Zápis

z 27. zasedání rady města, konaného dne 15. září 2015

Přítomni:
Mgr. Karel Filip
RNDr. Libuše Vosátková

- starosta města
- místostarostka města

Mg. Jiří Bouček
Ing. Jan Bechyně
Ing. Jan Bureš
Ing. Karel Kestner
Mgr. Richard Spiegl

- člen rady města
- člen rady města
- člen rady města
- člen rady města
- člen rady města

Omluveni:

H o s t é:
Pavel Friebert, vedoucí OI MěÚ k bodu č. 14

O v ě ř o v a t e l é z á p i s u:
(jmenováni řídícím schůze)

Ing. Jan Bureš v. r. 18.9.2015
………………………………………..

Mgr. Richard Spiegl v. r. 18.9.2015
…...…………………………….
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Program:
Zahájení
Kontrola usnesení
Rozpočtové opatření č. 12/2015
Rozpočtové opatření 13/2015
Záměr výstavby nové ČOV
Rekonstrukce veřejného osvětlení v části ul. Křivoklátská – koordinace s realizací stavby
„Rekonstrukce ul. Křivoklátská, |Nové Strašecí“
6) Rekonstrukce veřejného osvětlení v části ul. 1. Máje – koordinace s realizací stavby
„Rekonstrukce ul. 1. Máje, Nové Strašecí“
7) Oprava zásahového automobilu Volvo
8) Regenerace zeleně vybraných lokalit města Nové Strašecí“ – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo,
upřesnění (snížení) ceny díla
9) Dodatek č. 2 a příloha č. 3 ke smlouvě o svozu VOK, odpadkových košů a úklidu
kontejnerových stání
10) Pronájem Komenského náměstí – posvícení 2016
11) Žádost o údržbu komunikace – ulice U Mlýna
12) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – „Nové Strašecí – nové NN,
kNN ul. Rudská“
13) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – „Nové Strašecí, ul.
Zahradní
– stav. úpr. NN“
14) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene „Nové Strašecí p.č. 863/12 –
nové vedení kNN H2B6“
15) Granty 2015 – 2. kolo
16) Plán inventur na rok 2015
17) Návrh programu 7. zasedání ZM
18) Rekonstrukce chodníků v ul. Karlovarská, Nové Strašecí – výběr nejvýhodnější nabídky
19) Různé
Závěr
1)
2)
3)
4)
5)

Zahájení
Zasedání zahájil v 17:30 hodin starosta města Mgr. Karel Filip, přivítal přítomné a konstatoval,
že rada města je schopna se usnášet vzhledem k účasti 7 členů rady města.
Starosta města konstatoval, že zápis z minulé rady města byl ověřen Ing. Janem Bechyně
a Mgr. Jiřím Boučkem.
Starosta města jmenoval za ověřovatele dnešního zápisu Ing. Jana Bureše a Mgr. Richarda Spiegla.
Starosta města seznámil přítomné s programem jednání rady města.
Tento program byl schválen 7 členy rady města.

1) Kontrola usnesení
Usnesení č. 133 – trvá
(10/21.3.2011) Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 339/2010/OI
(Rudská, 26 účastníků) Rada města doporučila ke schválení zastupitelstvu města. Předmět dodatku
je změna závazku stavebníků o převedení rozvodů veřejného vodovodu na město N.S. Návrh dodatku
předložen stavebníkům. Probíhají jednání.
27. zasedání rady města – 15. září 2015

