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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 20/2022

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 14.11.2022

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
Bc. Eva Toušová, ředitelka mateřské školy
Jana Malinová, ředitelka školní jídelny

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta   místostarosta

V Týnci nad Sázavou dne 14.11.2022
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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
20/1 Smlouva o poskytování softwaru se společností O.K.-Soft Sokolov s.r.o. ve věci poskytování 

programu na správu bytů – Windomy, služba Optimum, měsíční platba 660 Kč + DPH. Smlouva řeší 
pokračování servisní podpory na WinDomy - software pro správu obecních bytů. Ve smlouvě se 
mění platba za servisní podporu: 2,20 Kč/měsíc/byt pro rok 2023, 3,00 Kč/měsíc/byt pro rok 2024 
a 4,00 Kč/měsíc/byt pro rok 2025 a dále. Fakturační cyklus je roční. Rada souhlasí s uzavřením 
smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

20/2 Smlouva na věcné břemeno chůze a jízdy na části obecního pozemku parc. č. 1087 v katastrálním 
území Čakovice dle předloženého návrhu geometrického plánu č. 472-154/2022. Smlouva bude 
uzavřena s vlastníky chat v lokalitě Hůrka (č. e. 101, 102, 103, 104, 105, 155). Vlastníci chtějí 
obnovit cestu na pozemku parc. č. 1082/2, která vede k chatové oblasti. Rada souhlasí s uzavřením 
smlouvy. Cena za věcné břemeno bude 1.000 Kč + DPH + náklady spojené se zřízením břemene. 
Schváleno 5 - 0 - 0

20/3 Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti na stavbu č. IP-12-6020458 s názvem „Podělusy 
– kNN – parc. č. 3336/4“ uzavřená mezi ČEZ Distribucí a.s. (oprávněná) a městem Týnec nad 
Sázavou (povinný). Věcné břemeno se týká práva umístit, provozovat, opravovat a udržovat zemní 
kabelové vedení NN na obecním pozemku parc. č. 3203 v katastrálním území Podělusy. Cena 
za věcné břemeno činí 10.000 Kč + DPH. Smlouva budoucí o zřízení služebnosti byla schválena 
usnesením rady města 20.12.2021. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

20/4 Žádost Elmoz Czech s.r.o. o nové vyjádření ke stavbě č. IV-12-6028246 s názvem „Chrást nad 
Sázavou – kNN – p.č. 3111/1“. Rada města se k původní stavbě vyjadřovala na svém zasedání dne 
09.08.2021 (souhlas s podmínkami). Jedná se o výstavbu zemního kabelového vedení NN 
od trafostanice na pozemku parc. č. st. 2196 do nové připojovací skříně umístěné v jihovýchodním 
rohu pozemku parc. č. 3111/1 vše v katastrálním území Týnec nad Sázavou, část Chrást nad 
Sázavou. Na trase bude osazena ještě jedna rozpojovací skříň při východní hranici pozemku parc. 
č. 3111/8. Z toho důvodu dojde k úpravě trasy vedení. Přípojka bude uložena mimo jiné v obecních 
pozemcích komunikace parc. č. 3114/1 a 3825/2. Rada se stavbou souhlasí, nové pilíře budou 
zděné. Vedení bude v celé trase uloženo tak, aby v budoucnu mohla být nad vedením umístěna 
komunikace a nebylo nezbytné vedení kvůli stavbě komunikace překládat (uložení minimálně 
o 20 cm hlouběji, než je norma pro komunikace). Vedení bude uloženo při hranici pozemků, aby 
zůstal prostor pro budoucí uložení vodovodu a kanalizace.
Schváleno 5 - 0 - 0

20/5 Žádost Elmoz Czech s.r.o. o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu č. IV-
12-6028246 s názvem „Chrást nad Sázavou – kNN – p. č. 3111/1“. Věcné břemeno se týká 
umístění, provozování, opravy a údržby kabelového vedení NN na obecních pozemcích parc. č. 
3114/1 a 3825/2 v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Cena za věcné břemeno činí dle vnitřní směrnice města 10.000 Kč + DPH.
Schváleno 5 - 0 - 0
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20/6 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. Komise pro rozvoj města se zalesněním pozemků souhlasí. Rada se zalesněním pozemků 
souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

