Zápis

z 35. zasedání rady města, konaného dne 18. ledna 2016

Přítomni:
Mgr. Karel Filip
RNDr. Libuše Vosátková

- starosta města
- místostarostka města

Ing. Jan Bechyně
Mg. 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

JUDr. Jiří Tláskal

- tajemník MěÚ

Omluveni:

H o s t é:
Ing. Michal Hájek, Ing. Jan Šlajchrt (SPÚ Rakovník)
Ing. Zdeněk Hrubý (GEO Hrubý)
Lenka Šedinová (ŘSD)
Pavel Friebert (ved OI MěÚ)

O v ě ř o v a t e l é z á p i s u:

………………………………………
RNDr. Libuše Vosátková v. r. 20.1.2016

…...…………………………….
Mgr. Richard Spiegl v. r. 21.1.2016
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Program:
Zahájení
1) Návrh oprav městského majetku v areálu Hamiro pro rok 2016
2) Ukončení nájmu bytu 14/670
3) Prodloužení nájmu bytu – manželé Rosenkrancovi
4) Žádost o prodloužení práva k umístění nápojového automatu
5) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene „Nové Strašecí, p.č. 284/3–
přípojka kNN do 50 m“
6) Rekonstrukce bytového jádra v bytě č. 26, ul. Křivoklátská 879
7) Ukončení mandátní smlouvy – právní služby
8) NoStraDivadlo – spolupořadatelství dvou akcí
9) Městské granty 2016
10) Odměny neuvolněným členům zastupitelstva
11) Dodatek č. 9 ke smlouvě o nájmu kanalizace a souvisejících vztazích
12) Přijetí neinvestiční dotace z fondu hejtmana
13) Koupě vodohospodářských staveb
14) Rozšíření kamerového systému – žádost paní Rohlové
15) Přístavba areálu základní školy a gymnázia – dokumentace pro provedení stavby
16) Anketa k dopravním opatření – ul. Pecínovská
17) Rekonstrukce městského parteru mezi ulicemi Palackého a Okružní – příprava realizace
18) Dotační výzvy z fondů Středočeského kraje – podání žádosti a spolufinancování akcí
19) Studie koncepční obnovy zeleně ve „Mšeckém sídlišti“
20) Různé
21) Závěr

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 5 členů rady města.
Starosta města konstatoval, že zápis z minulé rady města byl ověřen Mgr. Jiřím Boučkem
a Ing. Janem Burešem.
Starosta města jmenoval za ověřovatele dnešního zápisu RNDr. Libuši Vosátkovou a Mgr. Richarda
Spiegla.
Starosta města seznámil přítomné s programem jednání rady města.
Tento program byl schválen 5 členy rady města.
1) Návrh oprav městského majetku v areálu Hamiro pro rok 2016
Areál Hamiro je na základě nájemní smlouvy č. 178/2013/TM ze dne 16. 9. 2013 pronajat panu Karlu
Šnoblovi, bytem xxxxx, Nové Strašecí. V souladu s čl. II. Způsob užívání se nájemce zavázal
každoročně zajistit nad rámec běžné údržby opravy a jiné stavební či technické úpravy a
rekonstrukce v areálu v min. celkové výši 150.000 Kč, po předchozím souhlasu pronajímatele.
Rozsah oprav, které měly být provedeny v roce 2015 nájemcem, byl zkontrolován bez zjištění závad.
Dne 16. 11. 2015 předložil pan Karel Šnobl návrh oprav městského majetku v areálu Hamiro pro rok
2016. v objemu 198.500 Kč včetně DPH. Předmětem oprav má být rekonstrukce garáže - oprava
střešní krytiny, žlabů a svodů, odstranění starých omítek, nové omítnutí stěn a stropu, nová garážová
vrata, elektroinstalace. Dále pak Zbudování sociálních zařízení pro potřeby oddílu skautů v hlavní
budově, rekonstrukce oken a dveří v objektu hlavní budovy a oprava objektu bývalé kotelny –
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vyklizení a likvidace odpadu, přípravné a bourací práce, nové podlahy, oprava konstrukce střechy,
výměna střešní krytiny, výměny žlabů a svodů, elektroinstalace.
Návrh nájemce na opravy městského majetku v areálu Hamiro pro rok 2016 se předkládá RM ke
schválení.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 430
s ch v a l u j e
návrh oprav městského majetku v areálu Hamiro pro rok 2016 ve finančním objemu 198.500 Kč
včetně DPH, které provede nájemce Karel Šnobl.
Pro toto usnesení hlasovalo 5. členů rady města (Mgr. K. Filip, RNDr. L. Vosátková, Ing. J. Bureš,
Mgr. R. Spiegl a Mgr. J. Bouček).
2) Ukončení nájmu bytu 14/670
Dne 6.1.2016 byla na MěÚ doručena žádost Ing. Karla Náprstka o ukončení nájmu k bytu č. 14,
půdní vestavba v čp. 670 v ul. Rakovnická, a to dohodou k 31.1.2016. Důvodem ukončení nájmu je
přestěhování do vlastního domu v Novém Strašecí.
Jedná se o byt o celkové započitatelné ploše 43,05 m2 (2+KK, koupelna+WC, předsíň) vybavený
plynovým kotlem s ohřevem vody. Ing. Náprstek je nájemcem bytu od jeho postavení od r. 1997.
Podle sdělení žadatele z 12.t.m. je byt vystěhovaný a připravený k předání. Nájemce již vyčerpal
zálohu na nájemné, která byla složena při uzavření nájemní smlouvy a nemá žádné nedoplatky
spojené s bydlením.
Pokud by došlo k ukončení nájmu k 31.1.2016, nebude z důvodu krátké doby možno projednat
nabídku volného bytu s evidovanými žadateli o byt a schválit nový pronájem v návaznosti na
končící nájemní vztah.
Nájemní smlouvu je možno ukončit podle platného zákona a podmínek nájemní smlouvy , v případě,
že nedojde k dohodě o ukončení nájmu, výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou, která by v tomto
případě skončila k 30.4.2016.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 431
I. n e s o u h l a s í
s návrhem nájemce Ing. Karla Náprstka na ukončení nájmu bytu 670/14 dohodou k 31.1.2016.