3

Usnesení č. 135 – trvá
(10/21.3.2011) Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 24/2010/OI
(Lípovi, Pátek, Kouskovi) Rada města doporučila ke schválení zastupitelstvu města. Předmět dodatku
je změna závazku stavebníků o převedení rozvodů veřejného vodovodu na město N.S. Návrh dodatku
předložen stavebníkům. Probíhají jednání.
Usnesení č. 189 – trvá
(14/16.5.2011) Zřízení věcného břemene práva cesty
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI připravit smlouvu a veškeré další
náležitosti pro zřízení věcného břemene práva cesty k pozemku parc. č. 1762/11 přes pozemky města
parc.č. 1762/12 a 1756/1 v k.ú. Nové Strašecí mezi oprávněným z věcného břemene Janem Pröcklem
a městem jako povinným z věcného břemene. Byl vyhotoven geometrický plán k vyznačení rozsahu
věcného břemene, který je podkladem pro uzavření smlouvy. P. Pröckl byl vyzván k jednání
za účelem jeho realizace. Na programu ZM bylo odkoupení dalších pozemků p. Pröcklem, následně
bude řešeno věcné břemeno cesty, neboť dojde ke změně hranic pozemků. Bude řešeno v návaznosti
na prodej pozemků podle usn. ZM č. 38 z 23. 4. 2015.
Usnesení č. 646 – trvá
(49/24.9.2012) Finanční příspěvky
Rada města uložila místostarostce ve spolupráci s kulturní a sportovní komisí připravit
pravidla pro žádosti o finanční příspěvky, které nespadají pod schválená grantová témata.
Usnesení č. 1152 – změnou nájemce je usnesení bezpředmětné
(89/10.3.2014) Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu čp. 1150, ul. Ke Stadionu,
Nové Strašecí
Rada města souhlasila s provedením cenové poptávky na rekonstrukci sociálního zařízení v objektu
čp. 1150, schválila hodnotící komisi pro vyhodnocení cenových poptávek a uložila tajemníkovi MěÚ
ve spolupráci s OI a OF MěÚ:
a) předložit radě města k rozhodnutí výsledek cenové poptávky
b) předložit radě města návrh rozpočtového opatření na zajištění financování ve výši cenové
poptávky s nejvýhodnější (nejnižší) cenou. Projektová dokumentace předána HBC pro
jednání se stochovským učilištěm.
K dnešnímu dni nebyl oznámen výsledek jednání.
Usnesení č. 1180 – trvá
(91/31.3.2014) Částečná soběstačnost v zásobování města pitnou vodou
Rada města souhlasila se záměrem zpracovat studii o proveditelnosti částečné soběstačnosti
v zásobování města pitnou vodou z vlastních zdrojů s cílem snížit nákladové vstupy městem
provozovaných objektů a dále s efektem případného poměrného snížení cen vodného pro občany
našeho města. Starostovi města uložila zadat zpracování této studie odborné firmě, jejímž úkolem
mj. bude i návrh strategie postupu realizace částečné soběstačnosti v zásobování pitnou vodou
a dále rámcové vyčíslení předpokládaných nákladů pro jednotlivé časové etapy, v neposlední řadě
odhad poklesu cen vodného v Novém Strašecí po uskutečnění každého definovaného kroku.
Usnesení č. 1339 – splněno
(106/16.9.2014) Chodník ke hřbitovu, ul. Křivoklátská
Rada města schválila cenovou nabídku Technických služeb Nové Strašecí, s.r.o. na realizaci
chodníku ke hřbitovu dle projektové dokumentace „Chodník ke hřbitovu v ul. Křivoklátská,
Nové Strašecí“. Rada města souhlasila s realizací chodníku ke hřbitovu dle projektové dokumentace
„Chodník ke hřbitovu v ul. Křivoklátská, Nové Strašecí“ ve dvou etapách:
- v roce 2014 bude realizován vlastní chodník mezi stromořadími podél hřbitovní zdi,
- v roce 2015 bude realizováno předpolí před vstupem do hřbitova
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a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI zajistit realizaci předmětné stavby u Technických
služeb Nové Strašecí, s.r.o. Proběhla realizace první části. Pokračování dle harmonogramu TSNS,
s.r.o. v 7/2015. Realizace dokončena.
Usnesení č. 1349 – trvá
(106/16.9.2014) Dobudování cca 170 m chodníku za městem směrem k odbočce
na Okrouhlici
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s odborem investic MěÚ vypracovat návrh
na řešení propojky stávajícího chodníku z města směrem k Rynholci po severní straně silnice
s odbočkou k Okrouhlici.
Usnesení č. 1356 – trvá
(107/29.9.2014) Shromaždiště odpadu a změna smlouvy o svozu VOK s Technickými službami
Nové Strašecí, s.r.o. (TSNS)
Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o svozu VOK, odpadkových košů a úklidu
kontejnerových stání s Technickými službami Nové Strašecí, s.r.o. Dále rada města
vydala dodatek č. 7 Organizačního řádu Městského úřadu Nové Strašecí a uložila:
a) starostovi města smlouvu podepsat
b) tajemníkovi MěÚ předložit na nejbližším možném zasedání zastupitelstva města návrh úpravy
OZV č. 6/2011 po kontrole provedené ministerstvem vnitra
Smlouva podepsána. Úprava OZV se připravuje na ZM.
Usnesení č. 27 – trvá
(4/8.12.2014) Návrh prodeje pozemků do vlastnictví města – parc.č. 1835/23 a 1835/22
Bylo projednáno na 1. zasedání ZM dne 22. 12. 2014. Rada města uložila starostovi města dále jednat
s ČD, a.s. ve věci dořešení majetkoprávních a uživatelských vztahů ke komunikacím tvořícím přístup
k nádraží tak, aby jeho způsob a podmínky byly akceptovatelné oběma smluvními stranami.
Na ČD, a.s. odeslána výzva k jednání, je očekávána odpověď.
Usnesení č. 29 – trvá
(4/8.12.2014) Převod pozemku parc.č. 1317/3 do vlastnictví města
Bylo projednáno na 1. zasedání ZM dne 22. 12. 2014, které uložilo starostovi města podepsat
příslušnou smlouvu. Byla podána žádost o převod pozemků na město. Probíhá její projednávání
podle zákona „o krajích“. Záměr bezúplatného převodu pozemku na město byl kladně projednán
Radou Středočeského kraje 25. 8. 2015. Předpoklad projednání v Zastupitelstvu Středočeského kraje
v 12/2015.
Usnesení č. 30 – trvá
(4/8.12.2014) ESTA, s. r. o., Kladno – nabídka na odkoupení pozemku parc.č. 104 o výměře
1.778 m2 v Havlíčkově ul. a staveb na ní
Rada města vzala na vědomí nabídku spol. ESTA, s. r. o. na odkoupení pozemku parc.č. st. 104
o výměře 1.778 m2 v Havlíčkově ul. a staveb na něm stojících. Starostovi města uložila jednat
s touto společností o možných variantách získání nabízených nemovitostí do majetku města. Dne
1. 6. 2015 proběhlo jednání, pro účely cenového návrhu byl objednán znalecký posudek. Město
zajistilo zpracování znaleckého posudku, je očekáván posudek protistrany.
Usnesení č. 35 – splněno
(4/8.12.2014) Měřiče tepla, instalace elektroměrů a vodoměrů pro objektové předávací stanice
(OPS) v domech čp. 1137–1139 v ulici Topinkova v Novém Strašecí
Rada města schválila realizaci instalace podružných elektroměrů, elektroinstalaci, měřičů tepla
a vodoměrů, které souvisí s výstavbou.
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Usnesení č. 39 – trvá
(4/8.12.2014) Záměr výstavby kanalizace – III. a IV. etapa
Bylo projednáno na 1. zasedání ZM dne 22. 12. 2014, které schválilo záměr pokračovat
v legislativních procesech vedoucích k realizaci III. a IV. etapy kanalizační sítě v Novém Strašecí.
Radě města uložilo předložit zastupitelstvu města po dopracování projektové dokumentace
a stanovení projektového výkazu výměr, po zpracování odhadu souvisejících nákladů a po zjištění
dopadů na rozpočet města, návrh na konečné řešení doplnění kanalizační sítě v Novém Strašecí
(III. a IV. etapa). Vydáno územní rozhodnutí. Probíhá příprava podkladů pro stavební řízení.
Usnesení č. 54 – trvá
(6/12.1.2015) Využívání neinvestičních grantových dotací v oblasti volnočasových aktivit, služeb
pro rodiny a protidrogové prevence
Rada města schválila vytvoření pracovního místa „koordinátor/ka rodinné politiky“ v rozsahu
0,25 úvazku, organizačně zařazeného v přímé podřízenosti místostarostky města. Tajemníkovi MěÚ
uložila zveřejnit veřejnou výzvu a inzerovat obsazení pracovní pozice koordinátor rodinné politiky.
Ani v prodlouženém termínu nebyla zaslána žádná přihláška.
Usnesení č. 70 – trvá
(9/3.2.2015) Zvýšený přechod při vjezdu do Křivoklátského sídliště
Po projednání rada města schválila investiční studii „Chodník podél hřbitova v ul. Křivoklátská“
v řešení Varianta 2 – na vybudování zvýšeného přechodu pro chodce při vjezdu do Křivoklátského
sídliště z ul. Pecínovská, včetně jednostranného chodníku podél části ul. Křivoklátská (podél
hřbitovní zdi a obchodu), přesun dvou stožárů VO, odvodnění plochy dotčené komunikace
a opravy asfaltových povrchů v délce řešeného úseku.
Dále rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI zajistit zpracování dalších stupňů
projektové dokumentace pro povolení stavby u příslušného stavebního úřadu a pro výběr zhotovitele
a zařadit stavbu do investičního plánu pro následující období. Zpracována projektová dokumentace,
probíhá příprava podkladů pro žádost o stavební povolení a územní rozhodnutí.
Usnesení č. 151 – trvá
(14/13.4.2015) Směna vodárenského majetku
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání z 8. 4. 2015 se společností Vodárny Kladno - Mělník a.s.
(VKM) ve věci směny vodárenského majetku. Tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s VKM uložila
rozpracovat návrh VKM pro řešení směny vodárenského majetku. Valná hromada VKM 26. 5. 2015
směnu neschválila. Budou vedena další jednání. V listopadu 2015 se předpokládá, že bude svolána
valná hromada VKM.
Usnesení č. 161 – trvá
(15/27.4.2015) Rekonstrukce komunikace a chodníků na Žižkově náměstí
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI zajistit zpracování studie celého Žižkova
náměstí – parkovacích míst a zeleně.
Usnesení č. 162 – trvá
(15/27.4.2015) 5) Rekonstrukce chodníku v ul. Tovární – koordinace s výstavbou sítí NN
spol. ČEZ
Rada města schválila cenovou nabídku Technických služeb Nové Strašecí, s. r. o. na realizaci
rekonstrukce chodníku v ul. Tovární za nabídkovou cenu včetně DPH celkem 239.733,- Kč. Dále
souhlasila s realizací rekonstrukce chodníku v ul. Tovární prostřednictvím Technických služeb
Nové Strašecí, s.r.o. Tajemníkovi MěÚ rada města uložila ve spolupráci s OI zajistit realizaci
předmětné stavby u Technických služeb Nové Strašecí, s.r.o. Realizace – podzim 2015.
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Usnesení č. 164 – trvá
(15/27.4.2015) Nové Strašecí – vodovod II. etapa
Rada města uložila tajemníkovi města zajistit přípravu projektové dokumentace na akci Nové
Strašecí – vodovod II. etapa a připravit kroky k podání dotace na tuto akci.
Usnesení č. 173 – trvá
(15/27.4.2015) Rodák města Viktor Oliva
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ zahájit kroky k popularizaci osobnosti malíře Viktory Olivy,
rodáka z Nového Strašecí. Připravuje se publikace a pamětní deska.
Usnesení č. 174 – splněno
(15/27.4.2015) Úprava nájemného – Gatebo, s.r.o.
Rada města souhlasila s úpravou nájemného za pronájem nebytových prostor v domě čp. 550
nájemci, kterým je společnost Gatebo s.r.o., o 5.000,- Kč. Starostovi města uložila podepsat příslušný
dodatek ke smlouvě o úpravě nájemného. Dodatek podepsán.
Usnesení č. 183 – trvá
(16/11.5.2015) Smlouva o budoucím provozování vodovodu, který převede investor do majetku
města
Rada města souhlasila s uzavřením Smlouvy o budoucím provozování vodovodu, který převede
investor do majetku města, a to mezi Růženou Kottovou, Šárkou Čechovou a Ing. Radimem
Vožechem, na straně jedné jako investoři, společností Vodárny Kladno - Mělník, a.s., na straně druhé
jako vlastník vodovodu, který provozně souvisí, společností Středočeské vodárny, a.s., na straně třetí
jako budoucí provozovatel vodovodu a městem Nové Strašecí na straně čtvrté jako budoucí vlastník
vodovodu. Probíhá proces podpisu smluvních stran.
Usnesení č. 201 – trvá
(19/25.5.2015) Záměr prodeje pozemků č. 1762/12 a 1762/13
Rada města schválila záměr prodeje pozemků parc č. 1762/12 o výměře 149 m2 a 1762/13 o výměře
456 m2 v k.ú. Nové Strašecí za minimální kupní cenu 1.000,- Kč za 1 m2. Tajemníkovi MěÚ uložila
zajistit zveřejnění tohoto záměru. Záměr zveřejněn.
Usnesení č. 206 – usnesení č. 265
(20/8.6.2015) Rekonstrukce městského parteru mezi ulicemi Palackého a Okružní – I. etapa
Rada města souhlasila se zněním zadávací dokumentace veřejné zakázky Rekonstrukce městského
parteru mezi ulicemi Palackého a Okružní – I. etapa a se zasláním zadávací dokumentace 10
stavebním firmám, stanovila základní hodnotící kritérium této zakázky a jmenovala hodnotící komisi.
Dále rada města uložila:
a) tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI MěÚ zajistit oznámení veřejné zakázky – splněno
b) tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI MěÚ zajistit u TSNS cenovou nabídku na rekonstrukci
a stavební úpravy veřejného osvětlení v rozsahu celé stavby, a na provedení sadových úprav
pro I. i II. etapu.
Usnesení č. 210 – splněno
(20/8.6.2015) Žádost o ukončení nájmu nebytových prostor v čp. 1155, ul. Havlíčkova,
nájemce Jana Koubová
Rada města vzala na vědomí výpověď z nájemního vztahu na nebytové prostory (místnost č. 009
o ploše 9,36 m2) v přízemí budovy v čp. 1155, ul. Havlíčkova, Nové Strašecí, nájemce paní Jana
Koubová, k 31. 8. 2015.
Rada města souhlasila:
a) s ukončením nájemního vztahu dohodou ke dni 31. 8. 2015 s paní Janou Koubovou
na tyto nebytové prostory v budově čp. 1155, ul. Havlíčkova
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b) se záměrem pronájmu těchto nebytových prostor v přízemí v domě čp. 1155, ul. Havlíčkova,
místnosti č. 009 o výměře 9,36 m2 za stanovených podmínek.
Usnesení č. 222 – splněno
(21/22.6.2015) Záměr prodeje pozemku parc. č. 1104/255 a parc. č. 1093/1
Rada města souhlasila se zveřejněním záměru prodeje pozemků parc.č. 1104/255 (87 m2) a parc.č.
1093/1 (75 m2) v k.ú. Nové Strašecí za cenu minimálně 130,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vlastnictví a uložila:
tajemníkovi MěÚ:
a) zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemků parc.č. 1104/225 a 1093/1 podle § 39 odst. 1
zák.č. 128/2000 Sb. „o obcích“.
b) ve spolupráci s OI projednat se žadateli majetkoprávní vypořádání pozemku parc.č. 1094/2
(pod komunikací), a to prodejem městu za cenu a podmínek běžných jako u převodu pozemků
obdobného charakteru v poslední době.
Na programu RM dne 17. 8. 2015.
Usnesení č. 235 – trvá
(22/7.7.2015) Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Technických služeb
Rada města schválila uzavření smlouvy o výkonu člena dozorčí rady Technických služeb
Nové Strašecí s.r.o. s Oto Kubíkem, DiS., Ing. Janem Loskotem a Ing. Miroslavem Špičkou.
Starostovi města uložila tyto smlouvy podepsat. Po zvolení předsedy dozorčí rady – smlouvy
odeslány k podpisu.
Usnesení č. 236 – splněno
(22/7.7.2015) Pronájem areálu Technických služeb s.r.o.
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy s Technickými službami Nové Strašecí s.r.o.
na pronájem areálu TSNS v Novém Strašecí za nájemné sjednané pro rok 2015 ve výši 500.000,- Kč.
Nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou.
Starostovi města uložila nájemní smlouvu podepsat. Čeká se na podpis TSNS, s.r.o.
Smlouva podepsána.
Usnesení č. 240 – trvá
(22/7.7.2015) Návrh na výpověď nájmu
Rada města souhlasila s vypovězením nájmu nebytových prostor v čp. 414 (poliklinika) v ul.
Čsl. armády v Novém Strašecí nájemkyni MUDr. Zdeňce Čechové a uložila starostovi města tuto
výpověď nájmu podepsat. Výpověď zaslána, vrácena jako nedoručená (adresát nevyzvedl). Zasláno
znovu.
Usnesení č. 245 – splněno
(22/7.7.2015) Projekční činnost – kanalizace a vodovod – cenové nabídky spol. PROVOD –
inženýrská společnost, s.r.o.
Rada města schválila:
a)
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo se spol. PROVOD – inženýrská společnost, s. r. o., jehož
předmětem bude rozšíření předmětu díla stavby Nové Strašecí – ČOV a kanalizace IV. etapa,
lokalita Nádražní a Rudská.
b)
Cenové nabídky spol. PROVOD – inženýrská společnost, s. r. o. na zpracování projektových
dokumentací:
1) Projektové dokumentace ke stavebnímu povolení v rozsahu dokumentace k zadání stavby,
tj. jednostupňové, včetně oceněného soupisu prací s výkazem výměr, pro stavbu Nové
Strašecí – vodovod II. etapa, doplnění vodovodní sítě v ulicích Jungmannova, Družstevní
a Na Hrázi
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2) Projektové dokumentace k zadání stavby, včetně oceněného soupisu prací s výkazem
výměr, na stavbu Nové Strašecí – vodovod II. etapa, výstavba vodovodních řadů „N“ a „P“
do průmyslové zóny – severozápadní zóna „G“,
Dále rada města uložila:
a) starostovi města podepsat dodatek č. 1 smlouvy o dílo se spol. PROVOD – inženýrská
společnost, s. r. o.
b) tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI MěÚ zajistit pořízení projektových dokumentací:
