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

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 23/2022

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 19.12.2022

Přítomní členové rady:

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

Omluveni: 

Zbyněk Peša

Přizváni:

Mgr. Martina Havránková, odbor majetku

Program jednání:

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

________________ ________________
starosta   místostarosta

V Týnci nad Sázavou dne 19.12.2022
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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
23/1 Prodloužení nájemní smlouvy Nádvoří Hodějovského 67, Týnec nad Sázavou, byt č. 1. Smlouva je 

platná do 31.12.2022. Rada souhlasí s prodloužením smlouvy do 31.12.2023.
Schváleno 4 - 0 - 0

23/2 Prodloužení nájemní smlouvy Nádvoří Hodějovského 67, Týnec nad Sázavou, byt č. 3. Smlouva je 
platná do 31.12.2022. Rada souhlasí s prodloužením smlouvy do 31.12.2023.
Schváleno 4 - 0 - 0

23/3 Prodloužení nájemní smlouvy Benešovská 13, Týnec nad Sázavou, byt č. 3. Smlouva je platná 
do 31.12.2022. Rada souhlasí s prodloužením smlouvy do 31.06.2023.
Schváleno 4 - 0 - 0

23/4 Ukončení smlouvy č. 6/2011 o umístění reklamního zařízení s Rabbit Trhový Štěpánov, a.s. 
z důvodu uzavření prodejny v Týnci nad Sázavou. Reklamní zařízení na obecní pozemek již 
neumisťují. Rada souhlasí s ukončením smlouvy dohodou.
Schváleno 4 - 0 - 0

23/5 Ukončení smlouvy č. 10/2013 o umístění reklamního zařízení s Diana Fish, s.r.o. k 31.12.2022 
z důvodu uzavření prodejny v Týnci nad Sázavou. Reklamní zařízení na obecní pozemek již 
neumisťují. Rada souhlasí s ukončením smlouvy dohodou.
Schváleno 4 - 0 - 0

23/6 Ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 3080/80 v katastrálním území 
Týnec nad Sázavou před prodejnou k 31.12.2022. Nájemnice uzavřela provozovnu (květiny 
v č. p. 8) a pozemek dále nevyužívá. Rada souhlasí s ukončením smlouvy dohodou.
Schváleno 4 - 0 - 0

23/7 Návrh hlavní inventarizační komise na vyřazení nefunkčního a nepotřebného majetku za rok 2022.
Rada souhlasí s vyřazením nefunkčního a nepotřebného majetku.
Schváleno 4 - 0 - 0

23/8 Žádost o pronájem nebytového prostoru v DPS, Okružní 520, Týnec nad Sázavou. Nebytový 
prostor ve 4.NP o velikosti 4,48 m2 bude využit jako sklad zboží pro e-shop (oblečení) a vyřizování 
objednávek. Jedná se o prostor po bývalé oční optice, nájemné 565 Kč/m2/rok) + služby. Rada 
souhlasí se zveřejnění záměru na úřední desce.
Schváleno 4 - 0 - 0

23/9 Město obdrží darem část pozemku parc. č. 3188/2 o výměře 8 m2 v katastrálním území Podělusy, 
na kterém vybudovalo chodník do Podělus. Darující požadují zřízení bezúplatného věcného 
břemene na odklízení sněhu kolem jejich garáže – oprávněným bude město. Rada souhlasí se 
zřízením bezúplatného věcného břemene.
Schváleno 4 - 0 - 0