II. b e r e n a v ě d o m í
ukončení nájmu bytu č. 670/14 výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou , která skončí k 30.4.2016
s tím, že v průběhu této lhůty může dojít k dohodě o ukončení nájmu v případě schválení pronájmu
bytu novému nájemci.
Pro toto usnesená hlasovalo 5 členů rady města (Mgr. K. Filip, RNDr. L. Vosátková, Ing. J. Bureš,
Mgr. R. Spiegl a Mgr. J. Bouček).
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3) Prodloužení nájmu bytu – manželé Rosenkrancovi
Manželé Martin a Monika Rosenkrancovi užívají na základě nájemní smlouvy č. 77/2013/BAL ve
znění jejích dodatků D1-D3 byt č. 9 v čp. xxx, xxxxx ul. Vzhledem k opakujícím se potížím
s úhradou nájemného je nájemní smlouva uzavírána vždy na dobu určitou. Poslední dodatek č. 3 ze
dne 26.5.2015 byl uzavřen podle usnesení RM č. 199 ze dne 25.5.2015 na období od 1.7.2015 do
31.12.2015.
Dne 31.12. 2015 byla na MěÚ doručena žádost manželů Rosenkrancových o prodloužení nájemní
smlouvy. K 31.12.2015 je evidován dluh žadatelů na nájemném ve výši 6.007,- Kč (tj. nájemné za
1 měsíc). Bylo dohodnuto, že bude uhrazen z vyúčtování služeb za r. 2015 v 03/2016, kde je
předpokládán vyšší přeplatek.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 432
I.