20/7 Žádost o vyjádření k havarijnímu plánu uživatele závadných látek zemědělské farmy v Krusičanech. 
Závadné látky (hnůj, hnojůvka, nafta, oleje, pesticidy a herbicidy) se nachází v provozním zařízení 
v katastrálním území Krusičany a Chářovice. Rada nemá k havarijnímu plánu připomínky.
Schváleno 5 - 0 - 0

20/8 Žádost o souhlas s uložením kanalizační přípojky do obecního pozemku komunikace parc. č. 
3164/7 v katastrálním území Podělusy. Přípojka bude sloužit k odkanalizování budoucí stavby pro 
rekreaci na pozemku parc. č. 3196/2. Rada města dne 24.08.2022 vydala nesouhlas , stavba má 
charakter rodinného domu a svými rozměry nezapadá do rekreační lokality – zastavěná plocha 
92,7 m2, výška 7,5 m, přízemní s podkrovím. Rada se stavbou přípojky nesouhlasí. Jde o stavbu 
v rekreační lokalitě, kde dochází k zahuštění výstavby (zjevně pro trvalé bydlení) bez potřebné 
infrastruktury (nedostatečná kapacita příjezdové komunikace).
Schváleno 4 - 0 - 1 (zdržel)

20/9 Žádost o vyjádření k upravené dokumentaci na stavbu sjezdu z pozemku parc. č. 1167 na místní 
komunikaci na pozemku parc. č. 2012/1 v katastrálním území Čakovice u Řehenic (u autobusové 
zastávky). K původní žádosti se vyjadřovala rada města dne 10.10.2022. Sjezd je navržen šířky 5,5 
m a délky 57,8 m, povrch sjezdu bude proveden z vegetační betonové dlažby. Stávající betonové 
žlabovky podél komunikace budou v šířce sjezdu vybourány a nahrazeny žlabovkou s mříží D400. 
Sjezd je oproti původnímu návrhu posunut o 0,5 m severně od hranice pozemku, začátek sjezdu 
je od budoucí hrany rozšířené komunikace odsunut o 0,5 m, vzniklý prostor bude vysypán 
asfaltovým recyklátem, v situačním výkresu jsou zakresleny plánované stavbu autobusové 
zastávky, chodníku a rozšíření komunikace. V lokalitě je připravena Územní studie ZČ8. V rámci 
studie je nezbytné naprojektovat a zrealizovat stavbu nové komunikace. Žádaný vjezd se napojuje 
do tohoto záměru. Rada požaduje pro vydání souhlasu s vjezdem na pozemek naprojektovat a 
zrealizovat vjezd z hlavní silnice do lokality v délce minimálně cca 16m (na hranici pozemků 1167 
a 1178/22). Rada doporučuje žadateli jednat s vlastníky pozemků v lokalitě v ZČ8.
Schváleno 5 - 0 - 0

20/10 Žádost o vyjádření k přístavbě a stavebním úpravám rodinného domu č. p. 92 v Peceradech. 
Přístavba o rozměrech 4,0 x 6,5 m bude provedena na severozápadní straně domu, bude zděná, 
přízemní s podkrovím a sedlovou střechou. Krov nad stávající částí domu bude nový. 
Po provedených úpravách bude dům půdorysu ve tvaru písmene „T“, částečně podsklepený, 
přízemní s obytným podkrovím a dispozicí 5+kk. Výška stavby bude nově 7,5 m (původně 6,8 m). 
V podkroví budou provedeny nové obytné místnosti. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

20/11 Žádost o vyjádření k nástavbě, přístavbě a stavebním úpravám chaty č. e. 103 v Čakovicích. 
Nadzemní část stavby bude odstraněna, využity budou základové konstrukce a základová deska, 
které budou doplněny do nového půdorysu. Po provedených úpravách bude stavba 
obdélníkového půdorysu 10,2 x 6,3 m, se zastavěnou plochou 64,6 m2 (nyní 42 m2), 
nepodsklepená, přízemní dřevostavba s obytným podkrovím a sedlovou střechou, výška stavba 
7,3 m. Pozemek kolem chaty má výměru 2120 m2. Rada se stavbou souhlasí. Doporučujeme jednat 
s vlastníky sousedních pozemků (1036 a 1025/1) o zajištění přístupu k nemovitostem.
Schváleno 5 - 0 - 0

20/12 Žádost o vyjádření k dělení pozemků za účelem výstavby rodinných domů na pozemcích parc. č. 
28, 15/3 a 19/3 v katastrálním území Krusičany (celková výměra pozemků 7150 m2). Pozemky 
budou rozděleny na 7 pozemků určených k výstavbě rodinného domu a pozemek veřejného 