23/10 Chodník do Podělus podél silnice III/10513, stavba částečně zasahuje na soukromé pozemky. 
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene vedení chodníku na částech pozemků parc. č. 3147/5 
a 3166/1. V geometrickém plánu č. 328-40/2021 jsou pozemky označeny parc. č. 3147/6 a 3166/2 
vše v katastrálním území Podělusy. Rada souhlasí se zřízením bezúplatného věcného břemene.
Schváleno 4 - 0 - 0
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23/11 Žádost o vyjádření ke stavbě s názvem „Čakovice – elektrická přípojka pro parc. č. 1178/30-38, 
1174/1“. Projekt řeší uložení nového kabelového vedení NN a osazení elektrických kiosků 
v Čakovicích (zasíťování pozemků pro Transcat.cz). Stavba se dotkne obecního pozemku 
komunikace parc. č. 2012/1 v katastrálním území Čakovice u Řehenic, ve kterém bude uloženo 
nové kabelové vedení NN. Rada žádá úpravu dokumentace. V lokalitě je záměr rozšíření 
komunikace a úpravy vjezdové křižovatky. Investorem je Peter Oberta a Kateřina Alblová. Stavba 
je navíc v kolizi se stavbou č. IP-12-6021873 s názvem BN – Čakovice, č. parc. 1167. V dokumentaci 
bude vedení umístěno mimo trasu komunikace, vedení bude uloženo o 20 cm hlouběji, než je 
požadované krytí pro komunikaci. Elektrické kiosky musí být zděné. Na stavbu bude řešeno věcné 
břemeno.
Schváleno 4 - 0 - 0

23/12 Žádost o vyjádření ke stavbě č. IP-12-6021873 s názvem „ BN – Čakovice, č. parc. 1167“. Stávající 
zemní kabelové vedení NN v pozemku parc. č. 1167 v katastrálním území Čakovice u Řehenic bude 
přerušeno, naspojkováno a nasmyčkováno do nového plastového pilíře umístěného 
v severozápadním rohu pozemku. Stavba se nedotkne obecních pozemků. Rada žádá úpravu 
dokumentace. Stavba je řešena v jiné dokumentaci Čakovice – elektrická přípojka pro parc. 
č. 1178/30-38, 1174/1. V lokalitě je záměr rozšíření komunikace a úpravy vjezdové křižovatky. 
Investorem je Peter Oberta a Kateřina Alblová. V dokumentaci bude vedení umístěno mimo trasu 
komunikace, vedení bude uloženo o 20 cm hlouběji, než je požadované krytí pro komunikaci. 
Elektrické kiosky musí být zděné. 
Schváleno 4 - 0 - 0

23/13 Žádost o vyjádření ke stavbě č. IV-12-6032502 s názvem „BN – Krusičany, č. parc. 595/6“. Projekt 
řeší uložení nové elektrické přípojky NN do obecního pozemku komunikace parc. č. 3799/1 
v katastrálním území Krusičany. Přípojka povede ze stávajícího sloupu na pozemku parc. č. 595/12 
do nového zděného pilíře umístěného na pozemku parc. č. 595/6. Kabelové vedení bude v celé 
trase uloženo v chráničce. Rada se stavbou souhlasí, vedení bude uloženo o 20 cm hlouběji, než je 
požadované krytí pro komunikaci. Standardní podmínky pro vstup do účelové komunikace.
Schváleno 4 - 0 - 0

23/14 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-12-
6032502  s názvem „BN – Krusičany, č. parc. 595/6“ uzavřená 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 obecním pozemku parc. č. 3799/1 v katastrálním území 
Krusičany. Cena za věcné břemeno v rozsahu 14 bm je ve výši 4.590 Kč + DPH (dle vnitřní směrnice 
města 10.000 Kč + DPH). Rada souhlasí s uzavřením smlouvy, cena za administraci smlouvy činí 
5410 Kč + DPH.
Schváleno 4 - 0 - 0