souhlasí

s uzavřením dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 77/2013 na byt č. 9 v čp.xxx, xxxxxx s manželi
Martinem a Monikou Rosenkrancovými, jehož předmětem je prodloužení platnosti nájemní
smlouvy k bytu č. 9/646 do 30.6.2016.
Text dodatku je přílohou tohoto usnesení.
II. u k l á d á
starostovi města dodatek ke smlouvě podepsat.
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města (Mgr. K. Filip, RNDr. L. Vosátková, Ing. J. Bureš,
Mgr. R. Spiegl a Mgr. J. Bouček).
4) Žádost o prodloužení práva k umístění nápojového automatu
Paní Marie Kotálová, xxxxx, xxx, 269 01 Rakovník má na základě nájemní smlouvy č. 131/2009
umístěn nápojový a občerstvovací automat v poliklinice čp. 414, ul. Čs. Armády v Novém Strašecí.
Pronájem je stanoven na dobu určitou. Dne 16.9.2013 rada města schválila dodatek č.1, s platností
pronájmu do 31.12.2015.
Dne 22.12.2015 nájemkyně požádala o prodloužení pronájmu nápojového a občerstvovacího
automatu v poliklinice do 31.12.2016.
Odbor investic ověřil, že paní Marie Kotálová nemá žádné nedoplatky na úhradách za poskytnuté
služby, platby jsou hrazeny včas.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 433
I. s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě č. 131/2009 na poskytnutí práva k umístění nápojového a
občerstvovacího automatu v nebytovém prostoru polikliniky čp. 414 ul. Čs. Armády v Novém
Strašecí paní Marii Kotálové, bytem xxxxxx, xxx, 269 01 Rakovník, kterým se smlouva prodlužuje
do 31.12.2016
Dodatek č. 2 je přílohou tohoto usnesení.
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II.

ukládá

starostovi města dodatek ke smlouvě podepsat
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města (Mgr. K. Filip, RNDr. L. Vosátková, Ing. J. Bureš,
Mgr. R. Spiegl a Mgr. J. Bouček).
5) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene „NOVÉ STRAŠECÍ, p. č.
284/3 – přípojka kNN do 50 m“.
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.
284/3 – přípojka kNN do 50 m“. Jedná se o umístění kabelu nízkého napětí a jedné přípojkové
skříně na pozemcích p.č. – 284/3 a 284/2.
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 39 metrů (náhrada 3.900 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 rada města přijala
U s n e s e n í č. 434
I.

souhlasí

s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku p.č. – 284/3 ma
284/2 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. 284/3 – přípojka kNN do 50 m“.
Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
II.

ukládá

starostovi města podepsat smlouvu o smlouvě budoucí a následně budoucí smlouvu.
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města (Mgr. K. Filip, RNDr. L. Vosátková, Ing. J. Bureš,
Mgr. R. Spiegl a Mgr. J. Bouček).

6) Rekonstrukce bytového jádra v bytě č. 26, ul. Křivoklátská 879
Ke dni 31. 3. 2015 byl ukončen nájemní vztah na byt o velikosti 1+1 č. 26 ve 4. podlaží bytového
domu č.p. 879 v ul. Křivoklátská.V následujícím období byl byt několikrát nabízen k novému
pronájmu, novými potencionálními nájemníky však byl pronájem bytu shodně odmítán pro
nevyhovující stav bytového jádra, které je již za hranicí životnosti – viz fotodokumentace. Po zvážení
možných řešení, které by vedly k novému pronájmu bytu, OI MěÚ přistoupil k zajištění cenové
poptávky na rekonstrukci bytového jádra v bytě + osazení nových vchodových dveří. Jedná se o
veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
OI předpokládal cenu do 200.000 Kč. V souladu se Směrnicí o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu tedy byl text cenové nabídky schválen starostou města.
35. zasedání rady města – 18. ledna 2016

6

V rámci cenové poptávky bylo osloveno 5 stavebních firem s žádostí o zpracování cenové nabídky.
Na MěÚ byly doručeny 3 cenové nabídky. Jednání hodnotící komise bylo svoláno na den 2. 12.
2015.
Výsledek hodnocení:
Výsledek hodnocení podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena
Pořadí
uchazeč
ů

Název organizace

Adresa organizace

IČ

Nabídková Pořado
cena v Kč
vé
včetně DPH číslo

1.

Profio servis s.r.o.

Karlovarská 205, 273 01,
Kamenné Žehrovice

03438619

220.222,00

1.

2.

Čestav s.r.o.

Jiřího Šotky 1180, 271 01,
47549467
Nové Strašecí

247.962,00

2.

Stavební podnik,
Lubenská 2013, 269 01,
47539429 357.132,00
3.
spol. s r.o.
Rakovník
V rámci základního hodnotícího kritéria pro zadání veřejné zakázky, stanoveného zadavatelem –
nejnižší nabídková cena včetně DPH – byla vyhodnocena:
3.

