Zápis

z 28. zasedání rady města, konaného dne 29. září 2015

Přítomni:

RNDr. Libuše Vosátková

- místostarostka města

Ing. Jan Bechyně
Mgr. Jiří Bouček
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:
Mgr. Karel Filip

- starosta města

H o s t é:

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

Ing. Karel Kestner 6.10.2015
……………………………………..

Mgr. Jiří Bouček 5.10.2015
…...…………………………….
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Program:
Zahájení
1) Výměna výtahu v objektu polikliniky Nové Strašecí, čp. 414 – projektová dokumentace,
stavební povolení
2) Návrh záměru směny nemovitostí
3) Záměr prodeje části p.č. 654 v k.ú. Nové Strašecí z majetku města (Okrouhlice)
4) Smlouva o výpůjčce části pozemku č. 2164/1
5) Pronájem části pozemku st. 32/1
6) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – Markéta Nečasová, xxxxxxxxxxxxxxxxxx
7) Výpověď z nájmu nebytových prostor v čp. 1155, ul. Havlíčkova – nájemce firma EXRAY
s.r.o.
8) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB – kanalizace
9) Žádost o pokácení 3 smrků u domu čp. 752
10) Požadované informace k žádosti o příspěvek (AVČ)
11) Různé
Závěr

Zahájení
Zasedání zahájila v 17:30 hodin místostarostka města RNDr. Libuše Vosátková, přivítala přítomné
a konstatovala, že rada města je schopna se usnášet vzhledem k účasti 6 členů rady města.
Místostarostka města konstatovala, že zápis z minulé rady města byl ověřen Mgr. Richardem
Spieglem a Ing. Janem Burešem.
Místostarostka města jmenovala za ověřovatele dnešního zápisu Ing. Karla Kestnera a Mgr. Jiřího
Boučka.
Místostarostka města seznámila přítomné s programem jednání rady města.
Tento program byl schválen 6 členy rady města.

1) Výměna výtahu v objektu polikliniky Nové Strašecí, č.p. 414 – projektová dokumentace,
stavebního povolení
OI MěÚ na základě plánu investic a projednání na poradě vedení MěÚ připravil zadávací
dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby:
Vypracování projektové dokumentace a zajištění stavebního povolení – výměna výtahu
v objektu Polikliniky Nové Strašecí, č.p. 414, v rozsahu:
1) vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení,
2) zajištění vydání stavebního povolení pro stavbu, včetně související inženýrské činnosti,
3) vypracování dokumentace pro provedení stavby včetně soupisu prací s výkazem výměr a
oceněného soupisu prací s výkazem výměr (rozpočtu)
Veřejná zakázka byla vyhlášena dne 8. 9. 2015 dle Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu, dle jejich předpokládané hodnoty. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 21. 9. 2015.
Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace byly zveřejněny současně na profilu zadavatele.
Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na služby proběhlo dne 23. 9. 2015 – viz. kopie
protokolu o posouzení a hodnocení nabídek. Výsledek hodnocení:
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Výsledek hodnocení podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena
Pořado
vé číslo
nabídky

Název společnosti

Adresa společnosti

2.

Výtahy Vaněrka, s. r.
o.

1.

Milota Kladno, s. r. o.

Mostecká 4, 419 01
Duchcov
Huťská 1557, 272
01 Kladno

IČ

Nabídková
cena v Kč
včetně DPH

Pořadí
uchaze
čů

254 79 296

60.258

1.

475 50 961

60.500

2.