1) Projektové dokumentace ke stavebnímu povolení v rozsahu dokumentace k zadání stavby,
včetně oceněného soupisu prací s výkazem výměr, pro stavbu Nové Strašecí – vodovod II.
etapa, doplnění vodovodní sítě v ulicích Jungmannova, Družstevní, a Na Hrázi.
2) Projektové dokumentace k zadání stavby, včetně oceněného soupisu prací s výkazem
výměr, na stavbu Nové Strašecí – vodovod II. etapa, výstavba vodovodních řadů „N“ a „P“
do průmyslové zóny – severozápadní zóna „G“
Dodatek podepsán 5. 8. 2015.
Usnesení č. 252 – trvá
(23/20.7.2015) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - stavba: „Nové Strašecí
p.č. 288/3-nová smyčka kNN“ - uložení kabelového vedení v pozemku města
Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
na pozemku parc. č 287/1 pro investora stavby ČEZ Distribuce, a. s. spočívající v právu umístění,
provozování a údržby kabelového vedení kNN, stavba „Nové Strašecí p.č. 288/3-nová smyčka kNN“.
Starostovi města uložila podepsat tuto smlouvu. Čeká se na podpis protistrany.
Usnesení č. 262 – splněno
(25/17.8.2015) Rekonstrukce chodníků v ul. Karlovarská, Nové Strašecí – veřejná zakázka
malého rozsahu na stavební práce – vyloučení uchazeče, zrušení veřejné zakázky
Rada města vzala na vědomí zprávu o posouzení nabídek veřejné zakázky stavební práce
Rekonstrukce chodníků v ul. Karlovarská, Nové Strašecí a vyloučila uchazeče RYBÁŘ stavební,
s. r. o. z další účasti v zadávacím řízení. Rada města dále zrušila veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce Rekonstrukce chodníků v ul. Karlovarská, Nové Strašecí, jelikož byly všechny
nabídky mimo jedné vyřazeny. Tajemníkovi MěÚ uložila ve spolupráci s OI MěÚ uveřejnit ve lhůtě
do 5 pracovních dnu po rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím
řízení, a rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Rekonstrukce
chodníků v ul. Karlovarská, Nové Strašecí.
Usnesení č. 263 – splněno
(25/17.8.2015) Rozšíření parkoviště u polikliniky v Novém Strašecí – výběr nejvýhodnější
nabídky
Rada města vzala na vědomí Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komise pro veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce – Rozšíření parkoviště u polikliniky v Novém Strašecí
a schválila nabídku uchazeče č. 2 spol. spol. MAO, a. s., jako nejvýhodnější nabídku.
Dále rada města uložila:
a) tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI MěÚ uveřejnit ve lhůtě do 5 pracovních dnů po
rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na Profilu zadavatele /města/ oznámení
a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.
b) starostovi města podepsat smlouvu o dílo se spol. MAO, a. s. na realizaci této stavby
Usnesení č. 264 – splněno
(25/17.8.2015) Rekonstrukce chodníků v ul. Karlovarská, Nové Strašecí – schválení zadávací
dokumentace, oznámení veřejné zakázky – nové vypsání VZ
Rada města souhlasila se zněním zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce
Rekonstrukce chodníků v ul. Karlovarská, Nové Strašecí a se zasláním zadávací dokumentaci spolu
s žádostí o zpracování nabídky 13 stavebním firmám. Dále stanovila základní hodnotící kritérium
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této veřejné zakázky a jmenovala hodnotící komisi. Tajemníkovi MěÚ uložila ve spolupráci s OI
MěÚ zajistit oznámení veřejné zakázky.
Usnesení č. 265 – trvá
(25/17.8.2015) Rekonstrukce městského parteru mezi ulicemi Palackého a Okružní – I. etapa –
vyloučení uchazeče, zrušení veřejné zakázky, další postup ve věci
Rada města vzala na vědomí protokol o otevírání obálek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce Rekonstrukce městského parteru mezi ulicemi Palackého a Okružní – I. etapa a vyloučila
výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace na stavební práce uchazeče STRABAG, a. s.
Rada města dále zrušila tuto veřejnou zakázku, jelikož byli z účasti v zadávacím řízení vyloučeni
všichni dodavatelé.
Tajemníkovi MěÚ uložila:
a) ve spolupráci s OI MěÚ uveřejnit ve lhůtě do 5 pracovních dnu po rozhodnutí zadavatele
rozhodnutí o vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení, a rozhodnutí o zrušení této
veřejné zakázky
b) ve spolupráci s OI MěÚ zajistit ocenění soupisu prací s výkazem výměr na celou stavbu
Rekonstrukce městského parteru mezi ulicemi Palackého a Okružní u Ing. Libora Křižáka,
autorizovaného inženýra v oboru dopravní stavby, pro zajištění kontrolního výpočtu
předpokládané hodnoty veřejné zakázky
Usnesení č. 266 – splněno
(25/17.8.2015) Smlouva č. 14208893 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí – Hala BIOS
Rada města schválila uzavření smlouvy č. 14208893 se Státním fondem životního prostředí
o poskytnutí podpory ve výši 5.699.637,45 Kč na realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti
objektu Haly BIOS Nové Strašecí“. Starostovi města uložila tuto smlouvu podepsat.
Usnesení č. 267 – trvá
(25/17.8.2015) Doporučení schválení prodeje a odkoupení pozemků
Rada města doporučila předložit zastupitelstvu města návrh tohoto usnesení:
I. schvaluje
a) smlouvu o prodeji pozemků města parc.č.1104/255 ( 87 m2) a parc.č. 1093/1 (75 m2) v k.ú.
Nové Strašecí za cenu 130,- Kč/m2 do vlastnictví manželů Davida a Andrey Novákových ,
bytem Mšecké Žehrovice, s tím, že kupující ponesou veškeré náklady spojené s převodem
vlastnictví pozemků
b) odkoupení pozemku parc.č. 1094/2 (232 m2, ost. plocha) v k.ú.Nové Strašecí (část místní
komunikace - ul. Průmyslová) od manželů Davida a Andrey Novákových, Nové Strašecí za
dohodnutou cenu celkem 1.000,- Kč s tím, že město připraví kupní smlouvu a ponese veškeré
náklady spojené s převodem vlastnictví.
II. ukládá
starostovi města kupní smlouvy podepsat.
Připraveno k projednání v ZM dne 24. 9. 2015
Usnesení č. 268 – splněno
(25/17.8.2015) 9) Dodatek smlouvy č. 4 -ke Smlouvě o ukládání odpadů na řízené skládce
společnosti EKOLOGIE s.r.o., který městu povoluje ukládat velkoobjemový odpad.
Rada města schválila Dodatek č. 4 Smlouvy o ukládání odpadů na řízené skládce společnosti
EKOLOGIE s.r.o., jehož předmětem je ukládání velkoobjemového odpadu na skládku Ekologie s.r.o.
Starostovi města dodatek č. 4. podepsat. Dodatek podepsán.
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Usnesení č. 269 –
(25/17.8.2015) Výkupy pozemků a developerský záměr v tzv. SZ průmyslové zóně
Rada města vzala na vědomí informaci zástupců společností Panattoni Czech Republic Development
a Reality Invest o developerském záměru v tzv. průmyslové zóně „severo-západ“ a jejich žádost
o úpravu projednávaného územního plánu města a výkupu pozemků ve vlastnictví města. Dále
konstatovala, že při veřejném projednání návrhu územního plánu mohou majitelé pozemků a
investoři vznést požadavky na úpravu dokumentace. Rada města do té doby nemá v této záležitosti
žádné kompetence.
Usnesení č. 271 – splněno
(25/17.8.2015) Smlouva o umístění sledovacího kamerového terminálu s příslušenstvím
Rada města schválila uzavření smlouvy o umístění sledovacího kamerového terminálu s
příslušenstvím s Tomášem Palkem a Ing. Eliškou Palkovou a uložila starostovi města tuto smlouvu
podepsat
Usnesení č. 272 – trvá
(25/17.8.2015) Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě s Úřadem práce o nájmu nebytových prostor
v č.p. 1155
Rada města souhlasila s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě s Úřadem práce ČR, kontaktní
pracoviště Rakovník, jehož předmětem je upřesnění způsobu využití jednotlivých pronajatých
nebytových prostor. Čeká se na podpis ÚP.
Usnesení č. 273 – splněno
(25/17.8.2015) Žádost o prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp. 189 ul. Úzká
Rada města souhlasila s uzavřením dodatku č. 7 na prodloužení nájemní smlouvy na nebytový
prostor provozovnu „Asijské bistro panu Chu Van Quan na dobu určitou do 31.10.2016.
Starostovi města uložila tento dodatek podepsat.
Usnesení č. 275 – splněno
(25/17.8.2015) Žádost o byt č. 4, ul. Křivoklátská 969, Nové Strašecí
Rada města souhlasila s pronájmem bytu v ulici Křivoklátská v Novém Strašecí paní Janě Antalové,
na dobu určitou od 1.9.2015 do 31.8.2016. Dále vzala na vědomí žádost paní Hedviky Ratajové
o přidělení bytu s tím, že žádost je nadále evidována na odboru investic. Starostovi města uložila
podepsat novou nájemní smlouvu. Smlouva podepsána.
Usnesení č. 276 – splněno
(25/17.8.2015) Rekonstrukce v ul. 1. Máje, Nové Strašecí – veřejná zakázka na stavební práce
v režimu zjednodušeného podlimitního řízení – výběr nejvýhodnější nabídky
Rada města vzala na vědomí Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komise pro veřejnou
zakázku Rekonstrukce v ul. 1. Máje, Nové Strašecí a schválila nabídku uchazeče č. 2 spol.
Vodohospodářské stavby, s. r. o. jako nejvýhodnější nabídku.
Dále rada města uložila:
a) tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI MěÚ uveřejnit ve lhůtě do 1 pracovního dne po rozhodnutí
zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na Profilu zadavatele /města/ oznámení a rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky.
b) starostovi města podepsat smlouvu o dílo se spol. Vodohospodářské stavby, s. r. o. na realizaci
této stavby
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Usnesení č. 277 – splněno
(25/17.8.2015) Rekonstrukce ul. Křivoklátská, Nové Strašecí – veřejná zakázka na stavební práce
v režimu zjednodušeného podlimitního řízení – výběr nejvýhodnější nabídky
Rada města vzala na vědomí Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komise pro veřejnou
zakázku Rekonstrukce ul. Křivoklátská, Nové Strašecí a schválila nabídku uchazeče č. 3 spol.
STRABAG, a. s. jako nejvýhodnější nabídku.
Dále rada města uložila:
a) tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI MěÚ uveřejnit ve lhůtě do 1 pracovního dne po rozhodnutí
zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na Profilu zadavatele /města/ oznámení a rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky.
b) starostovi města podepsat smlouvu o dílo se spol. STRABAG, a. s. na realizaci této stavby
Usnesení č. 281 – splněno
(26/31.8.2015) Veřejné zakázky malého rozsahu na služby:
a) Technický dozor stavebníka nad prováděním stavby „Rekonstrukce ul. Křivoklátská, Nové
Strašecí“
b) Výkon koordinátora bezpečnosti práce při provádění stavby „Rekonstrukce ul.
Křivoklátská, Nové Strašecí“
Uzavření příkazních smluv
Rada města schválila
a) příkazní smlouvu s Janem Tomanem na výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním
stavby „Rekonstrukce ul. Křivoklátská, Nové Strašecí“
b) příkazní smlouvu s Ing. Veronikou Dolejší – QEMS na výkon koordinátora bezpečnosti práce při
provádění stavby „Rekonstrukce ul. Křivoklátská, Nové Strašecí“
Starostovi města uložila tyto příkazní smlouvy podepsat.
Usnesení č. 282 – splněno
(26/31.8.2015) Veřejné zakázky malého rozsahu na služby:
a) Technický dozor stavebníka nad prováděním stavby „Rekonstrukce chodníků v ul.
Karlovarská, Novém Strašecí“
b) Výkon koordinátora bezpečnosti práce při provádění stavby „Rekonstrukce chodníků v ul.
Karlovarská, Novém Strašecí“
Uzavření příkazních smluv
Rada města schválila
a) příkazní smlouvu se spol. Kucik s. r. o. na výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním
stavby „Rekonstrukce chodníků v ul. Karlovarská, Novém Strašecí“
b) příkazní smlouvu s Janem Tomanem na výkon koordinátora bezpečnosti práce při provádění
stavby „Rekonstrukce chodníků v ul. Karlovarská, Novém Strašecí“.
Starostovi města uložila tyto příkazní smlouvy podepsat
Usnesení č. 283 – splněno
(26/31.8.2015) Veřejné zakázky malého rozsahu na služby:
a) Technický dozor stavebníka nad prováděním stavby „Rekonstrukce ul. 1. Máje, Novém
Strašecí“
b) Výkon koordinátora bezpečnosti práce při provádění stavby „Rekonstrukce ul. 1. Máje,
Novém Strašecí“
Uzavření příkazních smluv
Rada města schválila
a) příkazní smlouvu s Janem Tomanem na výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním
stavby „Rekonstrukce ul. 1. Máje, Novém Strašecí“
b) příkazní smlouvu s Ing. Veronikou Dolejší na výkon koordinátora bezpečnosti práce při
provádění stavby „Rekonstrukce ul. 1. Máje, Novém Strašecí“
Starostovi města uložila tyto příkazní smlouvy podepsat.
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Usnesení č. 284 – trvá
(26/31.8.2015) Smlouva o zřízení služebnosti – věcné břemeno pro vodovodní přivaděč
Rada města schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s budoucím
oprávněným, společností Heineken Česká republika a.s. se sídlem Krušovice na pozemcích města
v k.ú. Nové Strašecí za účelem umístění přivaděče vody KPK.
Starostovi města uložila smlouvu o smlouvě budoucí a následně budoucí smlouvu podepsat
Usnesení č. 285 – trvá
(26/31.8.2015) Smlouva o budoucím provozování kanalizace a vodovodu, které budou
převedeny do vlastnictví města – Zástavba 8 RD Nové Strašecí – Hliniště
Rada města schválila
a) Smlouvu o budoucím provozování vodovodu, který převede investor do vlastnictví obce,
v lokalitě zástavby 8 RD Hliniště, Nové Strašecí, mezi investory (Stanislavem a Ing. Ivou
Veselými, Evou a Ivanem Haužvicovými), vlastníkem provozně souvisejícího vodovodu
(Vodárny Kladno – Mělník, a. s.), budoucím vlastníkem vodovodu (Město Nové Strašecí) a
provozovatelem vodovodu (Středočeské vodárny, a. s.),
b) Smlouvu o budoucím provozování kanalizace, kterou převede investor do vlastnictví obce,
v lokalitě zástavby 8 RD Hliniště, Nové Strašecí, mezi investory (Stanislavem a Ing. Ivou
Veselými, Evou a Ivanem Haužvicovými), vlastníkem provozně související kanalizace (Vodárny
Kladno – Mělník, a. s.), budoucím vlastníkem kanalizace (Město Nové Strašecí) a
provozovatelem kanalizace (Středočeské vodárny, a. s.),
Starostovi města uložila tyto smlouvy podepsat.
Dále rada města doporučila zastupitelstvu města schválit dodatek č. 1 Plánovací smlouvy mezi
Městem Nové Strašecí na straně jedné, a Ing. Ivanou Veselou, Stanislavem Veselým, Ivanem
Haužvicem a Evou Haužvicovou na straně druhé jako stavebníky dopravní a technické infrastruktury
na pozemcích parc. č. 421, 422/1, 422/2, 2113 a 2133/1 v kat. území Nové Strašecí, starostovi města
uložit dodatek č. 1 Plánovací smlouvy podepsat.
Na programu ZM 24. 9. 2015.
Usnesení č. 286 – trvá
(26/31.8.2015) Viktor Oliva - pamětní deska
Rada města schválila:
a) uzavření smlouvy s Janem a Hanou Burešovými o umístění pamětní desky na jejich dům č.p. 110
na Komenského náměstí v Novém Strašecí – čeká se na podpis manželů Burešových.
b) uzavření smlouvy o dílo se sochařem Albertem Králíčkem na zhotovení bronzové pamětní desky
Starostovi města uložila smlouvu o umístění pamětní desky a smlouvu o dílo podepsat – smlouva
podepsána.
Usnesení č. 287 – splněno
(26/31.8.2015) 9) Příspěvek na zřízení a činnost Dětského klubu
Rada města schválila uzavření smlouvy s občanským sdružením FIT rodina o poskytnutí dotace
z rozpočtu města ve výši 50.000,- Kč na pořízení nového vybavení a mzdové náklady Dětského
klubu v roce 2015. Starostovi města uložila tuto smlouvu podepsat. Smlouva podepsána.
Usnesení č. 288 – splněno
(26/31.8.2015) Dodatek k nájemní smlouvě č. 149/2009/OI
Rada města schválila dodatek č. 1 k nájemní smlouvě mezi městem Nové Strašecí jako
pronajímatelem a panem Luborem Cervou jako nájemcem. Starostovi města uložila tento dodatek
podepsat. Dodatek podepsán.
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Usnesení č. 289 – splněno
(26/31.8.2015) Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 32/1
Rada města souhlasila se zveřejněním záměru pronájmu pozemku – části st.p. 32/1 (44 m2) v k.ú.
Nové Strašecí – zázemí objektu –prodejny čp. 1022 v Novém Strašecí za nájemné v minimální výši
10,- Kč/m2/rok. Tajemníkovi MěÚ zajistit zveřejnění záměru pronájmu pozemku. Záměr pronájmu
zveřejněn od 8. 9. 2015.
Usnesení č. 290 – trvá
(26/31.8.2015) Skládka „Na Okrouhlici“
Rada města vzala na vědomí žádost manž Gruntorádových o majetkoprávní vypořádání pozemku
p.č. 655 pod skládkou “Na Okrouhlici“ a tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI MěÚ projednat
s vlastníky p.č. 655 nabídku náhradního pozemku – možnost směny za části pozemků p.č. 654, příp.
665. Žadatelé pozváni k projednání na 16. 9. 2015
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 293
I. s c h v a l u j e
kontrolu usnesení rady města.
II. r u š í
své usnesení č. 646 z 24. 9. 2012
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města