1) Na prvním pořadí jako nejvýhodnější cenová nabídka uchazeče Profio servis s.r.o., Karlovarská
205, 273 01 Kamenné Žehrovice, IČ: 03438619, s nabídkovou cenou 220,222 Kč včetně DPH.
2) Na druhém pořadí nabídka uchazeče Čestav s.r.o., Jiřího Šotky 1180,271 01, Nové Strašecí, IČ:
4754946, s nabídkovou cenou 247 962 Kč včetně DPH.
3) Na třetím pořadí nabídka uchazeče Stavební podnik, spol. s r.o., Lubenská 2013, 269 01,
Rakovník, IČ: 47539429, s nabídkovou cenou 357.132 Kč včetně DPH.
Nejvýhodnější nabídka překročila o 20.222 Kč limit 200.000 Kč, do kterého výsledek veřejné
zakázky malého rozsahu na služby schvaluje starosta města. Z tohoto důvodu je předkládáno
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky Radě města.
Hodnotící komise na základě provedeného hodnocení konstatovala, že podle stanoveného kritéria
nejnižší nabídkové ceny včetně DPH, uvedeného v cenové poptávce, byla jako nejvýhodnější
vyhodnocena nabídka č. 1 uchazeče Profio servis s.r.o., Karlovarská, 205, 273 01 Kamenné
Žehrovice, IČ: 03438619, s nabídkovou cenou 220,222 Kč včetně DPH.
Po projednání rada města přijala:
U s n e s e n í č. 435
I. b e r e n a v ě d o m í
Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komise pro veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce – Rekonstrukci bytového jádra v bytě č. 26 v ul. Křivoklátská č. p. 879, + osazení
nových vchodových dveří
II. s ch v a l u j e
nabídku uchazeče č. 1 – Profio servis s.r.o., Karlovarská 205, 273 01 Kamenné Žehrovice, IČ:
03438619, s nabídkovou cenou 220,222 Kč včetně DPH jako nejvýhodnější nabídku podle
stanoveného hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny včetně DPH, uvedeného v cenové
poptávce.
III. u k l á d á
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI MěÚ zajistit rekonstrukci bytového jádra
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Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města (Mgr. K. Filip, RNDr. L. Vosátková, Ing. J. Bureš,
Mgr. R. Spiegl a Mgr. J. Bouček).
7) Ukončení mandátní smlouvy – právní služby
Mezi městem a advokátkou Mgr. B. Šocovou byla dne 3.6.2011 uzavřena na dobu neurčitou
mandátní smlouva, jejímž předmětem je závazek mandatáře poskytnout mandantovi právní služby
v oblasti hospodaření města s vodohospodářským majetkem. V loňském roce došlo k uzavření
směnné smlouvy s VKM a.s. a byl ukončen soudní spor se Středočeskými vodárnami a.s.. Lze tedy
konstatovat, že účelu citované smlouvy bylo již zcela a úspěšně dosaženo, a že již není důvod, aby
tento právní vztah nadále pokračoval. Smluvní partner je stejného názoru. Jako způsob ukončení
smlouvy je navržena dohoda, které byla též odsouhlasena za strany advokátky. Ukončení by bylo
dnem 31.1.2016.
Po projednání Rada města přijala
U s n e s e n í č. 436
I. s c h v a l u j e
uzavření dohody o ukončení mandátní smlouvy uzavřené dne 3.6.2011 s Mgr. Bohdanou Šocovou,
advokátkou, Kateřinská 107/5, 779 00 Olomouc, jejímž předmětem jsou právní služby v oblasti
vodohospodářského majetku města. Ukončení mandátní smlouvy nastane dnem 31.1.2016.
Text dohody je přílohou tohoto usnesení.
II. u k l á d á
starostovi města dohodu podepsat
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města (Mgr. K. Filip, RNDr. L. Vosátková, Ing. J. Bureš,
Mgr. R. Spiegl a Mgr. J. Bouček).
Poznámka: v 17.45 hod. se dostavil Ing. Jan Bechyně.