Radě města je předkládán ke schválení návrhy smlouvy o dílo.
Financování předmětu díla lze zajistit z rozpočtu města, z položky Kom. služby – kapitálové rezervy
– projekty.
Rada města přijala
U s n e s e n í č. 311
I.

s ch v a l u j e

smlouvu o dílo se spol. Výtahy Vaněrka, s. r. o., Mostecká 4, 419 01 Duchcov, IČ: 254 79 296, na
Vypracování projektové dokumentace a zajištění stavebního povolení – výměna výtahu v objektu
Polikliniky Nové Strašecí, č.p. 414, za nabídkovou cenu 60.258 Kč včetně DPH,
text smlouvy o dílo je přílohou tohoto usnesení.
II.

ukládá

starostovi města podepsat smlouvu o dílo se spol. Výtahy Vaněrka, s. r. o., Mostecká 4, 419 01
Duchcov, IČ: 254 79 296, na Vypracování projektové dokumentace a zajištění stavebního povolení –
výměna výtahu v objektu Polikliniky Nové Strašecí, č.p. 414, za nabídkovou cenu 60.258 Kč včetně
DPH.
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města.

2) Návrh záměru směny nemovitostí
V souvislosti s připravovanou směnou vodohospodářského majetku (vodovod) města se společností
VKM a.s. za část vodohospodářského majetku (kanalizace) společnosti jsou též předmětem směny
některé nemovitosti města související s vodovodem. Aby bylo možné směnu zrealizovat, resp. o ní
rozhodnout zastupitelstvem města je nutné, aby byl ve smyslu zákona o obcích zveřejněn záměr
směny těchto nemovitostí: pozemek st.parc.č. 1994 (součást stavby zemního vodojemu), pozemek
parc. č. 207/11 (součást vodojemu), pozemek st.parc.č. 1947 (součást stavby technického vybavení a
objekt ATS), pozemek st. parc.č. 1946 (součást stavby technického vybavení akumulační nádrže) a
pozemek parc. č. 207/14 (ostatní plocha u vodojemu).
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Po projednání přijala rada města
U s n e s e n í č. 312
I. s o u h l a s í
se záměrem směny pozemků ve vlastnictví města, a to: stavební pozemky parc.č. 1994, jejíž součástí
je stavba zemního vodojemu, č. 1947, jejíž součástí je stavba – objekt ATS a č. 1946, jejíž součástí je
stavba – akumulační nádrž, pozemky parc.č. 207/11 ostatní plocha a č. 207/14 ostatní plocha, vše
v k.ú. Nové Strašecí za část vodohospodářského majetku (kanalizace) ve vlastnictví společnosti
VKM a.s. Kladno.
II. u k l á d á
tajemníkovi MěÚ zajistit zveřejnění záměru ve smyslu ust. § 39 ods. 1 zákona o obcích.
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města.

3) Záměr prodeje části p.č. 654 v k.ú. Nové Strašecí z majetku města (v rámci majetkoprávního
vypořádání části plochy bývalé skládky)
Rada města projednala na svém zasedání dne 31.8.2015 žádost manželů Blahoslava a Marie
Gruntorádových o dořešení majetkoprávního vypořádání k části pozemku p.č. 655 v k.ú. Nové
Strašecí, které užívá město jako součást plochy bývalé skládky „Na Okrouhlici“ a přístupovou
plochu k ní.
Svým usnesením č. 290 uložila RM tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI MěÚ projednat se žadateli
nabídku možných náhradních pozemků, a to částí p.č. 654, příp. 665 v k.ú. Nové Strašecí.
K projednání nabídky náhradních pozemků se žadateli došlo 16.9.2015 na OI MěÚ v Novém
Strašecí. Po seznámení s možností náhradních pozemků, mají žadatelé zájem o část p.č. 654 . ( viz
Zápis z tohoto jednání v příloze).
Manželé Gruntorádovi navrhují, aby od nich město odkoupilo část pozemku p.č. 655 ( dle odměření
z mapy KN cca 7052 m2 – díl C) za dohodnutou cenu a za stejnou cenu jim odprodalo část
pozemku města p.č. 654 ( výměra odměřením z mapy cca 7024 m2 – díl A), která navazuje na
zbytek jejich pozemku p.č. 655 ležící mimo bývalou skládku (díl B). Kupovaný a prodávaný
pozemek jsou v v cca shodné výměře. Plochy jednotlivých částí je nutno upřesnit zaměřením a
geometrickým plánem.
Po projednání RM přijala
U s n e s e n í č. 313
I.