2)Rozpočtové opatření č. 12/2015
Na základě rozdělení hospodářského výsledku společnosti Technické služby Nové Strašecí s.r.o. (dle
usnesení RM č. 280 ze dne 31.8.2015) předkládám radě města návrh na rozpočtové opatření.
Navrhuji radě města použít zisk ve výši 201.250,- Kč k navýšení výdajů za granty a jiné příspěvky.

U s n e s e n í č. 294
schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 12 / 2015
I. PŘÍJMY
§ 6310 – Obecné příjmy a výdaje z fin. operací
Položka 2142 – příjmy z podílu na zisku
Pozn.: Rozdělení zisku společnosti Technické služby Nové
Strašecí s.r.o.

201.250,-

II. VÝDAJE
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené
5229 – Ost.neinvestiční transfery
Pozn: Posílení grantů a jiných příspěvků
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
27. zasedání rady města – 15. září 2015
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3) Rozpočtové opatření 13/2015
Předkládám radě města návrh na rozpočtové opatření zastupitelstva města, které je vyvoláno
nadcházejícím zahájením investiční akce „Rekonstrukce komunikací“. Jedná se o rekonstrukce ulic
Křivoklátská, 1. Máje a rekonstrukce chodníku v Karlovarské ulici.
Na základě vyhlášeného výběrového řízení a jeho vyhodnocení jsou městu známy vysoutěžené ceny
jednotlivých akcí na stavbu, koordinátora a technický dozor. Stavební práce na rekonstrukce ulic
Křivoklátská a 1. Máje budou započaty 15.9.2015 a dokončeny 30.11.2015. Práce na Karlovarská
ulici budou probíhat částečně v letošním roce (cca ve výši 1.700.000,- Kč dle harmonogramu) a
částečně v roce nadcházejícím. Zmíněné investiční akce budou vybudovány s podporou dotačních
orgánů ROP (Křivoklátská ul.), Fondu rozvoje obcí Středočeského kraje (ul. 1.Máje) a Státního
fondu dopravní infrastruktury (chodníky Karlovarská). Vzhledem k termínu dokončení stavebních
prací, nelze počítat s vyplacením celkové výše dotační podpory v tomto roce. V závislosti na
postupném vyplácení dotační podpory a stavu na účtu města je předjednána možnost pro financování
těchto výdajů otevřením investiční úvěr u České spořitelny a.s.. Po obdržení dotační podpory bude
možné využít mimořádné splátky a část úvěru kdykoliv splatit. Případné přijetí úvěru, res. uzavření
úvěrové smlouvy, by bylo předloženo k projednání v příštím zastupitelstvu.
V rámci převodů mezi příjmovými položkami navrhuji zastupitelstvu města odsouhlasit převod z
položky 4222 – Investiční přijaté transfery na položku 2420 – Splátky půjčených prostředků. Tento
převod se týká vyplacení dotační podpory Hokejbalovému klubu Nové Strašecí, který ve spolupráci
odborem investic MěÚ zajistil v letošním roce vybudování nového hokejbalového povrchu. Při
stavbě rozpočtu pro tento rok nebyly zcela vyjasněny podmínky dotace pro tuto akci a na příjmovou
stránku rozpočtu byla zahrnuta dotace ve výši 1.880.000, - Kč, tedy jako příjemcem bylo město.
Žadatelem dotace se ale stal Hokejbalový klub, který také dotaci obdrží a dle smlouvy
323/2014/D1/2015/OI/TM schválené zastupitelstvem dne 23.4.2015 usnesením č.41 převede finanční
částku ve výši dotace městu. V rozpočtu se tedy očekávaná dotace mění na splátku půjčených
prostředků.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 295
doporučuje
Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:
U s n e s e n í č.
Zastupitelstvo města
schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 13 / 2015
I. VÝDAJE
§ 2219 – Pozemní komunikace
Položka 6121 – Budovy,haly,stavby
Pozn.: Výdaje na rekonstrukci ulice 1.Máje

4.800.000,-

§ 2219 – Pozemní komunikace
Položka 6121 – Budovy,haly,stavby
Pozn: Výdaje na rekonstrukci ulice Křivoklátská

4.300.000,-
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§ 2219 – Pozemní komunikace
Položka 6121 – Budovy,haly,stavby
Pozn: Výdaje na rekonstrukci ulice Karlovarská

1.700.000,-

II. PŘEVODY MEZI POLOŽKAMI
Pol. 4222 – Invest. přijaté transfery
Pozn.: Předpokládaná výše dotace pro vybudování
nového povrchu na hokejbalovém hřišti

-1.880.000,-

Pol. 2420 – Splátka půjčených prostředků
Pozn: příjem splátky od HBC Nové Strašecí