8) NoStraDivadlo – spolupořadatelství dvou akcí
Na MěÚ byly doručeny návrhy dvou smluv o spolupořadatelství Spolkem pro kulturní činnost
NoStraDivadlo, a to 1. – 3.4 „Setkání ve Strašecí 2016“ a 23. – 24.4. „Dětská scéna ve Strašecí
2016“. Spolupořadatelství města by spočívalo v tom, že město poskytne finanční příspěvek na
každou tuto akci 15.000,- Kč, pronajme prostory v NKC včetně technického vybavení, ozvučení
apod. vždy za nájemné ve výši 15.000,- Kč, dá souhlas s použitím znaku města na propagační
materiály a v případě „Dětské scény“ též poskytne pořadatelskou službu.
Obdobné akce se za podobných podmínek konaly již i v minulých letech.
Po projednání Rada města přijala
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U s n e s e n í č. 437
I. s o u h l a s í
s uzavřením smluv se Spolkem pro kulturní činnost NoStraDivadlo, Žižkovo nám. 974, 271 01 Nové
Strašecí, IČ: 26989620:
a) o spolupořadatelství přehlídky „Setkání Strašecí 2016“ ve dne 1. – 3.4.2016, přestavující
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15.000,- Kč, pronajmutí prostor v Novostrašeckém
kulturním centru včetně technického vybavení za cenu 15.000,- Kč a souhlas s použitím znaku města,
b) o spolupořadatelství přehlídky „Dětská scéna ve Strašecí 2016“ ve dne 23. – 24.4.2016,
přestavující poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15.000,- Kč, pronajmutí prostor
v Novostrašeckém kulturním centru včetně technického vybavení za cenu 15.000,- Kč a souhlas
s použitím znaku města.
Smlouvy jsou přílohou tohoto usnesení
II. u k l á d á
starostovi města smlouvy o spolupořadatelství podepsat
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města (Mgr. K. Filip, RNDr. L. Vosátková, Ing. J. Bureš,
Mgr. R. Spiegl, Ing. J. Bechyně a Mgr. J. Bouček).

9) Městské granty 2016
Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání 17.12.2015 rozpočet města na rok 2016. Součástí
rozpočtu je ve třídě 5 (běžné výdaje) položka 6409 (příspěvky, granty), která obsahuje také grantový
příspěvek ( celá položka je 1 000 000 Kč.).
Podle zákona o obcích 128/2000 Sb., § 35, odst. 2 a § 102, odst. 2a je v kompetenci rady města
vyhlásit městské granty na rok 2016 (zásady a témata pro poskytování grantových příspěvků, formu
přihlášky do grantu, termín odevzdání přihlášky). V souladu s diskuzí na ZM navrhuji rozšířit
grantová témata o příspěvek na vydání knihy, publikace, brožury. Zásady pro poskytování
grantových příspěvků pro rok 2016 a přihláška jsou přílohou.
Po projednání RM přijala
U s n e s e n í č. 438
I.

schvaluje

1) Témata pro poskytování grantových příspěvků pro rok 2016 v oblastech:
a) Mládež do 18 let v kultuře, sportu, školství, vzdělávání a volnočasových aktivitách
b) Akce pořádané subjekty v kultuře a sportu se spoluúčastí města
c) Sociální a zdravotní oblast, pomoc, aktivizace a zájmová činnost seniorů a osob se
zdravotním postižením
d) Příspěvek na vydání publikace s tématikou související s městem Nové Strašecí
e) Příspěvek na účast v soutěžích pro mládež ve sportu i kultuře
2) Zásady pro poskytování grantových příspěvků pro rok 2016
3) Tiskopis žádosti na grantový příspěvek pro rok 2016
4) Termín odevzdání žádostí o přidělení grantového příspěvku města - od 19. ledna 2016 do
35. zasedání rady města – 18. ledna 2016
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17.února 2016 do 18.oo hod.
5) Komisi pro přípravu podkladů a otevírání obálek ve složení : L. Vosátková, H. Papežová
II.