souhlasí

se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 654 v k.ú. Nové Strašecí ( o výměře cca 7024 m2)
jako náhrady za odkoupenou část pozemku p.č. 655 v k.ú. Nové Strašecí v rámci majetkoprávního
vypořádání části plochy bývalé skládky „Na Okrouhlici“
II. u k l á d á
tajemníkovi MěÚ zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemku podle § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb.
„o obcích“.
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města.
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4) Smlouva o výpůjčce části pozemku č. 2164/1
Městu byla přiznána dotace v rámci výzvy č. 71 Regionálního operačního programu Střední Čechy
v oblasti podpory – 1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy (zastávky veřejné dopravy), na projekt
„Autobusové zastávky v ulici Karlovarská – Nové Strašecí“. Projekt byl realizován v červenci 2014 a
bylo požádáno o proplacení. Toto Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy podmiňuje
majetkoprávním vypořádáním pozemků pod zálivy v komunikaci č. II/606, která je ve vlastnictví
Středočeského kraje, na pozemku č. 2164/1, který je ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Za tímto účelem vypracovalo ŘSD návrh smlouvy o výpůjčce této části pozemku bezplatně na dobu
pěti let (udržitelnost projektu).
Po projednání přijala RM
U s n e s e n í č. 314
I. s c h v a l u j e
smlouvu o výpůjčce části pozemku č. 2164/1 v k. ú. Nové Strašecí bezúplatně na dobu pět let
s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390 a Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského
kraje, IČ: 00066001
II. u k l á d á
starostovi města smlouvu podepsat
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města.

5) Pronájem části pozemku st.32/1
RM projednala na svém zasedání dne 31.8.2015 žádost paní Le Thi Minh, bytem Nové Strašecí
xxxx o pronájem části pozemku st.p. 32/1 v k.ú. Nové Strašecí o výměře cca 44 m2 za prodejnou
čp. 1022. Žadatelka na základě nájemní smlouvy s vlastníkem objektu – SD Jednota v Rakovníku,
užívá objekt prodejny a provozuje v něm prodejnu smíšeného zboží.
Usnesením č. 289 RM souhlasila se záměrem pronájmu uvedeného pozemku jako zázemí prodejny
za nájemné v minimální výši 10,- Kč/m2/rok.
V souladu s tímto usnesením a podle § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. byl záměr pronájmu
pozemku od 8.9. 2015 zveřejněn. Po dobu zveřejnění k němu nebyla vznesena žádná připomínka,
námitka, ani jiná nabídka.
Po projednání přijala RM
U s n e s e n í č. 315
I. s o u h l a s í
s pronájmem části pozemku st.p. 32/1 v k.ú. Nové Strašecí o výměře 44 m2 za objektem čp. 1022
v Novém Strašecí k využití jako zázemí prodejny smíšeného zboží za podmínek :
- nájemné 10,- Kč/m2/rok
- na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s tím, že užívání pozemku je podmíněno
trváním užívání objektu čp. 1022
Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
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II. u k l á d á
starostovi města nájemní smlouvu podepsat.
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města.

6) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – Markéta Nečasová, xxxxxxxxxxx
Dne 7.9.2015 požádala paní Markéta Nečasová o prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3 v ulici
Husova čp. 753 v Novém Strašecí. Jedná se o byt velikosti 3+1 a celkové ploše 77 m2. Paní Markéta
Nečasová má nájemní smlouvu vedenou pod číslem 24/2014/Bal na dobu určitou, ve znění dodatku
č. 3. Tento dodatek byl schválen radou města usnesením č. 119 ze dne 16.3.2015 za předpokladu, že
bude uhrazeno dlužné nájemné. Dle zjištění odboru investic paní Markéta Nečasová dluží na
nájemném a službách částku 13 228 Kč.
Paní Nečasová ve své žádosti o prodloužení nájemní smlouvy uvádí, že si je vědoma dlužné částky
na nájemném a službách, ale musela prý uhradit dvě exekuce. Peníze určené na nájem použila na
úhradu exekucí, aby jim nebyly odebrány osobní věci. Paní Nečasová žádá o prodloužení nájemní
smlouvy alespoň na tři měsíce a v této době uhradí dluh na nájemném a zavazuje se, že bude nájemné
platit včas. Odbor investic zjistil , že v citovaném bytě žije spolu s paní Markétou Nečasovou její
přítel pan Kubín, a její dvě nezletilé děti, celkem tedy čtyři osoby. Odbor investic navrhuje radě
města prodloužit nájemní smlouvu na 2 měsíce a pokud paní Nečasová do 30.11.2015 neuhradí
dlužnou částku na nájemném a službách, bude jí ukončen nájemní vztah na předmětný byt.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 316
I. s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 24/2014/Bal na byt č. 3 xxxxxxxxxxx v Novém
Strašecí s paní Markétou Nečasovou, dodatek č. 4 k nájemní smlouvě se bude týkat prodloužení
nájemního vztahu na dobu určitou do 30.11.2015 .
Text dodatku nájemní smlouvy č. 4 je přílohou tohoto usnesení.
II. u k l á d á
starostovi města podepsat dodatek č. 4
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města.

7) Výpověď z nájmu nebytových prostor v čp. 1155, ul. Havlíčkova – nájemce firma
EXRAY s.r.o.
Nájemce firma EXRAY s.r.o. má v současné době pronajaté nebytové prostory v budově čp. 1155,
ul. Havlíčkova, Nové Strašecí. Jedná se o nebytový prostor ve 3. nadzemním podlaží budovy,
místnost č. 308 o celkové ploše 25,3 m2. Nájemce užívá tyto nebytové prostory na základě nájemní
smlouvy č.163/2013/OI ze dne 1.9.2013.
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Dne 31.8.2015 byla na MěÚ doručena výpověď firmy EXRAY s.r.o. z nájmu předmětných
nebytových prostor s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemce vypovídá nájemní vztah ke dni
30.11.2015 dle článku VI. nájemní smlouvy o nájmu těchto nebytových prostor.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 317
I. b e r e n a v ě d o m í
výpověď z nájemního vztahu na nebytové prostory ve 3. nadzemním podlaží budovy čp. 1155 o
celkové ploše 25,3 m2, ul. Havlíčkova 1155, Nové Strašecí, nájemce firma EXRAY s.r.o.
k 30.11.2015.
II. s o u h l a s í
se záměrem pronájmu nebytových prostor ve 3. nadzemním podlaží v domě čp. 1155, ul. Havlíčkova
1155,o výměře 25,3 m2 za podmínek:
- nájemné minimálně ve výši 650 Kč/m2/rok, splatné ve čtvrtletních splátkách
- náklady na služby spojené s užíváním ( teplo, voda, el. energie, úklid spol. prostor,
výtah, odvoz a likvidace odpadu v celkové roční výši 18.000 Kč, splatné ve čtvrtletních
splátkách s ročním vyúčtováním
- na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní lhůtou dle NOZ
- možnost navýšení nájemného v závislosti na růstu spotřebitelských cen v předchozím
kalendářním roce ( inflace )
- možnost využití – kancelář, služby
- tyto prostory je možné pronajmout od 1.12.2015
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města.

8) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – kanalizace
K odkanalizování několika zbývajících objektů v lokalitě u hřbitova je nutno prodloužit kanalizační
stoku AA mezi ulicemi Nad Přejezdem a Hřbitovní.
Podle projektové dokumentace stavby zpracované fi. PROVOD inž. spol. s.r.o. budou uvedenou
stavbou dotčeny mimo pozemků města i tři pozemky ve vlastnictví ČLUZ, a.s. – parc.č. 2931/3,
2931/9 a 2931/10 v k.ú. Nové Strašecí. Jedná se o pozemky, které jsou součástí přístupové
komunikace k závodu ČLUZ. Po seznámení s připravovanou stavbou vlastník pozemku svým
podpisem návrhu SoSB o zřízení věcného břemene souhlasí se umístěním stavby na pozemcích ve
vlastnictví ČLUZ, a.s. Smlouva je jedním z podkladů pro vydání rozhodnutí podle stavebního
zákona pro shora uvedenou stavbu.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 318
I.