4

prostranství s obslužnou komunikací. Pozemek veřejného prostranství má šířku 8 m, je navržena 
obousměrná komunikace v šíři 6 m a chodník šíře 2 m. Pozemky pro RD mají výměry od 826 m2 

do 951 m2, v každém RD je navržen 1 byt. Rada se záměrem výstavby souhlasí. Na záměr se 
vztahují pravidla pro investora. V rámci záměru bude v lokalitě vybodována komunikace, chodník 
a veřejné osvětlení, které bude po dokončení předáno do vlastnictví města. Současně bude 
rozšířena příjezdová komunikace (pozemek 3773) od křižovatky u obecního domku č.p. 6 k č.p. 1.
Po uzavření Smlouvy o výstavbě bude vydáno souhlasné stanovisko k dělení.
Schváleno 5 - 0 - 0

20/13 Žádost o prodej obecního pozemku parc. č. 4276/6 v katastrálním území Týnec nad Sázavou 
o výměře 2535 m2, nebo alespoň jeho jihovýchodní části o výměře cca 650 m2 (mezi pěšinou 
a silnicí). Žadatel by pozemek osázel květinami a keři a udržoval ho. Pozemek je v katastru 
nemovitostí evidován s druhem ostatní plocha – ostatní komunikace, v územním plánu je část 
pozemku zařazena do ploch OVO (občanské vybavení ostatní) a část do ploch NZ (zemědělská půda 
– orná a trvalé travní porosty). Komise pro rozvoj města prodej pozemku nedoporučuje. Rada 
prodej pozemku nedoporučuje.
Schváleno 5 - 0 - 0

20/14 Žádost o prodej části obecního pozemku parc. č. 2218/1 v katastrálním území Pecerady o výměře 
43 m2. Pozemek má dlouhodobě zaplocený, je součástí zahrady u jejího domu č. p. 19, nachází se 
na něm část skladu, opěrná zeď a studna. Komise pro rozvoj města doporučuje prodej za 150 
Kč/m2 + náklady s převodem spojené. Rada souhlasí se zveřejněním záměru na úřední desce a 
doporučuje zastupitelstvu prodej schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0

20/15 Podání žádosti Středočeskému kraji o bezúplatný převod části pozemku parc. č. 3080/5 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou o výměře 272 m2, na které město vybudovalo chodník 
(chodník v ulici Jílovská), a následné uzavření darovací smlouvy. Komise pro rozvoj města 
doporučuje podání žádosti a uzavření darovací smlouvy. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit 
podání žádosti a uzavření darovací smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 20/1 až 15 zajistí Mgr. Martina Havránková

20/16 Dary trenérům
I. Poskytnutí daru trenérům TK Týnec ve výši 10.000 Kč na podporu spolkové činnosti. Rada 

s poskytnutím daru souhlasí. 
II. Poskytnutí daru 42.000 Kč pro VK Týnec, 40.000 Kč pro TJ Jawa Pecerady, 124.000 Kč 

pro TJ Týnec nad Sázavou a 130.000 Kč pro FK Týnec nad Sázavou na podporu spolkové 
činnosti. Protože spolky získaly dotaci na odměny trenérů také z asociace, lze poskytnuté dary 
použít i na jiné činnosti spolku. Rada doporučuje zastupitelstvu dary schválit.

Schváleno 5 - 0 - 0

20/17 Rada schvaluje seznam náhradníků pro uzavření nájemní smlouvy na byt v DPS.
Schváleno 5 - 0 - 0

20/18 Smlouva o spolupráci při zajištění ubytování. Ke dni 16.11.2022 vypovídáme Smlouvu o spolupráci 
při zajištění ubytování ev. č. objednatele: S-3267/OBŘ/2022. Důvodem je přestěhování uprchlíka 
do jiného ubytovacího zařízení. Rada souhlasí s uzavřením nové Dohody o zajištění kapacit 
pro ubytování ev. č. S-7036/OBŘ/2022, která se týká ubytování na adrese Okružní 525 
od 15.11.2022. Náhradu nákladů za ubytování bude město nadále uplatňovat u Středočeského 
kraje. Dohoda bude platná do 31.03.2023.
Schváleno 5 - 0 - 0