1.880.000,-

Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
4) Nové Strašecí – Záměr výstavby nové čistírny odpadních vod (ČOV) a změna funkčního
využití objektů stávající ČOV
Město Nové Strašecí má zpracovánu projektovou dokumentaci na novou čistírnu odpadních vod pro
7500 Ekvivalentních obyvatel. Projekt byl vypracován v rámci svazku Kanalizace a voda
Křivoklátsko. Nové umístění ČOV je uvažováno na pozemku parc. č. 817/40. Viz příloha č. 5
Město z tohoto svazku vystoupilo a se svazkem se finančně vypořádalo. V majetku města jsou
projektové dokumentace týkající se jak dokanalizování města, tak výstavby nové čistírny odpadních
vod.
V roce 2011 probíhala v rámci kruhu radních a zastupitelů města věcná diskuze, zda se přiklonit
k další rekonstrukci stávající ČOV nebo přikročit k záměru výstavby nové čistírny odpadních vod,
resp. využít hotové projektové dokumentace, protože v rámci tohoto svazku byla nová čistírna již
vyprojektována. Město si za účelem rozhodování nechalo vypracovat podkladový materiál – Posudek
technického a ekonomického řešení ČOV pro Nové Strašecí. Posudek vypracoval Prof. Ing. Petr
Grau, Dr.Sc. (příloha č.1).
Prof. Ing. Petr Grau, Dr.Sc. ve svém posudku nedoporučuje další rekonstrukci čistírny. Naopak se
přiklání k tomu, aby byla vybudována nová čistírna odpadních vod s tím, že stávající objekty čistírny
byly využity pro jiné účely. Tím je myšleno zřízení dešťové zdrže a snížení maximálního průtoku na
biologickou část čistírny odpadních vod (str. 17 posudku). Stávající stav je především z ekologického
hlediska zcela nevyhovující. Většina kanalizačního řadu ve městě je tzv. smíšená, tzn. že odvádí jak
dešťové, tak srážkové vody. V době deštů dochází k mnohonásobnému navýšení průtoku odpadní
vody, které není čov schopna vyčistit. Odpadní vody, byť naředěné vodami dešťovými, jsou
vypouštěny před ČOV tzv. dešťovými oddělovači do Novostrašeckého potoka.
Dále by bylo možné v rámci změny účelu některých objektů ve stávající ČOV jednu z nádrží využít
jako nádrž pro odpadní vody z fekálních automobilů. Odpadní vody by pak byly do procesu čištění
vpouštěny řízeně, tedy především když neprší. V současné době ČOV nemůže přijímat odpadní vody
z fekálních vozů v období deště a to z důvodu chybějící akumulační jímky.
Investiční záměr výstavby nové ČOV je plně v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací
(PRVKUK), který byl projednán a schválen orgány města a v orgánech středočeského kraje.
Dopracování projektu dešťové zdrže a napojení kanalizačního přivaděče k nové ČOV je v souladu
s návrhem Prof. Ing. Petra Graua, Dr.Sc. Je dále v souladu se strategickým záměrem města vyjádřený
v PRVKUK.
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Kapacita ČOV zatížení
Navýšení kapacity – intenzifikace čistírny odpadních vod proběhla v období 2001-2002. Kapacita je
na 5500 tzv. ekvivalentních obyvatel.
Ekvivalentní obyvatel je standardní jednotka, která vyjadřuje průměrného člověka denně
produkujícího 150 litrů odpadních vod a organické znečištění odpovídající 60g BSK5. Zatížení
vyjádřené v počtu ekvivalentních obyvatel se vypočítává z maximálního průměrného týdenního
zatížení vstupu do čistírny odpadních vod během roku, s výjimkou neobvyklých situací, jako jsou
např. silné deště a povodně.
Vlastník ČOV – Město Nové Strašecí – má zájem na tom, aby ČOV disponovala dostatečnou čistící
kapacitou. ČOV nezajišťuje čištění odpadních vod jen na území města, ale také pro okolní obce a
chatové oblasti. Obec Mšecké Žehrovice je napojena na kanalizační řad/ČOV přímo tlakovou
kanalizací. Dle údajů ze statistického úřadu došlo v období 2010-2014 k navýšení počtu obyvatel
v Novém Strašecí + Mšecké Žehrovice z 5661 na 5942. Z předpokládané investiční výstavby nemovistostí k bydlení lze uvést tyto lokality: Rudská, Na Spravedlnosti, Čelechovická, rozšíření
domova důchodců. ČOV Nové Strašecí taktéž zajišťuje čištění odpadních vod pro nemovitosti
z blízkého nebo i vzdálenějších obcí. Dle počtu čestných prohlášení na svoz fekálií se jedná o cca
453 nemovitostí z cca 44 obcí, měst nebo chatových oblastí. Viz příloha č. 2. V roce 2012 bylo
vyčištěno 11,1 tis. m3 odpadních vod pocházejících návozem fekálními vozy. V roce 2013 a 2014 se
vyčistilo více jak 13 tis. m3.
Dle starostky obce Mšecké Žehrovice pí Romany Metelkové je k únoru 2015 napojeno v obci 103
nemovitostí. Nenapojeno je ještě 69 nemovitostí. Z tohoto počtu bude většina nemovitostí na
veřejnou kanalizaci v dohledné době napojena. Obec Lodenice nemá ještě vystavěnou veřejnou
kanalizaci, ale projekční práce a práce na přípravě žádosti o dotační titul probíhají. V obci Lodenice
je 60 nemovitostí, které se budou v krátkém či střednědobém horizontu napojovat na kanalizaci
Mšeckých Žehrovic a tedy i na ČOV Nové Strašecí.
ČOV v Novém Strašecí přijímá v současné době odpadní vodu z fekálních vozů v max. denním
množství 50m3. Dosahuje-li ČOV své maximální čistící kapacity, přistupuje nejdříve provozovatel
k omezení množství návozu odpadní vody od fekálních vozů. Nejkrajnější varianta je úplný zákaz
navážet na ČOV odpadní vodu z fekálních vozů. Zákaz čištění odpadních vod nemusí být jen z titulu
rozhodnutí provozovatele, ale také příslušným státním orgánem. Vlastník ČOV – město - může pak
případně rozhodnout o tom, že odpadní vody z fekálních vozů budou moci navážet jen občané města
Nové Strašecí. Okolní vesnice, chatové oblasti atd. by pak musely využít jiných ČOV, které jsou ale
ve větší vzdálenosti. Důležité je také uvést, že není možné odmítnout žadatele o napojení s důvodem,
že kapacita v ČOV ještě je, ale je „rezervována“ pro občany, kteří ještě kanalizaci nemají. Splňuje-li
žadatel podmínky napojení stanovené v kanalizačním řádu (zvláště parametry znečištěné odpadní
vody), provozovatel musí napojení umožnit. Žádosti se vyřizují chronologicky.
Z hlediska látkového vytížení ČOV Nové Strašecí lze průměrný stav za roky 2013 a 2014
charakterizovat cca 3 500 ekvivalentními obyvateli, ovšem s výraznými výkyvy až na 5500 EO
sledovanými v jednotlivé dny s odběry vzorků.
Dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. v platném znění se kapacita ČOV vyjadřuje v počtu ekvivalentních
obyvatel. Ekvivalentní obyvatel (EO) je definovaný produkcí znečištění 60 g BSK5 za den.
Na základě dat provozního sledování bylo provedeno vyhodnocení zatížení a přepočet kapacity dle
počtu ekvivalentních obyvatel v letech 2013 a 2014 s metodikou nařízení lády 61/2003 Sb. v platném
znění, tj. odvození maximálního průměrného týdenního zatížení. Jako maximální průměrné týdenní
zatížení byla aplikována hodnota percentilu s 95 %-ní pravděpodobností podkročení, která u
nenormálního rozdělení nahrazuje hodnotu X + 2×směrodatná odchylka. Tímto přístupem byla
stanovena aktuální kapacita ČOV Nové Strašecí na úrovni cca 4 800 EO přibližující se projektové
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hodnotě dle intenzifikace z roku 2 000, která však byla realizována s ohledem na v té době platnou
legislativu v oblasti nakládání s odpadními vodami.
ČOV se v současné době nachází prakticky na hraně své kapacity, což je možno dokumentovat
nestabilitou procesu biologické nitrifikace v zimním období provozu a problematickým dosahování
zpoplatněného odtokového limitu v ukazateli CHSK na úrovni 40 mg.l-1. V případě jeho překročení
vzniká tzv. poplatková povinnost, které vedle své administrativní zátěže bude znamenat roční platby
za vypouštěné znečištění v ukazateli CHSK na úrovni cca 100 000 Kč.
Zvyšování látkového zatížení ČOV Nové Strašecí i její existující technický stav jednoznačně generují
potřebu zásadnějšího zásahu do koncepčního a objemového uspořádání.
Realizované investice do stávající ČOV a jejich využití na nové ČOV
Provozovatel, TSNS realizovaly v období 2012-2015 několik investic do zkvalitnění procesu čištění
odpadních vod, čímž se zlepšily parametry čištění odpadních vod. Technické zařízení bude nicméně
možné využít do nové ČOV, čímž se uspoří finanční prostředky. Jedná se o strojní česle, separátor
písku, dmychadla, kyslíkové sondy, odstředivku a některé další zařízení jako je počítač, kamerový
systém atd. Realizuje-li se výstavba nové ČOV, lze také předpokládat podstatné snížení nákladů na
opravy a to z důvodu uplatní záruk dodavatelů/výrobců dané technologie po dobu několika let.
Ekonomika nájemného (finančních prostředků na obnovu vodohospodářského majetku)
Pro rok 2015 TSNS platí městu nájemné (prostředky na obnovu a rozvoj) kanalizační infrastruktury
ve výši Kč 1,57 mil. V případě směny vodohospodářského majetku a provozování kanalizační
infrastruktury na území města společností TSNS lze stanovit minimální roční nájemné cca 2,67 -3
mil. Viz příloha č.3.
V metodickém pokynu pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do
Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány rozvoje vodovodů a
kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací je cena čistírny odpadních vod pro
7500 EO uvedena v hodnotě 62 400 000,- Tuto předpokládanou cenu potvrzují i zástupci projekční
firmy PROVOD (p. Ing. Plichta).
Výše podpory v prioritní ose 1, kam spadá i výstavba ČOV a kanalizací, je následující:
• Dotace z Fondu soudržnosti do výše 85 % z celkových způsobilých veřejných výdajů
projektu.
• Dotace ze Státního fondu životní prostředí ČR do výše 5 % z celkových způsobilých
veřejných výdajů projektu.
• Podmínkou je spolufinancování z veřejných zdrojů.

Výše skutečné výsledné podpory bude dle vyjádření pracovníků operačního programu životní
prostředí upřesněna dne 15. října 2015, neboť se jedná o podporu v oblasti, kde je generován
příjem.(stočné). Výsledná dotace se tak může (vzhledem ke zvolené metodě, která není dosud
známa) pohybovat v řádu cca 70%.
Programové období dotačního titulu je stanoveno na 2014-2020. Profinancování díla je možné dle
podmínek fondů do 2 let od konce programového období. Z tohoto pohledu je možná etapizace a
nejprve zahájit budování kanalizace a teprve poté ČOV (např. 2019,2020).
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Výše uvedené lze shrnout do následujících bodů:
1. Město Nové Strašecí musí pokračovat v řešení problematiky zajištění navýšení kapacity
čištěné odpadní vody, pokud nemají být v krátkém či střednědobém horizontu přijímána
negativní opatření spočívající např. v omezení návozu odpadních vod fekálními vozy
nebo odmítnutí napojení na veřejnou kanalizaci.
2. Město se navýšením kapacity zabývalo již před rokem 2010 v souvislosti s očekávanou
možností čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů EU. Byly uvažovány 2
varianty. Další rekonstrukce stávající ČOV a výstavba nové ČOV. Z posudku Prof. Ing.
Petra Graua, Dr.Sc., který si město nechalo zpracovat vyplývá vhodnější cesta výstavby
nové ČOV s využitím objektů stávající ČOV jakožto retenčních nádrží pro dešťové vody,
případně nádrže pro odpadní vody z fekálních vozů.
3. SFŽP avizoval vypsání dotačního titulu na výstavby čistírny odpadních vod a kanalizací
na podzim letošního roku.
4. Aby mohlo město čerpat dotační prostředky ze strukturálních fondů, je potřebná
konsolidace provozování kanalizace na území města Nové Strašecí. V období červenec do
současnosti probíhají další jednání o majetkovém a provozním vypořádání mezi městem,
VKM a Středočeskými vodárnami, a.s. které spočívá v tom, že vlastníkem kanalizační
infrastruktury bude město a vodovodní infrastruktury společnost VKM. Z jednání mezi
městem, VKM a Středočeskými vodárnami je zřejmé, že je směna reálná. Valná hromada
zabývající se směnou majetku by se měla konat v druhé polovině listopadu letošního roku.
Z jednání vyplývá, že jediným provozovatelem kanalizace na území města bude od
1.1.2016 městská společnost Technické Služby Nové Strašecí, s.r.o.
5. Financování výstavby kanalizace + ČOV, by mělo probíhat z prostředků, které jsou
vybírány v rámci stočného od občanů a firem platící stočné. V případě získání dotace na
dostavbu kanalizace a na výstavbu nové ČOV by bylo nutné s ohledem na předpokládané
další investice města žádoucí využít úvěru od banky. Splátky úvěru je však možné
přizpůsobit výši, která je, resp. bude v rámci stočného agregována.