souhlasí

s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Nové Strašecí,
jako budoucím oprávněným a Českými lupkovými závody, a.s., Nové Strašecí 1171, IČ 264 23 367,
jako budoucím povinným z věcného břemene k ošetření existence a provozování kanalizační
stoky v délce cca 40 m na částech pozemků parc.č. 2931/3, 2931/9 a 2931/10 v k.ú. Nové
Strašecí v rozsahu dle situačního plánu z PD stavby, který je nedílnou součástí smlouvy.
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Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení.

II.
ukládá
starostovi města smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následnou smlouvu o
zřízení věcného břemene podepsat.
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města.

9) Žádost o pokácení 3 smrků u domu č. p. 752
Na základě Směrnice pro kácení stromů v majetku města byla radě města předložena informace
k žádosti občanů z ulice Husova č. p. 752 o pokácení 3 vzrostlých stromů za účelem konečného
rozhodnutí.
Předmětné stromy rostou na pozemku č.1309/73. Jedná se o skupinu tří smrků o obvodech 54, 67 a
75 cm. Stromy rostou v úzkém pásu mezi komunikací a chodníkem kolem domu. Obyvatelé domu
žádají město o jejich pokácení z důvodu obavy narušování nově rekonstruované fasády domu. V roce
2012 žádali o souhlas s kácením stromů, který rada města udělila usnesením č. 667 dne 22. 10. 2012,
s podmínkou realizace náhradní výsadby dle návrhu komise pro životní prostředí. Kácení nebylo
realizováno z důvodu nesouhlasu obyvatel domu s nákladností náhradní výsadby.
Komise pro životní prostředí konstatuje, že se jedná o nevhodnou výsadbu, avšak neshledala důvod
pro odstranění těchto stromů a doporučila zjištění názoru na kácení těchto stromů obyvatelů okolních
domů a koncepční obnovu zeleně v celém sídlišti. Souhlas s kácením vyslovila většina obyvatel
okolních domů, které zástupci domu č. p. 752 obešli.
Odbor investic rovněž považuje výsadbu za nevhodnou. Stromy rostou ve svahu v travnatém pásu
max. šíře 1,5 metru, který odděluje přístupovou komunikaci k domu a chodník, který byl
společenstvím vlastníků rekonstruován. Ceníme si snahy obyvatel domu pečovat o jeho okolí, a proto
bychom neměli námitek ke kácení stromů v případě, že ho povolí příslušný orgán ochrany přírody a
krajiny za podmínky, že kácení proběhne na náklady obyvatel domu čp. 752. Odbor investic zároveň
navrhuje zpracovat dokumentaci koncepční obnovy zeleně v lokalitě „Mšeckého sídliště“, podle
které bude nadále postupováno.
Dle Směrnice pro kácení stromů v majetku města v případě, kdy není stanovisko komise pro životní
prostředí shodné se stanoviskem OI MěÚ, věc se předkládá ke konečnému rozhodnutí radě města.
Po projednání přijala RM
U s n e s e n í č. 319
I. s o u h l a s í
s řešením navrhovaným obyvateli domu čp. 752 v ulici Husova (pokácení stromů) za podmínky, že
kácení proběhne na náklady obyvatel domu čp. 752
II. u k l á d á
tajemníkovi ve spolupráci s OI zajistit zpracování dokumentace koncepční obnovy zeleně v lokalitě
„Mšeckého sídliště“
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města.
10) Požadované informace k žádosti o příspěvek (AVČ)
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Dne 8.9.2015 byla na MěÚ doručena žádost paní Pavly Kořánové o poskytnutí finančního příspěvku
na vydání publikace k 10. výročí trvání projektu Akademie volného času v Novém Strašecí ve vši
59.444,- Kč. Po projednání v radě města ne 15.9.2015 a dle požadavku rady města, byla žádost
doplněna o další údaje (rozpočet, obsah publikace a další). Vzhledem k tomu, že se jedná o žádost o
poskytnutí příspěvku (dotace) vyššího než 50.000,- Kč, je další rozhodování ve věci v kompetenci
zastupitelstva města.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 320
I. n e d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města žádosti o poskytnutí finančního příspěvku ve vši 59.444,- Kč paní Pavle
Kořánové na vydání publikace k 10. výročí trvání projektu „Akademie volného času“ vyhovět.
II. k o n s t a t u j e,
že v současné době jsou prostředky rozpočtu města v kapitole příspěvky, granty vyčerpány a další
čerpání bez rozpočtové změny není možné; projekt Akademie volného času trvá již 12 let; žadatelka
požaduje příspěvek ve výši 100% nákladů; náklady se jeví nepřiměřené ve srovnání s podobnými
publikacemi.
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města.