23/15 Žádost společnosti Rezidence Green Field, s.r.o. o nové vyjádření k záměru dělení pozemků 
a výstavby rodinných domů na pozemcích parc. č. 1036, 1086/15, 1086/16, 1086/6 a 1086/3 
v katastrálním území Čakovice u Řehenic. Na pozemcích bude umístěno 9 rodinných domů se 14 
bytovými jednotkami, zpevněná komunikace o šířce 5,5 m, chodník, osvětlení, rozvody NN. 
Zásobování vodou je navrženo ze dvou studní, každá o hloubce 80 – 100 m. Ze studní bude voda 
svedena do vodojemu a odsud dále nově navrženým vodovodním řadem k jednotlivým 
pozemkům. Domy budou prozatím odkanalizovány do jednotlivých nepropustných jímek na 
pozemku u každého domu. Pro napojení na veřejnou splaškovou kanalizaci je navržen nový 
kanalizační řad (suchovod) v uličním prostoru nově navržené komunikace. Dále bude v lokalitě 
vybudováno dětské hřiště s oplocením a kontejnerové stání pro 6 kontejnerů. Zálivka pozemků 
u RD bude řešena zachytáváním dešťové vody ze staveb. Rada města žádost projednávala již 
05.09.2022, žádala o doplnění a uzavření smlouvy. Společnost dokumentaci doplnila dle 
požadavků rady, smlouvu o spolupráci odsouhlasilo zastupitelstvo 12.12.2022. Rada se záměrem 
dělení pozemků a výstavbou rodinných domů souhlasí. Radě bude předložen další stupeň 
dokumentace k vyjádření.
Schváleno 4 - 0 - 0
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23/16 Žádost o vyjádření ke stavebním úpravám budovy č.p. 72 v Týnci nad Sázavou. Jedná se 
o přestavbu prodejny na bar a s tím spojená úprava vnitřní dispozice přízemí. Rada se stavbou 
souhlasí bez připomínek.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 23/1 až 16 zajistí Mgr. Martina Havránková

23/17 Žádost Obecních lesů Benešovska o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 4.000 Kč na jeden hektar 
lesa. Výměra je 102,14 ha, dotace je celkem 408.560 Kč. Rada doporučuje zastupitelstvu 
poskytnutí dotace schválit.
Schváleno 4 - 0 - 0

23/18 Rada schvaluje seznam náhradníků pro uzavření nájemní smlouvy na byt v DPS.
Schváleno 4 - 0 - 0

23/19 Žádost Tenisového klubu Týnec o přesun finančního příspěvku v celkové výši 12.000 Kč 
poskytnutých dle smlouvy o dotaci č. 2022/2/11 a 2022/1/9 na smlouvu 2022/3/3 za účelem 
pořízení tenisových čar na tenisový dvorec. Budou uzavřeny dodatky ke smlouvám. Rada se 
změnou čerpání souhlasí.
Schváleno 4 - 0 - 0

23/20 Poskytnutí daru trenérům SDH Pecerady ve výši 8.000 Kč na podporu spolkové činnosti. Rada 
s poskytnutím daru souhlasí.
Schváleno 4 - 0 - 0

23/21 Výběrové řízení na pozici ředitel Kulturního centra Týnec. Proběhly pohovory s uchazeči. Komise 
nedoporučuje výběr žádného kandidáta. Bude vyhlášeno nové výběrové řízení.
Schváleno 4 - 0 - 0

23/22 Rada souhlasí s podáním žádostí o dotace (žadatel – Kulturní centrum Týnec, příspěvková 
organizace) a pověřuje ředitele příspěvkové organizace Kulturní centrum Týnec k podání žádostí. 
Rada souhlasí s přijetím případných schválených dotací na účet Kulturního centra Týnec, 
příspěvková organizace.
a) Pořízení velkoplošné televize a softwaru a hardwaru sloužícího pro označení knihovního fondu 

magnetickými čárovými kódy. Program Podpora základních knihoven z rozpočtu 
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek.

b) Týnecký střep 2023 (náklady spojené s konáním akce). Program Podpora kultury z rozpočtu 
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek, tematické zadání 
a) Podpora kultury. 

c) Vydání dvou monografií (vázaných brožur) o týneckých hradech Týnec a Zbořený Kostelec. 
Program Podpora kultury z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury 
a obnovy památek tematické zadání d) Podpora publikační činnosti, audiovizuálních projektů 
a nových médií. 

d) Vydání brožury Týnec nad Sázavou 2023 a trhací mapy. Program Podpora turistických 
informačních center Středočeského kraje z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského 
fondu podpory cestovního ruchu příspěvkovou v tematického zadání d) Propagační materiály 
tištěné. 

e) Pořízení velkoformátového displeje pro prezentaci akcí a počítadla průchodů. Program 
Podpora turistických informačních center Středočeského kraje z rozpočtu Středočeského kraje 
ze Středočeského fondu podpory cestovního ruchu příspěvkovou v tematickém zadání 
e) Zařízení TIC. 

