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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 21/2022

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 28.11.2022

Přítomní členové rady:

Mgr. Martin Kadrnožka
Mgr. Petr Znamenáček
Ing. Jiří Franěk
Mgr. Petr Korbel
Zbyněk Peša - příchod 15:30

Omluveni: 

---

Přizváni:

Ing. Miloš Albl, tajemník
Mgr. Martina Havránková, odbor majetku

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta   místostarosta

V Týnci nad Sázavou dne 28.11.2022
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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
21/1 Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 29.10.2012 ve věci pronájmu zahrady na pozemku 

parc. č. 3080/2 v katastrálním území Týnec nad Sázavou (zahrada vedle hudební školy). Dodatek 
aktualizuje výměru pronajatého pozemku a upravuje výši nájmu. Na část pronajatého pozemku 
zasáhne plánovaná rekonstrukce hudební školy. Nájemník již předmětnou část pozemku neužívá. 
Nově bude pronajato 485 m2 s nájemným ve výši 4.850 Kč/rok + inflační doložka. Záměr byl 
zveřejněn na úřední desce od 02.11.2022. Rada souhlasí s uzavřením dodatku.
Schváleno 4 - 0 - 0

21/2 Žádost o povolení stánkového prodeje vánočních kaprů na pozemku parc. č. 3077/13 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou (náměstí u lékárny) v době od 20.12.2022 do 23.12.2022. 
Odtok vody bude zajištěn do kanálu a přívod vody z přilehlé šachty. Souhlas vlastníka pozemku byl 
udělen. Rada s umístěním stánku souhlasí, stánek bude umístěn mezi infotabulí a lavičkou. Žadatel 
zajistí úklid plochy, opatření proti námraze. Žadatel uhradí spotřebu vody (dle odečtu vodoměru) 
a zábor (1000 Kč).
Schváleno 4 - 0 - 0

21/3 Prodloužení smluv o umístění informačních tabulí v systému MIOS o 3 roky, tj. do 31.12.2025, 
za cenu 500 Kč bez DPH/tabule/rok. Platnost smluv končí 31.12.2022. Rada souhlasí 
s prodloužením smluv.
Schváleno 4 - 0 - 0

21/4 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-12-
6030869 s názvem „Chrást nad Sázavou – kNN – č.parc. 4135/3“ uzavření mezi ČEZ Distribucí a.s. 
(oprávněný) a městem Týnec nad Sázavou (povinný). Věcné břemeno se týká umístění, 
provozování, opravy a údržby kabelového vedení NN na obecních pozemcích parc. č. 4135/3, 
4286/1, 4287 a 4288/1 v katastrálním území Týnec nad Sázavou (přípojka pro obecní pozemek 
v Chrástu). Cena za věcné břemeno v rozsahu 88 bm je navržena ve výši 26.900 Kč + DPH. Rada 
souhlasí s uzavření smlouvy.
Schváleno 4 - 0 - 0

21/5 Smlouva o spolupráci uzavřená se společností Rezidence Green Field, s.r.o. Společnost má 
v úmyslu realizovat výstavbu 9 rodinných domů se 14 bytovými jednotkami v Čakovicích (pozemky
parc. č. 1036, 1086/3, 1086/6, 1086/15 a 1086/16). Záměr odpovídá investičnímu záměru 
uvedenému v Zásadách pro spolupráci s investory při rozvoji veřejné infrastruktury města Týnec 
nad Sázavou. Ve smlouvě se společnost zavazuje na své náklady v lokalitě vybudovat a zkolaudovat 
komunikaci s chodníkem a osvětlením, kontejnerové stání pro 6 kontejnerů, dětské hřiště, 
přípravu pro napojení na obecní kanalizaci, po vybudování bezplatně předat uvedené stavby 
včetně pozemků, na kterých se stavby nachází, městu a uhradit investiční příspěvek ve výši 
1.500 Kč/m2 hrubé podlahové plochy rodinných domů. Město se zavazuje uvedené stavby převzít 
a spravovat je, dále se zavazuje poskytnout součinnost při projednávání staveb a jejich realizaci. 
Rada doporučuje smlouvu zastupitelstvu schválit.
Schváleno 4 - 0 - 0