11) Různé
a) Směna vodohospodářského majetku
V současné době probíhají intenzivní jednání mezi městem a společností Vodárny Kladno – Mělník,
a.s. (VKM) ohledně konsolidace vodohospodářského majetku ve městě. Jsou předloženy a
kontrolovány (obsahově a právně) smlouvy: směnná smlouva a smlouva o budoucí směnné smlouvě.
V závislosti na projednání těchto smluv v orgánech a.s. (představenstvo 22.10.2015 a valná hromada
2. ½ listopadu) je nutné smlouvy projednat i v orgánech města. Termíny jednání orgánů VKM, byly
oznámeny v pátek 25.9.2015.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 321
doporučuje
1. zastupitelstvu města souhlasit :
a) s uzavřením směnné smlouvy se společností Vodárny Kladno – Mělník a.s. se sídlem U Vodojemu
3085, Kladno, IČ: 46356991 (VKM), jejímž předmětem je směna části vodohospodářského majetku
(kanalizace) VKM s vodohospodářským majetkem (vodovod) města ve srovnatelné hodnotě
21.592140,- Kč, dále zápočet peněžního vkladu VKM ve výši 5.000.000,- Kč – sdružené prostředky
VKM vložené do stavby „Rekonstrukce a rozšíření ČOV“ v roce 2000;
b) s uzavřením smlouvy o budoucí směnné smlouvě se společností Vodárny Kladno – Mělník a.s. se
sídlem U Vodojemu 3085, Kladno, IČ: 46356991 (VKM), jejímž předmětem je závazek směnit část
vodohospodářského majetku (kanalizace) VKM s vodohospodářským majetkem (vodovod) města ve
srovnatelné hodnotě 4.050.180,- Kč poté, co město nabude vlastnictví vodohospodářského majetku
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(vodovodu) v této hodnotě a dále závazek města, že další vodohospodářský majetek (vodovod) město
vnese do VKM jako nepeněžitý vklad za akcie společnosti.
2. zastupitelstvu města zrušit usnesení zastupitelstva města č. 112 ze dne 21. května 2012.
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města.
b) Návrh programu 8. zasedání zastupitelstva města
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 322
schvaluje
návrh programu 8. zasedání zastupitelstva města Nové Strašecí, které se bude konat dne 15.10.2015
od 18:00 hod. ve Slavnostním sále MěÚ Nové Strašecí takto:
1) Zahájení
2) Dotazy občanů
3) Směna vodohospodářského majetku
4) Různé
5) Diskuze
6) Závěr
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města.

Další projednávané body bez přijatého usnesení
Žádost Sportovní školy boxu o podporu při rekonstrukci objektu č.p. 1150 (býv. družina).
Projekty na odvodnění – Pecínov, Rudská.
Lípy na náměstí (kácení, výsadba).
Cesta k Podhůrce – kácení stromů.
Cyklostezka směrem Rynholec.
Závěr
Místostarostka města ukončila jednání rady města v 18:30 hod.
29. zasedání rady města se uskuteční
v pondělí 12. října v 17:30 hod.

Mgr. Karel Filip v.r.
starosta města

RNDr. Libuše Vosátková v.r.
místostarostka města

Zapsal: JUDr. Jiří Tláskal 30.9.2015
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