Po projednání přijala RM
U s n e s e n í RM č. 296
I. n a v r h u j e
aby zastupitelstvo města přijalo následující usnesení

Zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e
záměr výstavby nové čistírny odpadních vod s využitím objektů ve stávající čistírně odpadních vod
II. u k l á d á
radě města předložit zastupitelstvu města po dopracování projektové dokumentace a stanovení
projektového výkazu výměr přehled celkových nákladů výstavby nové čistírny odpadních vod.
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města, jeden člen se zdržel (RNDr. L. Vosátková)
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5) Rekonstrukce veřejného osvětlení v části ul. Křivoklátská – koordinace s realizací stavby
„Rekonstrukce ul. Křivoklátská, Nové Strašecí“
V souladu s uloženým úkolem zajistil OI MěÚ dne 19. 5. 2015 podání žádosti o dotaci na realizaci
stavební akce Rekonstrukce ul. Křivoklátská, Nové Strašecí na ROP Střední Čechy do výzvy č.
85A – Regionální operační program NUTS 2 Střední Čechy, prioritní osa 1. Doprava, oblast podpory
1.1. Regionální dopravní infrastruktura – místní komunikace.
Dne 15. 7. 2015 bylo město informováno o schválení projektu „Rekonstrukce místní komunikace
v ulici Křivoklátská, Nové Strašecí“, číslo projektu CZ.1.15/1.1.00/5a.02065 Výborem Regionální
rady k financování žádosti o dotaci.
Ve veřejné soutěži na dodavatele stavby předložila nejvýhodnější nabídku spol. STRABAG, a. s., Na
Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, korespondenční adresa: STRABAG, a. s., odštěpný závod Praha, Pod
Horkou, 273 07 Vinařice u Kladna, IČ: 608 38 744, s nabídkovou cenou 3.496.116,00 Kč bez DPH.
S dodavatelem stavby byla uzavřena smlouva o dílo.
Předmětem veřejné zakázky nebyla rekonstrukce veřejného osvětlení v části trasy rekonstruované
ulice. Tato byla předběžně projednávána z TSNS s tím, že Radě města bude předložen k projednání
cenový návrh TSNS. Návrh smlouvy o dílo se spol. STRABAG, a. s., zajišťuje povinnost pro
zhotovitele rekonstrukci VO při realizaci stavby strpět.
Dne 2. 9. 2015 předložily TSNS cenovou nabídku na rekonstrukci VO v předmětné části ul.
Křivoklátská (v části od výjezdu z Křivoklátského sídliště). Jedná se o výměnu 5 ks osvětlovacích
stožárů o pokládku kabelového vedení v délce 170 bm. Cenová nabídka byla předložena ve výši
212.766,25 Kč bez DPH, DPH v sazbě 21 % je 44.680,91 Kč, cenová nabídka včetně DPH je
257.447,16 Kč.
V rozpočtu města na rok 2015 je v § 3631 Veřejné osvětlení k využití 693. tis. Kč. Po projednání
s odborem financí tedy lze úhradu rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Křivoklátská, i při realizaci
rekonstrukce veřejného osvětlení v části ul. 1. Máje, provést z rozpočtu města, § 3631 Veřejné
osvětlení.
OI MěÚ navrhuje využít k zajištění realizace TSNS, pro operativnost, a kvalitu odváděné práce.
Z pohledu zákona o veřejných zakázkách se jedná o zakázku malého rozsahu na stavební práce, která
nepodléhá režimu zákona. Zadání práce u TSNS na základě schválení cenové nabídky je v souladu se
Směrnicí o zadávání zakázek malého rozsahu.

Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 297
I. s ch v a l u j e
cenovou nabídku Technických služeb Nové Strašecí, s. r. o., na realizaci rekonstrukce veřejného
osvětlení v části ul. Křivoklátská, v souvislosti s realizací stavby „Rekonstrukce ul. Křivoklátská,
Nové Strašecí“, za nabídkovou cenu 212.766,25 Kč bez DPH, DPH v sazbě 21 % je 44.680,91 Kč,
cenová nabídka včetně DPH je 257.447,16 Kč.
II. s o u h l a s í
s realizací rekonstrukce veřejného osvětlení v části ul. Křivoklátská, v souvislosti s realizací stavby
„Rekonstrukce ul. Křivoklátská, Nové Strašecí“, prostřednictvím Technických služeb Nové Strašecí,
s. r. o., za nabídkovou cenu 212.766,25 Kč bez DPH, DPH v sazbě 21 % je 44.680,91 Kč, cenová
nabídka včetně DPH je 257.447,16 Kč.
III.u k l á d á
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI zajistit realizaci předmětné stavby u Technických služeb Nové
Strašecí, s. r. o.
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
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6) Rekonstrukce veřejného osvětlení v části ul. 1. Máje – koordinace s realizací stavby
„Rekonstrukce ul. 1. Máje, Nové Strašecí“
Usnesením Rady města č. 147/2015 bylo schváleno podání žádosti o dotaci z Fondu rozvoje obcí a
měst Středočeského kraje na stavební akci: Rekonstrukce ul. 1. Máje, Nové Strašecí.
Dne 27. 7. 2015 Zastupitelstvo středočeského kraje schválilo projekt k financování z Fondu rozvoje
obcí a měst Středočeského kraje.
Ve veřejné soutěži na dodavatele stavby předložila nejvýhodnější nabídku spol. Vodohospodářské
stavby, s. r. o., Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, IČ: 402 33 308, s nabídkovou cenou 3.894.710,60
Kč bez DPH. S dodavatelem stavby byla uzavřena smlouva o dílo.
Předmětem veřejné zakázky nebyla rekonstrukce veřejného osvětlení v trase rekonstruované
komunikace. Tato byla předběžně projednávána z TSNS s tím, že Radě města bude předložen
k projednání cenový návrh TSNS. Návrh smlouvy o dílo se spol. Vodohospodářské stavby, s. r. o.,
Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, zajišťuje povinnost pro zhotovitele rekonstrukci VO při realizaci
stavby strpět.
Dne 9. 9. 2015 předložily TSNS cenovou nabídku na rekonstrukci VO v předmětné části ul. 1. Máje.
Jedná se o výměnu 7 ks osvětlovacích stožárů o pokládku kabelového vedení v délce 300 bm. Jelikož
dosavadní dodavatel osvětlovacích těles spol. PHILIPS ukončuje výrobu svítidla Aluroad se
sodíkovou výbojkou, projednaly TSNS se spol. PHILIPS možnost osazení svítidla s LED diodami,
doporučeno bylo svítidlo řady UniStreet Small. Cenové navýšení pro jedno svítidlo činí 4.218 Kč
včetně DPH. Jelikož dle informace spol. PHILIPS bude v řádu několika málo příštích let program
výroby svítidel se sodíkovou výbojkou utlumen ve prospěch svítidel s LED diodami, dle společného
názoru OI a TSNS je vhodné tuto technologii ve vhodném případě provozně odzkoušet, k čemuž lze
využít právě instalaci 7 osvětlovacích stožárů v ul. 1. Máje. Zvýšené náklady na svítidla (v součtu za
7 ks se jedná o částku 29.526 Kč včetně DPH) by měly být kompenzovány zvýšenou životností,
výkonem, regulovatelností svitu a nižší spotřebou elektrické energie.
Cenová nabídka TSNS na rekonstrukci veřejného osvětlení v předmětné části ul. 1. Máje byla
předložena ve výši 346.139,056 Kč bez DPH, DPH v sazbě 21 % je 72.689,20 Kč, cenová nabídka
včetně DPH je 418.828,25 Kč.
V rozpočtu města na rok 2015 je v § 3631 Veřejné osvětlení k využití 693. tis. Kč. Po projednání
s odborem financí tedy lze úhradu rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. 1. Máje provést z rozpočtu
města, § 3631 Veřejné osvětlení.
OI MěÚ navrhuje využít k zajištění realizace TSNS, pro operativnost, a kvalitu odváděné práce.
Z pohledu zákona o veřejných zakázkách se jedná o zakázku malého rozsahu na stavební práce, která
nepodléhá režimu zákona. Zadání práce u TSNS na základě schválení cenové nabídky je v souladu se
Směrnicí o zadávání zakázek malého rozsahu.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 298
I. s ch v a l u j e
cenovou nabídku Technických služeb Nové Strašecí, s. r. o., na realizaci rekonstrukce veřejného
osvětlení v části ul. 1. Máje, v souvislosti s realizací stavby „Rekonstrukce ul. 1. Máje, Nové
Strašecí“, za nabídkovou cenu 346.139,05 Kč bez DPH, DPH v sazbě 21 % je 72.689,20 Kč, cena
včetně DPH celkem 418.828,25 Kč.
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II. s o u h l a s í
s realizací rekonstrukce veřejného osvětlení v části ul. 1. Máje, v souvislosti s realizací stavby
„Rekonstrukce ul. 1. Máje, Nové Strašecí“, prostřednictvím Technických služeb Nové Strašecí, s. r.
o., za nabídkovou cenu 346.139,05 Kč bez DPH, DPH v sazbě 21 % je 72.689,20 Kč, cena včetně
DPH celkem 418.828,25 Kč.
III. u k l á d á
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI zajistit realizaci předmětné stavby u Technických služeb Nové
Strašecí, s. r. o.
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města

7) Oprava zásahového automobilu Volvo
Dne 28. dubna 2014 schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje mimo jiné žádost města Nové
Strašecí o dotaci na projekt „Oprava zásahových automobilů Tatra a Volvo“.
V rámci projektu bylo opraveno zásahové vozidlo Tatra 148 CAS r. v. 1981 a je plánována oprava
zásahového vozidla Volvo FL 614 r. v. 1999.
Na vozidle Tatra byla realizována výměna předních blatníků a masky včetně olakování, opravena
kompletní elektroinstalace, vyměněno výfukové potrubí, celková repase brzd, nakoupeny nové
pneumatiky a dvě hliníkové bedny na nástavbu vozidla pro přepravu nářadí a sorbentu.
Na vozidle Volvo bude provedena oprava a revize palivového okruhu a oprava posilovače řízení a
převodovky řízení.
Předpokládaná cena opravy byla 81 600 Kč. Vzhledem ke specifickému charakteru projektu, zajistil
odbor investic MěÚ cenovou poptávku na opravu automobilu prostřednictvím velitele JSDH Tomáše
Nováka. Byly osloveny čtyři firmy z oboru, z nichž tři se z účasti na zakázce omluvili z důvodu
vytíženosti a problematické dostupnosti náhradních dílů. Nabídku podala firma:
Firma
Nabídková
cena
včetně DPH
58 425,- Kč
Volvo Group Czech Republic, s.r.o., Obchodní 109, 251 01
Čestlice; IČO: 61055239 – pobočka TC Loděnice, Plzeňská 430
Nejnižší cena byla nabídnuta firmou Volvo Group Czech Republic, s.r.o., Obchodní 109, 251 01
Čestlice; IČO: 61055239 – pobočka TC Loděnice, Plzeňská 430 – 58.425 Kč včetně DPH.
Po projednání přijala RM
U s n e s e n í č. 299
s ch v a l u j e
realizaci opravy zásahového automobilu Volvo FL 614 u firmy Volvo Group Czech Republic, s.r.o.,
Obchodní 109, 251 01 Čestlice; IČO: 61055239 – pobočka TC Loděnice, Plzeňská 430 za cenu
58.425,- Kč včetně DPH.
Po pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
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8) Regenerace zeleně vybraných lokalit města Nové Strašecí“ – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo,
upřesnění (snížení) ceny díla
Na základě usnesení RM č. 4 z 18. 11. 2014 byla mezi městem a firmou ROZA CZ, s. r. o., Mšec
211, 270 07 Mšec, IČ 248 30 917, dne 5. 12. 2014 uzavřena smlouva o dílo na provedení díla
„Regenerace zeleně vybraných lokalit města Nové Strašecí“ č. 329/2014/OI.
Po dokončení realizace díla, došlo k upřesnění ceny díla v rozsahu odečtu neprovedených prací
(méně prací) a čerpání rozpočtové rezervy – viz Změnový list č. 1.
Ve vazbě na Změnový list č. 1 OI MěÚ zpracoval dodatek č. 1 výše uvedené Smlouvy o dílo, jehož
předmětem je upřesnění ceny díla, a to její snížení o neprovedené práce (méně práce) a nevyčerpání
rozpočtové rezervy. Cena díla se snižuje o částku 61.555 Kč bez DPH, DPH v sazbě 21 % je
12.926,55 Kč, celkové snížení ceny díla včetně DPH činí 74.481,55Kč.
OI MěÚ navrhuje Radě města schválit dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 300
I. s ch v a l u j e
dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 329/2014/OI s firmou ROZA CZ, s. r. o., Mšec 211, 270 07 Mšec, IČ
248 30 917, na provedení díla „Regenerace zeleně vybraných lokalit města Nové Strašecí“, jehož
předmětem je upřesnění ceny díla, a to snížení celkové ceny díla se snižuje o částku 61.555 Kč bez
DPH, DPH v sazbě 21 % je 12.926,55 Kč, celkové snížení ceny díla včetně DPH činí 74.481,55Kč.
Text dodatku č. 1 smlouvy o dílo je přílohou tohoto usnesení.
II. u k l á d á
starostovi města dodatel č. 1 smlouvy o dílo podepsat.
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města

