
v regionu čerpají dotace metodou Leader. Město čerpalo dotace přes MAS v řádech milionů. 
Obecně prospěšná společnost zároveň poskytuje konzultace a poradenství v oblasti přípravy 
projektů, veřejných zakázek a dotací. Podpora bude poskytnuta z rozpočtu 2023. Rada doporučuje 
zastupitelstvu poskytnutí dotace schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0

19/21 Žádost Okresního fotbalového svazu Benešov o finanční příspěvek na podporu vzdělávání trenérů, 
na osvětovou a náborovou činnost. Rada nesouhlasí s poskytnutím příspěvku
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 19/18 až 21 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- xxx

Konec jednání v 17:50

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