20/19 Žádost QR Ticket s.r.o. o finanční příspěvek na akci Rock Advent v Týnci nad Sázavou dne 
10.12.2022. Jde o výroční koncert týnecké hudební skupiny T. N. S. k 30 letům od jejího založení. 
Rada souhlasí s poskytnutí daru ve výši 15.000 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0
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20/20 Mateřská škola Týnec nad Sázavou, příspěvková organizace. 
Rada schvaluje:
a) odměnu pro ředitelku mateřské školy ve výši 100% měsíčního platu z rozpočtu MŠ 

v prosincovém výplatním termínu
Rada bere na vědomí:
b) informace o čerpání rozpočtu k 30.09.2022
c) informace o provozu
d) návrh rozpočtu na rok 2023 a rozpočtový výhled 2024-2025. Po schválení příspěvku v rozpočtu 

města bude proveden (upraven) rozpis rozpočtu
e) oznámení mateřské školy o uzavření během vánočních svátků od 23.12.2022 do 30.12.2022. 

Provoz bude obnoven v pondělí 02.01.2023.
Schváleno 5 - 0 - 0

20/21 Školní jídelna Týnec nad Sázavou, příspěvková organizace. 
Rada schvaluje:
a) zaslání částky 29.672 Kč na účet školní jídelny a zároveň čerpání této částky v ukazateli č. 2 

Opravy a údržba. Tato částka je náhradou škody vyplacenou pojišťovnou po zatopení 
suterénu v 6/2022

b) čerpání z rezervního fondu ve výši 100 000 Kč a ukazatele č. 1 - Materiál k dorovnání zvýšených 
nákladů do ukazatelů č. 2 - Opravy, 3 - Energie a č. 6 - Ostatní náklady.

c) odměnu pro ředitelku školní jídelny ve výši 100% měsíčního platu z rozpočtu ŠJ v prosincovém 
výplatním termínu

Rada bere na vědomí:
d) informace o čerpání rozpočtu k 30.09.2022
e) informace o provozu
f) návrh rozpočtu na rok 2023 a rozpočtový výhled 2024-2025. Po schválení příspěvku 

v rozpočtu města bude proveden (upraven) rozpis rozpočtu
g) oznámení školní jídelny o uzavření během vánočních svátků
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 20/16 až 21 zajistí Mgr. Petr Znamenáček

20/22 Výše nájemného za vodohospodářskou infrastrukturu od 01.01.2023 ve výši 1.690.000 Kč bez DPH 
za vodovod a 3.780.000 Kč bez DPH za kanalizaci. Cena vodného a stočného by se změnila 
ze stávajících 112,00 Kč/m3 na 139,19 Kč/m3 včetně DPH. Zásadní vliv na nárůst má cena elektřiny 
- od 01.01.2023 je ve výši cenového stropu vyhlášeného vládou ČR (navýšení o 1,95M), nájemné 
(navýšení o 1,38M) a nárůst ceny vody nakupované z Želivky a inflace (nárůst ceny chemikálií a 
dalších vstupů). Rada doporučuje zastupitelstvu výši nájemného schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0

20/23 Žádost RUAH, o. p. s. o poskytnutí finančního příspěvku na domácí hospicovou zdravotní a sociální 
péči v roce 2023 ve výši 90.000 Kč. Rada doporučuje zastupitelstvu dotaci schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0

20/24 Žádost Posázaví, o.p.s. o poskytnutí finančního příspěvku na akci Čistá řeka Sázava 2023. Rada 
souhlasí s poskytnutím daru ve výši 6.000 Kč. Čerpáno bude v roce 2023.
Schváleno 5 - 0 - 0

20/25 Funkce politika Zdravého města a MA21. Z členství v Národní síti zdravých měst vyplývá povinnost 
ustanovit základní řídící strukturu projektu Zdravé město a MA21. Po volbách je třeba určit 
zastupitele zodpovědného za realizaci projektu. Navržen je starosta Mgr. Martin Kadrnožka. 
Koordinátorkou projektu je Ing. Alena Pivoňková. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit 
Mgr. Martina Kadrnožku jako politika Zdravého města MA21.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 20/22 až 25 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka
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C) Různé
- Ceník věcných břemen a výkupu pozemků. Komise pro rozvoj města navrhne úpravu ceníku, 

následně projedná rada. Zajistí odbor majetku.
- Aktualizace koncepce vedení školy, školky a jídelny. Bude předloženo radě. Zajistí místostarosta.
- Informace o kontrole parkování na zákazech zastavení - provádí městská policie
- Informace o úpravě Plavecké cesty

Konec jednání v 18:30

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