Schváleno 4 - 0 - 0
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23/23 Dotace na obnovu památek z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury 
a obnovy památek do tematického zadání b) Obnova památek určených ke společenskému využití 
(žadatel – město Týnec nad Sázavou). Předmětem žádosti je výměna oken a rekonstrukce 
a zateplení stropu společenského sálu. Předpokládané náklady jsou ve výši 5 000 000 Kč, dotace 
je až do výše 80 % a 4.000.000 Kč. Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci. Rada souhlasí 
s přijetím případně schválené dotace.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 23/17 až 23 zajistí Mgr. Petr Znamenáček

23/24 Oprava usnesení RM2022/19/16. Kulturní centrum Týnec žádalo o souhlas s využitím 
kontokorentu. Dle legislativy je nezbytné úvěr schválit. Rada revokuje usnesení RM2022/19/16 ze 
dne 31.10.2022. Usnesení zní: Rada schvaluje uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru u České 
spořitelny.
Schváleno 4 - 0 - 0

23/25 Dohoda o ukončení smlouvy o dílo na Intenzifikaci ČOV Týnec nad Sázavou. Zhotovitel firma OHLA 
ŽS, a.s., požadovala navýšení ceny díla o inflaci. S tím město nesouhlasí, navýšení je mj. v rozporu 
se zákonem o zadávání veřejné zakázky. Proto je navrženo ukončení smlouvy. Rada souhlasí 
s uzavřením dohody o ukončení smlouvy o dílo.
Schváleno 4 - 0 - 0

23/26 Administrace zadávacího řízení Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou. Advokátní kancelář MT 
LEGAL provede administraci zadávacího řízení včetně vyhotovení dohody o ukončení smlouvy 
o dílo s OHLA ŽS. Celková nabídka je ve výši 147 000 Kč bez DPH (částka 35 tis. Kč bez DPH 
po uzavření dodatku a zahájení nového zadávacího řízení, ii) částka 35 tis. Kč bez DPH po otevření 
nabídek, částka 77 tis. Kč bez DPH po dokončení zadávacího řízení). Rada bere na vědomí cenovou 
nabídku a souhlasí s vystavením objednávky.
Schváleno 4 - 0 - 0

23/27 Zadávací dokumentace Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou II. Předmětem je intenzifikace 
a rekonstrukce ČOV Týnec nad Sázavou. Předpokládaná hodnota zakázky 147 000 000 Kč bez DPH. 
Na projekt bylo požádáno o dotaci ve výši 24 991 735 Kč z Operačního programu životního 
prostředí. Nadlimitní zakázka bude zveřejněna na profilu zadavatele (otevřené řízení). Rada 
schvaluje obsah Smlouvy o dílo, Výzvu a Zadávací dokumentaci zakázky. Rada jmenuje komisi 
pro otevírání obálek a hodnotící komisi: Martin Kadrnožka, Zbyněk Peša, Martina Havránková. 
Náhradníci Petr Znamenáček, Jiří Vrbata, Miloš Albl.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 23/24 až 27 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Pronájem střechy na č. p. 275 a 23 mobilním operátorům. Svolat schůzku s operátorem, řešit výši 

nájemného. Zajistí odbor majetku.

Konec jednání v 17:30

Termíny jednání v roce 2023:
rada: 9.1., 23.1., 6.2., 27.2., 20.3., 3.4., 24.4., 15.5., 5.6., 26.6., 17.7., 7.8., 21.8., 4.9., 25.9., 9.10., 23.10., 
6.11., 27.11., 18.12.
zastupitelstvo: 20.2., 17.4., 19.6., 18.9., 11.12.