ukládá

a) místostarostce města ve spolupráci s tajemníkem MěÚ vyhlásit granty pro rok 2016 (témata,
tiskopis přihlášky, zásady a termín odevzdání přihlášek):
1) vyvěšením na úřední desce MěÚ
2) zveřejněním na internetových stránkách města (www.novestraseci.cz)
3) zveřejněním v Novostrašeckém měsíčníku
b) místostarostce města předložit návrh složení výběrové komise pro grantové příspěvky v roce
2016 na jednání rady města
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města (Mgr. K. Filip, RNDr. L. Vosátková, Ing. J. Bureš,
Mgr. R. Spiegl, Ing. J. Bechyně a Mgr. J. Bouček).
10) Odměny neuvolněným členům zastupitelstva
V souladu s ust. § 3 nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
ve znění pozdějších předpisů (poslední novela NV č. 352/2015 Sb. ze dne 14. prosince 2015, která
nabyla účinnosti 1. ledna 2016) může být poskytnuta měsíční odměna neuvolněným členům
zastupitelstva, pokud o ní zastupitelstvo rozhode, a to až do výše dle tohoto NV. Tzn.:
člen ZM až 703,- Kč (dosud 683,- Kč)
člen ZM a současně člen RM až 2.739,- Kč (dosud 2660,- Kč)
člen ZM a současně předseda výboru ZM až 2.366,- Kč (dosud 2.298,- Kč)
Na odměnu není právní nárok.
Rada města po projednání přijala
U s n e s e n í č. 439
d o p o r u č u j e,
aby zastupitelstvo města přijalo
U s n e s e n í č.
Zastupitelstvo města
ponechává
měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva od 25.2.2016
člen zastupitelstva města
člen rady města
předseda výboru zastupitelstva města

500,- Kč
2.000,- Kč
1.000,- Kč

Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města (Mgr. K. Filip, RNDr. L. Vosátková, Ing. J. Bureš,
Mgr. R. Spiegl, Ing. J. Bechyně a Mgr. J. Bouček).
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11) Dodatek č.9 ke smlouvě o nájmu kanalizace a souvisejících vztazích ze dne 28.6.2011
Město Nové Strašecí získalo do svého vlastnictví kanalizační řad v ulici Nad Lukami. Dodatek č. 9
řeší pronájem kanalizačního řadu provozovateli veřejné kanalizace ve vlastnictví města a to
společnosti Technické Služby Nové Strašecí, s.r.o. Jedná se o tlakovou kanalizaci PE-100 DN63.
Po projednání rada města přijala:
U s n e s e n í č. 440
I. s o u h l a s í
Uzavřením dodatku č. 9 ke smlouvě o nájmu kanalizace a souvisejících vztazích ze dne 28.6.2011
mezi městem Nové Strašecí a společností Technické Služby Nové Strašecí,s.r.o., ul. Lipová 1172,
IČO 27236846, kterým se rozšiřuje rozsah pronajímaného majetku o kanalizaci v ulici Nad Lukami.
Text dodatku je přílohou tohoto usnesení.
II. u k l á d á
starostovi města dodatek ke smlouvě podepsat.
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města (Mgr. K. Filip, RNDr. L. Vosátková, Ing. J. Bureš,
Mgr. R. Spiegl, Ing. J. Bechyně a Mgr. J. Bouček).
12) Přijetí neinvestiční dotace z fondu hejtmana
Zastupitelstvo Středočeského kraje dne 7. 12. 2015 schválilo dotaci na projekt Zimní cyklus pro
aktivní seniory „Setkání u písničky“ ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních
katastrof v rámci Tematického zadání „Podpora hejtmana“. Cílem projektu je přinést seniorům
možnost prožít aktivní stáří a umožnit jim trávení volného času ve společnosti svých vrstevníků při
oblíbených činnostech.
Projekt byl podpořen částkou 20.000 Kč. Celkové odhadované náklady jsou 27.000 Kč.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 441
I. ..s o u h l a s í
s přijetím dotace 20.000 Kč a uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních
katastrof v rámci Tematického zadání „Podpora hejtmana“ se Středočeským krajem, IČO: 70891095