9) Dodatek č. 2 a příloha č.3 ke smlouvě o svozu VOK, odpadkových košů a úklidu
kontejnerových stání
Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. poskytují na základě této smlouvy svoz velkoobjemových
kontejnerů, které jsou každoročně přistavovány do různých lokalit ve městě. Dále pak svoz
velkoobjemových kontejnerů ze shromaždiště odpadů (sběrný dvůr). Jedná se o směsný odpad,
plasty, papír, kovy, biologický odpad, stavební odpad, pneumatiky, atd.
Další oblastí činností dle této smlouvy je svoz odpadkových košů, které jsou rozmístěny na území
města. Odpadkové koše jsou sváženy do shromaždiště odpadu (sběrného dvora). Současně s činností
svozu košů také TSNS sváží několik nádob s komunálním odpadem (popelnice) z míst, kde není
technicky možné zajistit svoz standardním způsobem – „Kuka vozem“. Jedná se o několik
nemovitostí za viaduktem v Pecínově.
Rada města svým usnesením č. 101 ze dne 3.3.2015 uložila tajemníkovi města ve spolupráci
s odborem investic zpracovat návrh na doplnění odpadkových košů ve městě. Návrh byl zpracován a
předložen. Do města byly doplněny odpadkové koše v počtu 21ks, čímž byl počet košů navýšen
z původních 74 na 95. Tyto koše jsou již sváženy.
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Zároveň odbor investic navrhuje, aby byly odpadkové koše doplněny ještě o tato místa:
- Rakovnické sídliště, u č.p. 670
- Ul. Čsl. Armády naproti restauraci Jansa
- Ul. U Stadion u č.p. 922
- Před první vchod základní školy
- Čsl. Armády naproti autodíly – Tomáš Palek – u minimarketu
TSNS v tomto období vyhodnotily ekonomiku svozu navýšeného počtu odpadkových košů a
předkládají městu cenový návrh, který uvažuje s částkou Kč 213 156 bez DPH. Cena včetně DPH
15% Kč 245 129,4. Zároveň navrhují, aby tato částka byla placena ve formě paušálu každý měsíc
1/12. Celková roční paušální částka je navíc stanovena pro počet od 90 od 100 odpadkových košů.
Předchozí stav byl v počtu 74 odpadkových košů a celková částka včetně DPH byla ve výši Kč 224
168,-. Celkové roční navýšení představuje částku Kč 20961,40 včetně DPH.
Další navrhovanou změnou ve smlouvě je způsob fakturace u svozu velkoobjemových kontejnerů,
které jsou sváženy jak ze shromaždiště odpadů, ulice Lipová, tak z míst ve městě dle harmonogramu
pro každý rok. Dle stávající smlouvy se platil měsíční paušál a v měsíci říjnu se provedlo vyúčtování
dle skutečného stavu. Navrhovaná změna spočívá v tom, že by fakturace probíhala průběžně každý
měsíc a to na základě skutečnosti. Příloha č. 3 stanovuje jednotkové ceny dle cílové destinace a
použitého dopravního prostředku. V příloze je navíc zohledněna skutečnost, že velkoobjemové
kontejnery byly do shromaždiště odpadu pořízeny z dotačních prostředků a jsou ve vlastnictví města.
Velkoobjemové kontejnery ve vlastnictví TSNS jsou tak využívány pro odvoz objemného odvozu
z města, kam jsou dle schváleného harmonogramu přistavovány. I z tohoto důvodu došlo ke snížení
ceníkových cen za svoz odpadu. Cena za odvoz VOK kontejneru dle stávající schválené smlouvy je
v ceně Kč 1619,-. V příloze č.3 se ceny pohybují od Kč 690,- do Kč 1 690,- v závislosti na službě.
Dodatek ke smlouvě upravuje předmět smlouvy, protože ze shromažďovacího místa odpadu je
možné odpady svážet nejen formou velkoobjemových kontejnerů, ale také např. traktorem s vlekem
(odvoz sutí).
Po projednání rada města přijmula
U s n e s e n í č. 301
I. s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 2 včetně přílohy č. 3 ke smlouvě uzavřené dne 14.6.2011 se společností
Technické Služby Nové Strašecí,s.r.o., Lipová 1172, Nové Strašecí, IČ: 27236846 o svozu VOK,
odpadkových košů a úklidu kontejnerových stání ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.9.2011, jehož
předmětem je úprava předmětu smlouvy a financování.
Text dodatku je přílohou tohoto usnesení.
II. u k l á d á
starostovi města dodatek č. 2 včetně přílohy č. 3 podepsat
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
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10) Pronájem Komenského náměstí – posvícení 2016
Na žádost pana Hynka Třísky, pořadatele kulturních akcí, o pronájem Komenského náměstí pro
umístění atrakcí a prodejních stánků ve dnech Novostrašeckého posvícení v roce 2016, obdobně jak
tomu bylo letos i v minulých letech. Předkládám k odsouhlasení nájemní smlouvu s Hynkem Třískou
za stejných podmínek jako o posvícení v letošním roce.
Po projednání Rada města přijala
U s n e s e n í č. 302
I. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy s Hynkem Třískou, 250 64 Hovorčovice, IČ:16488725 na pronájem části
Komenského náměstí a ulice Vítězslava Hálka, plochy a parkoviště u sokolovny včetně bývalého
kina pro atrakce a prodejní stánky v Novém Strašecí za účelem provozování atrakcí technické
zábavy a prodejních stánků v rámci oslav posvícení ve městě ve dnech 5. až 13. září 2016 za
nájemné ve výši 75.000,- Kč.
Text nájemní smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
II. u k l á d á
starostovi města nájemní smlouvu podepsat
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města

11) Žádost o údržbu komunikace – ulice U Mlýna
Dne 2. 9. 2015 byla na MěÚ doručena žádost AR Auto, s. r. o., v zastoupení Ing. Adolfa Bradáče, na
zařazení ulice U Mlýna do Plánu zimní údržby. Žádost je dále podpořena Bc. Rudolfem Loskotem,
LL.M.MBA, Jakubem Bradáčem, Veronikou Rosenkranzovou, a Janem Šubinou.
Na základě předchozí úřední činnosti OI MěÚ bylo zjištěno, že předmětná komunikace, tzv. „bývalá
statková silnice“ byla na základě stavebního povolení z roku 1981 vybudována stavebníkem
Školským zemědělským podnikem Lány. Kolaudace komunikace však nikdy neproběhla, tj. jedná se
o nezkolaudovanou stavbu. Obecně lze konstatovat, že ve smyslu příslušných ustanovení stavebního
zákona není možné stavbu (stavbu komunikace) užívat, pokud není zkolaudována. Zejména v její
spodní části (směrem k ČOV) jsou pak na komunikaci stavební závady.
Stavba komunikace je umístěna na pozemcích několika vlastníků, vlastnické vztahy mezi vlastníky
pozemků a nástupnickým subjektem stavebníka Státního statku, tj. České zemědělské univerzity
v Praze, Školního zemědělského podniku Lány, nejsou vypořádány.
Cca před 5 lety bylo odborem dopravy MěÚ Rakovník na žádost Mgr. Bc. Daniela Müllera
(Sběratelský dům, s. r. o.) povoleno na vjezdu do ul. U Mlýna z ul. Čsl. Armády osazení zákazové
dopravní značky – zákaz vjezdu všech motorových vozidel.
Ve smyslu výše uvedených skutečností se tedy nejedná o městskou komunikaci, jak se uvádí
v žádosti.
OI MěÚ se domnívá, že bez kolaudace komunikace U Mlýna, a odstranění zákazové značky na
křižovatce z ul. Čsl. Armády, popřípadě doplnění dodatkové tabulky o povolení vjezdu dopravní
obsluhy, nelze komunikaci U Mlýna zařadit do Plánu zimní údržby. Žadatelé si zimní údržbu budou
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muset zajišťovat vlastními silami, popřípadě si zajistit zimní údržbu komunikace objednáním služby
na vlastní náklady.
Po projednání přijala RM
U s n e s e n í RM č. 303
I. n e s o u h l a s í
se zařazením komunikace U Mlýna do Plánu zimní údržby města pro nedořešený právní vztah
komunikace a existenci zákazové značky bránící vjezdu všech motorových vozidel.
II. u k l á d á
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI vstoupit v jednání s majiteli pozemky pod komunikací o
možnosti převodu vlastnictví na města
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města

12) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – „Nové Strašecí – nové
NN, kNN ul. Rudská“.
ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ:
24729035, DIČ CZ24729035 jako investor stavby připravuje stavbu: „Nové Strašecí – nové NN,
kNN ul. Rudská“.
Jedná se o umístění kabelu nízkého napětí a jedné přípojkové skříně na pozemcích p.č. – 146/7,
149/7, 2198/2, 1751/8, 2457/1.
Dotčené pozemky ve vlastnictví města: p.č. - 146/7, 149/7, 2198/2, 1751/8, 2457/1.
Odbor investic uplatní podmínky, které schválila Rada města na svém zasedání, usn.č. 261 ze
dne 25. 7. 2011 ve vyjádření k předmětné stavbě.
Délka kabelového vedení v pozemku města bude cca 309,5 metrů (náhrada 30.950 Kč bez DPH).
Celková výše náhrady bude upřesněna po vyhotovení GP dle skutečné délky kabelové rýhy.
Pro potřeby stavebního řízení byl předložen návrh smlouvy o smlouvě budoucí. Po dokončení a
zaměření stavby bude uzavřena konečná smlouva o zřízení věcného břemene se vkladem do katastru
nemovitostí
Po projednání přijala RM
U s n e s e n í č. 304
I.

souhlasí

s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku p.č. - 146/7,
149/7, 2198/2, 1751/8, 2457/1 pro investora stavby ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín, Děčín IV
- Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ CZ24729035, spočívající v právu
umístění, provozování a údržby kabelového vedení kNN, stavba „Nové Strašecí – nové NN, kNN
ul. Rudská“.
Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
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II.

ukládá

starostovi města podepsat smlouvu o smlouvě budoucí a následně budoucí smlouvu.
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města

13) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – „Nové Strašecí,
ul. Zahradní – stav. úpr.NN“
ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ:
24729035, DIČ CZ24729035 jako investor stavby připravuje stavbu: „Nové Strašecí, ul. Zahradní –
stav. úpr. NN““.
Jedná se o umístění kabelu nízkého napětí a dvou přípojkových skříní na pozemcích p.č. – 2133/1,
411/7, 411/3, 411/11.
Dotčené pozemky ve vlastnictví města: p.č. - 2133/1, 411/7, 411/3, 411/11.
Odbor investic uplatní podmínky, které schválila Rada města na svém zasedání, usn.č. 261 ze
dne 25. 7. 2011 ve vyjádření k předmětné stavbě.
Délka kabelového vedení v pozemku města bude cca 215,9 metrů (náhrada 21.590 Kč bez DPH).
Celková výše náhrady bude upřesněna po vyhotovení GP dle skutečné délky kabelové rýhy.
Pro potřeby stavebního řízení byl předložen návrh smlouvy o smlouvě budoucí. Po dokončení a
zaměření stavby bude uzavřena konečná smlouva o zřízení věcného břemene se vkladem do katastru
nemovitostí

Po projednání přijala RM
U s n e s e n í č. . 305
I.

souhlasí

s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku p.č. - 2133/1,
411/7, 411/3, 411/11 pro investora stavby ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín, Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ CZ24729035, spočívající v právu
umístění, provozování a údržby kabelového vedení kNN, stavba „Nové Strašecí, ul. Zahradní –
stav. úpr. NN““.
Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení.