21/6 Smlouva o spolupráci a poskytnutí investičního příspěvku uzavřená se společností Anditis s.r.o. 
Společnost má v úmyslu realizovat výstavbu rodinného domu se dvěma bytovými jednotkami 
na pozemcích parc. č. 37/1 a 37/2 v katastrálním území Krusičany. Záměr odpovídá investičnímu 
záměru uvedenému v Zásadách pro spolupráci s investory při rozvoji veřejné infrastruktury města 
Týnec nad Sázavou. Ve smlouvě se společnost zavazuje poskytnout městu investiční příspěvek 
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ve výši 1.500 Kč/m2 hrubé podlahové plochy rodinného domu, tj. ve výši cca 321.300 Kč. Město se 
zavazuje poskytnout součinnost při projednávání stavby. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 4 - 0 - 0

21/7 Nové posouzení stavby rodinného domu na pozemcích parc. č. 37/1 a 37/2 v katastrálním území 
Krusičany (společnost Anditis s.r.o.). 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.).
Schváleno 4 - 0 - 0

21/8 Smlouva o spolupráci uzavřená se společností Nikastar s.r.o. Společnost má v úmyslu realizovat 
výstavbu 7 rodinných domů s 12 bytovými jednotkami v Peceradech (pozemky parc. č. 982, 967/2, 
967/3, 895/59, 895/60, 895/61, 895/62, 895/63 a 895/64). Záměr odpovídá investičnímu záměru 
uvedenému v Zásadách pro spolupráci s investory při rozvoji veřejné infrastruktury města Týnec 
nad Sázavou. Ve smlouvě se společnost zavazuje na své náklady v lokalitě vybudovat a zkolaudovat 
komunikaci s osvětlením, kanalizační řad, chodník podél silnice III/1069 od křižovatky pozemků 
parc. č. 967/2 a 2291/1 k autobusové zastávce Pecerady – hřiště, po vybudování bezplatně předat 
uvedené stavby včetně pozemků, na kterých se stavby nachází, městu a uhradit investiční 
příspěvek ve výši 1.500 Kč/m2 hrubé podlahové plochy rodinných domů. Město se zavazuje 
uvedené stavby převzít a spravovat je, dále se zavazuje poskytnout součinnost při projednávání
staveb a jejich realizaci. Rada doporučuje zastupitelstvu smlouvu schválit.
Schváleno 4 - 0 - 0

21/9 Jmenování člena hlavní inventarizační komise. Rada souhlasí se jmenování Zbyňka Peši, který 
nahradí Františka Kašpárka.
Schváleno 4 - 0 - 0

21/10 Žádost společnosti CETIN o provedení rekonfigurace základové stanice na střeše bytového domu 
č.p. 275 v ulici Okružní, Týnec nad Sázavou, dle projektové dokumentace. Rada s rekonfigurací 
souhlasí. Vstup na objekt bude vyřešen smlouvou, kde bude řešena odpovědnost za způsobené 
škody.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 21/1 až 10 zajistí Mgr. Martina Havránková

21/11 Vnitřní směrnice č. 2022/5 - Tvorba a použití prostředků sociálního fondu. Směrnice stanovuje 
příspěvek zaměstnancům na stravování ve výši 44 Kč a ruší směrnici č. 2022/2. Rada schvaluje 
vnitřní směrnici č. 2022/5. 
Schváleno 4 - 0 - 0

21/12 Změna č. 5 územního plánu
a) Ukončení pořízení změny č. 4 (území bude řešeno ve změně č. 5)
b) Zpráva o vyhodnocení připomínek, požadavků a podnětů k návrhu zadání Změny č. 5 

územního plánu Týnec nad Sázavou.
c) Výsledná verzi návrhu zadání změny č. 5 územního plánu Týnec nad Sázavou
Rada doporučuje zastupitelstvu dokumenty změny č. 5 územního plánu schválit.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 21/11 a 12 zajistí Ing. Miloš Albl