II.

ukládá

starostovi města podepsat smlouvu o smlouvě budoucí a následně budoucí smlouvu.
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
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14) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – „Nové Strašecí
p.č. 863/12 – nové vedení kNN H2B6“.
ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ:
24729035, DIČ CZ24729035 jako investor stavby připravuje stavbu: „Nové Strašecí p.č. 863/12 –
nové vedení kNN H2B6“.
Jedná se o umístění kabelu nízkého napětí a jedné přípojkové skříně na pozemcích p.č. – 1068/12,
1077/23.
Dotčené pozemky ve vlastnictví města: p.č. - 1068/12, 1077/23.
Odbor investic uplatní podmínky, které schválila Rada města na svém zasedání, usn.č. 261 ze
dne 25. 7. 2011 ve vyjádření k předmětné stavbě.
Délka kabelového vedení v pozemku města bude cca 43 metrů (náhrada 4.300 Kč bez DPH).
Celková výše náhrady bude upřesněna po vyhotovení GP dle skutečné délky kabelové rýhy.
Pro potřeby stavebního řízení byl předložen návrh smlouvy o smlouvě budoucí. Po dokončení a
zaměření stavby bude uzavřena konečná smlouva o zřízení věcného břemene se vkladem do katastru
nemovitostí
Po projednání přijala RM
U s n e s e n í č. 306
I.

souhlasí

s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku p.č. - 1068/12,
1077/23 pro investora stavby ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická
874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ CZ24729035, spočívající v právu umístění, provozování a
údržby kabelového vedení kNN, stavba „Nové Strašecí p.č. 863/12 – nové vedení kNN H2B6“.
Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
II.

ukládá

starostovi města podepsat smlouvu o smlouvě budoucí a následně budoucí smlouvu.
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města

15) Granty 2015 – 2. kolo
Do druhého kola městských grantů 2015 byly zaslány tři přihlášky oddílů pracujících s mládeží.
Oddíly předložily v souladu se Zásadami pro poskytování grantových příspěvků města Nové Strašecí
rozpisy podzimní části soutěží, kterých se účastní.
Zaslané požadavky subjektů na grantové příspěvky činily : kopaná 80 119 Kč , florbal 159 000 Kč ,
HBC 96 369 Kč. Výpočet příspěvku byl proveden podle stejné metodiky, jako v prvním kole
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a požadované částky navrhuji upravit takto : kopaná 64 050 Kč , florbal 58 940 Kč, HBC 63 050 Kč.
V součtu je to 186 040 Kč. Ze schválené rozpočtované částky pro granty 2015 (§ 6409) zbývala na
tomto paragrafu k 11.9.2015 částka 42 160 Kč. Nebude-li schváleno rozpočtové opatření, kterým se
prostředky na tomto paragrafu navýší, nebude možné tyto částky vyplatit.

Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 307
I. b e r e n a v ě d o m í
Informaci o druhém kole grantů 2015
II .

ukládá

místostarostce města předložit zastupitelstvu města ke schválení grantovou dotaci převyšující
50.000 Kč jednomu žadateli pro TJ Sokol Nové Strašecí ve výši 122 990 Kč (zákon o obcích
č.128/2000 Sb., § 85, odst. c)( pro oddíl kopané 64 050 Kč a pro oddíl florbalu 58 940 Kč) a pro
oddíl HBC 63 050 Kč.
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města

16) Plán inventur na rok 2015
Ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví znění pozdějších předpisů a
prováděcí vyhlášky č.270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků byl zpracován „Plán inventur
na rok 2015“, který upravuje postup při inventarizaci majetku a závazků a zároveň obsahuje složení
hlavní inventarizační komise, dílčích inventarizačních komisí a likvidační komise.

Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 308
schvaluje
„Plán inventur na rok 2015“.
Plán inventur je přílohou tohoto usnesení.
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města

17) Návrh programu 7. zasedání ZM
Starosta města předložil návrh programu 7. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat dne
24. 9. 2015 od 18:00 hod. ve Slavnostním sále MěÚ.
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Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 309
schvaluje
návrh programu 7. Zasedání Zastupitelstva města Nové Strašecí, které se bude konat dne 24. 9. 2015
od 18:00 hod. ve Slavnostním sále MěÚ Nové Strašecí.
Navržený program:
1) Zahájení
2) Dotazy občanů
3) Kontrola usnesení
4) Rozpočtové opatření č. 13/2015
5) Zástavba 8 RD Nové Strašecí – Hliniště, dodatek č. 1 k plánovací smlouvě
6) Prodej pozemků parc.č. 1104/255 a 1093/1, koupě parc.č. 1094/2, vše v k.ú. Nové Strašecí
7) Granty 2015 – 2. kolo
8) Záměr výstavby nové ČOV
9) Různé
10) Diskuse
11) Závěr
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města

18) Rekonstrukce chodníků v ul. Karlovarská, Nové Strašecí – výběr nejvýhodnější nabídky
Na základě usnesení Rady města č. 264/2015 byla dne 18. 8. 2015 zveřejněna na Profilu zadavatele
výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby
Rekonstrukce chodníků v ul. Karlovarská, Nové Strašecí. Současně bylo třináct vybraných
zájemců vyzváno k předložení nabídky. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 4. 9. 2015, do
14.00 hod.
Ve lhůtě pro podání nabídek bylo zadavateli doručeno 6 nabídek uchazečů:
První jednání hodnotící komise ve věci otevírání obálek s nabídkami bylo svoláno na den 8. 9. 2015,
druhé jednání proběhlo dne 14. 9. 2015.
Po otevření obálek, posouzení kvalifikace, a posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komise
konstatovala, že všechny posuzované nabídky splnily požadavky zadavatele na předmět zakázky a
mohly být hodnoceny. Hodnotící komise posoudila nabídky uchazečů rovněž z hlediska výše
nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a konstatovala, že ve vztahu k předmětu
zakázky podle názoru hodnotící komise neobsahují nabídky mimořádně nízkou nabídkovou cenu.
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky byla zadavatelem stanovena nejnižší
nabídková cena. Zadavatel v zadávací dokumentaci stanovil, že hodnotit se bude celková nabídková
cena uchazeče bez DPH.
Výsledek hodnocení:
Pořado
Název uchazeče /dodavatele/,
vé číslo
sídlo/adresa společnosti
nabídky
RYBÁŘ stavební, s. r. o., nám. Míru
4.
50, 276 01 Mělník
2.
EKOSTAVBY Louny, s. r. o.,

IČ

Pořadí
Nabídková cena
uchazeč
v Kč bez DPH
ů

271 31 335

3.400.820,50

1.

104 42 481

3.580.100,00

2.

27. zasedání rady města – 15. září 2015

30

3.
5.
1.

6.

Václava Majera 573, 440 01 Louny
SILBA – Elstav s. r. o., Letkov 155,
326 00 Plzeň
Klika & Dvořák, s. r. o., Pavlisova
2250, 272 01 Kladno
Investice a stavební práce, s. r. o.,
Kuštova 2655, 269 01 Rakovník
STRABAG, a. s., Na Bělidle 198/21,
150 00 Praha 5, korespondenční
adresa: STRABAG, a. s., odštěpný
závod Praha, Pod Horkou, 273 07
Vinařice u Kladna

643 58 844

3.666.624,50

3.

251 45 959

3.798.312,70

4.

271 05 539

4.053.572,70

5.

608 38 744

4.290.890,00

6.

V rámci stanoveného hodnotícího kritéria pro zadání veřejné zakázky, stanoveného zadavatelem –
nejnižší nabídková cena – byla vyhodnocena:
1) Na prvním pořadí jako nejvýhodnější nabídka č. 4. uchazeče RYBÁŘ stavební, s. r. o., nám.
Míru 50, 276 01 Mělník, IČ: 271 31 335, s nabídkovou cenou 3.400.820,50 Kč bez DPH.
2) Na druhém pořadí nabídka č. 2. uchazeče EKOSTAVBY Louny, s. r. o., Václava Majera 573,
440 01 Louny, IČ: 104 42 481, s nabídkovou cenou 3.580.100,00 Kč bez DPH.
3) Na třetím pořadí nabídka č. 3. uchazeče SILBA – Elstav s. r. o., Letkov 155, 326 00 Plzeň, IČ:
643 58 844, s nabídkovou cenou 3.666.624,50 Kč bez DPH.
Hodnotící komise na základě provedeného hodnocení konstatovala, že podle stanoveného kritéria
nejnižší nabídkové ceny, uvedeného v zadávací dokumentaci, byla jako nejvýhodnější vyhodnocena
nabídka č. 4 uchazeče RYBÁŘ stavební, s. r. o., nám. Míru 50, 276 01 Mělník, IČ: 271 31 335,
s nabídkovou cenou 3.400.820,50 Kč bez DPH.
Hodnotící komise proto doporučila zadavateli, aby uzavřel smlouvu o dílo s výše uvedeným
uchazečem, který podal nejvýhodnější nabídku, tj. se spol. RYBÁŘ stavební, s. r. o., nám. Míru 50,
276 01 Mělník, IČ: 271 31 335, s nabídkovou cenou 3.400.820,50 Kč bez DPH.
Rada města přijala:
Usnesení
I.

bere na

č. 310
vědomí

Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komise pro veřejnou zakázku na stavební práce
v režimu zjednodušeného podlimitního řízení – Rekonstrukce chodníků v ul. Karlovarská, Nové
Strašecí.
II.
s ch v a l u j e
nabídku uchazeče č. 4 spol. RYBÁŘ stavební, s. r. o., nám. Míru 50, 276 01 Mělník, IČ: 271 31 335,
s nabídkovou cenou 3.400.820,50 Kč bez DPH, jako nejvýhodnější nabídku podle stanoveného
hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny bez DPH, uvedeného v zadávací dokumentaci.
III.
c)

d)

ukládá

tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI MěÚ uveřejnit ve lhůtě do 3 pracovních dnů po rozhodnutí
zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na Profilu zadavatele /města/ oznámení a rozhodnutí o
výběru nejvhodnější nabídky.
starostovi města podepsat smlouvu o dílo

Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
27. zasedání rady města – 15. září 2015

31

Další projednávané body bez přijatého usnesení
Starosta podal informaci o své účasti v delegaci Středočeského kraje v Číně.
Návštěva partnerského města Welden koncem září t.r..
Jednání pozemkového úřadu s majiteli pozemků pod R6.
Oslavy 60. let gymnázia.
Žádost o finanční příspěvek na publikaci k 10. výročí Akademie volného času – vráceno k doplnění.
Občanské podněty: hřbitov pro psy, rampa na skateboard, odstavné parkoviště, laserové promítání.
Vyznamenání města.

Závěr
Starosta města ukončil jednání rady města v 20.00 hod.

28. zasedání rady města se uskuteční
v úterý 29. 9. 2015 v 17:30 hod.

Mgr. Karel Filip v. r.
starosta města

RNDr. Libuše Vosátková v. r.
místostarostka města

Zapsal: JUDr. Jiří. Tláskal 16.9.2015
27. zasedání rady města – 15. září 2015