21/13 Žádost o partnerství a finanční příspěvek na akci Na kole dětem. Jde o sportovní projekt konaný 
07.06.2023 v Týnci nad Sázavou na podporu onkologicky nemocných dětí. Rada souhlasí s účastí 
na akci. Podmínky budou dohodnuty na schůzce, následně je projedná rada.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/14 Rada schvaluje seznam náhradníků pro uzavření nájemní smlouvy na byt v DPS.
Schváleno 5 - 0 - 0
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21/15 Základní škola Týnec nad Sázavou, příspěvková organizace. 
Rada schvaluje:
a) přesun finančních prostředků z položky 518 služby na položku 558 DDHM ve výši 200.000 Kč
b) čerpání z fondu odměn ve výši 70.000 Kč pro správní zaměstnance školy. S odměnami budou 

z provozu čerpány odvody ve výši 25.060 Kč.
c) odměnu pro ředitelku základní školy ve výši 100% měsíčního platu z rozpočtu ZŠ v prosincovém 

výplatním termínu
d) přijetí daru od Women for women ve výši 12.559 Kč na úhradu stravného ve školní jídelně 

pro 3 žáky
Rada bere na vědomí:
e) informace o čerpání rozpočtu k 30.09.2022
f) informace o provozu
g) návrh rozpočtu na rok 2023 a rozpočtový výhled 2024-2025. Po schválení příspěvku v rozpočtu 

města bude proveden (upraven) rozpis rozpočtu
h) oznámení základní školy o uzavření během vánočních svátků.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/16 Kulturní centrum Týnec nad Sázavou, příspěvková organizace.
Rada schvaluje:
a) rozpočtové opatření dle přiložené tabulky
b) odkupu vybavení kuchyně a barů od firmy ALTUM 
c) odměnu pro ředitele kulturního centra ve výši 100% měsíčního platu z rozpočtu KCT 

v prosincovém výplatním termínu
Rada bere na vědomí:
d) informace o čerpání rozpočtu k 30.09.2022 (rozvaha a výsledovka)
e) informace o provozu, investicích
f) informace o expozici na hradě a provozu knihovny
g) návrh rozpočtu na rok 2023 a rozpočtový výhled 2024-2025. Po schválení příspěvku v rozpočtu 

města bude proveden (upraven) rozpis rozpočtu
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 21/13 až 16 zajistí Mgr. Petr Znamenáček

21/17 Program zastupitelstva 12.12.2022
A. Majetkové převody 
B. Rozpočtové opatření zastupitelstva pro rok 2022
C. Rozpočet města pro rok 2023, rozpočtový výhled a kompetence rady města k rozpočtu
D. Návrh zadání změny č. 5 územního plánu
E. Cena vody - výše nájemného za vodohospodářskou infrastrukturu
F. Akční plán Strategického rozvoje města na rok 2023 a zásobník projektů
G. Obecně závazná vyhláška - rušení nočního klidu
H. Plán práce Finančního a Kontrolního výboru na rok 2023 
I. Dary pro TJ Jawa Pecerady, FK Týnec nad Sázavou, VK Týnec, TJ Týnec - podpora trenérů
J. Dotace 2023 - RUAH, Posázaví, Pečovatelská služba
K. Osadní výbory - jmenování
L. Stanovení zástupce města do Národní sítě zdravých měst a Místní agendy 21
Schváleno 5 - 0 - 0

21/18 Rozpočtové opatření zastupitelstva pro rok 2022. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/19 Návrh rozpočtu 2023, rozpočtový výhled a kompetence rady k rozpočtovým opatřením. Rada 
doporučuje zastupitelstvu rozpočet pro rok 2023 schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/20 Obecně závazná vyhláška - Rušení nočního klidu. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit.
Schváleno 5 - 0 - 0
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21/21 Žádost Pečovatelské služby okresu Benešov poskytnutí dotace ve výši 660.000 Kč na rok 2023 
na zajištění provozu pečovatelské služby pro občany Týnce nad Sázavou. Bude čerpáno z rozpočtu 
2023. Rada doporučuje zastupitelstvu poskytnutí dotace schválit. 
Schváleno 5 - 0 - 0

21/22 Osadní výbory. Rada doporučuje zastupitelstvu jmenovat osadní výbory. Nominace byly získány 
výzvou obyvatelům. 
a) Chrást nad Sázavou-sídliště: Josef Štilc (předseda), Jaroslav Míček, Milan Krejzl, Tomáš 

Bačinský, Lenka Švandová, Lenka Bakošová
b) Chrást nad Sázavou-vesnice: Jan Starec (předseda), Michal Horňák, Martin Janoch, Bedřich 

Pešan, Michal Andrlík, Radek Jánský, Kateřina Pospíšilová
c) Pecerady: František Ptáčník (předseda), Iva Vrbová, Irena Jalovecká, Jitka Šotková, Zdeněk 

Radačovský, Jaroslav Žaba, Tomáš Jirásek
d) Zbořený Kostelec: Ludmila Šiňorová (předsedkyně), Vladimír Kříž, Filip Novák, Martina 

Králíková, Evženie Wagnerová, Tomáš Šiňor, Martin Dvořák.
e) Čakovice: Petr Mergeš (předseda), Martin Chrudimský, Stanislav Jirků, RNDr. Peter Oberta, 

Ph.D., Jan Randýsek, Jiří Šamlot, Michal Klenovec
Schváleno 5 - 0 - 0

21/23 Smlouva o poskytování služeb s Technickými službami Týnec s.r.o - rozpočet na rok 2023 v celkové 
výši 22 527 429,59 Kč s DPH. Rada schvaluje rozpočet na rok 2023.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/24 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na Rekonstrukci výdejen a zázemí v MŠ Týnec nad Sázavou. Dodatek 
č. 1 se společnosti SYPOS-STAVBY, s.r.o., řeší změny dle změnového listu č. 1 (změna povrchu 
podlahy ve výdejnách, typu WC, typu dřezů/umyvadla, nerealizace výměny dveří). Změny nemají 
vliv na cenu díla. Rada souhlasí s uzavřením dodatku č. 1.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/25 Dodatek k Rámcové kupní smlouvě o dodávkách zboží a služeb prostřednictvím čerpacích stanic 
se společností Čepro a.s. Dodatek mění výši slevy z 0,35 Kč na 0,50 Kč za 1 litr PHM. 
Schváleno 5 - 0 - 0

21/26 Dílčí smlouva na zpracování a podání žádostí o podporu. Se společností Vodohospodářský rozvoj 
a výstavba je uzavřena Rámcová smlouva, součástí které je dílčí smlouva na zpracování a podání 
žádostí o dotace do vhodného dotačního programu na stavby: Intenzifikace ČOV Týnec nad 
Sázavou, Vodovod Pecerady – Zbořený Kostelec, Vodovod a kanalizace Krusičany. Cena 
za poskytnutí plnění je ve výši 36 500 Kč bez DPH. Rada souhlasí s uzavřením dílčí smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/27 Dodatek ke smlouvě o provádění veřejnosprávní kontroly s Auditorskou kanceláří Ing. Zdeňka 
Cahlíková. Dodatek doplňuje kontrolu v Kulturním centru Týnec, příspěvková organizace a mění 
ceny kontroly v kontrolovaných příspěvkových organizacích (ZŠ, MŠ, ŠJ). Celková roční cena 
za kontrolu je 85.600 Kč.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/28 Hodnocení v systému MA21. Město nebude usilovat o postup do kategorie B, bude obhajovat 
kategorii C***. Rada souhlasí se zaslání Žádosti o udělení výjimky spočívající v obnově auditů 
udržitelného rozvoje u oblastí 2 – 10 a obhajobě kategorie C***. Důvodem je zvýšená 
administrativní náročnost a zároveň nejsou na certifikaci navázány dotace.
Schváleno 5 - 0 - 0

21/29 Termíny jednání rady a zastupitelstva v roce 2023.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 21/17 až 30 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka
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C) Různé
- Od 14.12.2022 do 31.1.2023 přijímáme návrhy projektů do participativního rozpočtu 2023. Pravidla 

a termíny jsou na webu města. K rozdělení je 500.000 Kč.
- Informace o přípravě změny organizačního schéma úřadu - nová pracovní pozice energetik.
- Proběhlo školní fórum, ještě se ověřují výsledky anketou.

Konec jednání v 18:50

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