II. u k l á d á
starostovi města smlouvu podepsat
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města (Mgr. K. Filip, RNDr. L. Vosátková, Ing. J. Bureš,
Mgr. R. Spiegl, Ing. J. Bechyně a Mgr. J. Bouček).
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13) Koupě vodohospodářských staveb
V návaznosti na usnesení ZM č. 62 ze dne 15.10.2015, kterým bylo schváleno budoucí
majetkoprávní vypořádání vodohospodářského majetku -kanalizace ( ve vlastnictví VKM ) za
vodohospodářský majetek (vodovody) ve vlastnictví města , tak jak bylo sjednáno „Smlouvu o
budoucí směnné smlouvě“ č. 259/2015/VKM uzavřenou podpisem smluvních stran – městem Nové
Strašecí a VKM Kladno dne 15.12. 2015 a v souladu se záměrem a cílem města sjednotit vlastnictví
kanalizační infranstruktury na území města, je radě města předkládána ke schválení koupě
vodovodu )45,2 m) a kanalizace (41,5 m) ( stavba „ ZTV pro zástavbu 2 RD-Nové Strašecí“ ) v ul.
Vojty Kuchynky vybudované firmou Čestav, s.r.o. do vlastnictví města. Kupní cena za vodovod i
kanalizaci ( po 41tis. Kč) požadovaná prodávajícím odpovídá ceně dříve sjednané mezi VKM a
investorem staveb.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 442
I. s o u h l a s í
a) s uzavřením dvou kupních smluv, jejichž předmětem je převod vlastnictví vodohospodářské
infrastruktury - stavba „ZTV pro 2 RD-Nové Strašecí“ v ul. Vojty Kuchynky z vlastnictví
Čestav, s.r.o. , Nové Strašecí ( IČ 475 49 467) do vlastnictví města za cenu vodovod:41.000,- Kč a kanalizace 41.000,- Kč bez DPH.
Znění smluv je přílohou tohoto usnesení.
b) do doby následného převodu odkoupeného vodovodu do vlastnictví VKM s uzavřením
smlouvy o jeho provozování se Středočeskými vodárnami, a.s., které jsou specialistou na
provozování vodovodů a jsou držitelem všech příslušných oprávnění, které jsou dle
příslušných právních předpisů nutné ok provozování vodovodů pro veřejnou potřebu
II. u k l á d á
starostovi města příslušné smlouvy podepsat.
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města (Mgr. K. Filip, RNDr. L. Vosátková, Ing. J. Bureš,
Mgr. R. Spiegl, Ing. J. Bechyně a Mgr. J. Bouček).

14) Rozšíření kamerového systému – žádost paní Rohlové
Paní Jindřiška Rohlová, bytem xxxxx, Nové Strašecí, majitelka budovy pošty č.p. 119, podala dne
18. 12. 2015 žádost o posouzení možnosti rozšíření kamerového systému o osazení nové kamery v ul.
Ke Stadionu v okolí vjezdu do dvora č.p. 119 (dvora České pošty).
Žádost je odůvodněna zvýšením bezpečnosti v dotčené lokalitě a lepší ochranou v místě proti
vandalismu, páchání krádeží a ničení majetku. Žadatelka doplňuje, že její žádost je podložena i
požadavky dalších majitelů nemovitostí v lokalitě.
Dle názoru OI MěÚ by rozhodnutí o rozšíření kamerového systému dle žádosti mělo předcházet
posouzení technického řešení a cenová nabídka na instalaci a zprovoznění požadované kamery. OI
MěÚ navrhuje v této věci oslovit spol. ELNET system, s. r. o., Milady Horákové 2726, 272 01
Kladno, jako dodavatele revitalizace a rozšíření kamerového systému ve městě v roce 2015.
35. zasedání rady města – 18. ledna 2016
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Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 443
ukládá
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI MěÚ oslovit spol. ELNET system, s. r. o., Milady Horákové
2726, 272 01 Kladno, ve věci:
- návrhu technického řešení rozšíření kamerového systému města o instalaci jedné nové kamery
v ul. Ke Stadionu v okolí vjezdu do dvora č.p. 119 (dvora České pošty),
- vypracování cenové nabídky na rozšíření kamerového systému města o instalaci jedné nové
kamery v ul. Ke Stadionu v okolí vjezdu do dvora č.p. 119 (dvora České pošty).
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města (Mgr. K. Filip, RNDr. L. Vosátková, Ing. J. Bureš,
Mgr. R. Spiegl, Ing. J. Bechyně a Mgr. J. Bouček).
Poznámka: v 18.00 hod se dostavil Ing. Karel Kestner.

15) Přístavba areálu základní školy a gymnázia – dokumentace pro provedení stavby
Zastupitelstvo města svým usnesením č. 76 ze dne 17. 12. 2015 schválilo žádosti do výzvy č. 3 o
poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2016 z podprogramu 298213 – podpora rozvoje a
obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst, ze státního rozpočtu
na rok 2016, Ministerstva financí ČR, v rozsahu:
1) Rok 2016 – výstavba nové tělocvičny, předběžně lze uvažovat i o rekonstrukci některých
sociálních zařízení ve „staré“ budově, odhadované roční náklady cca 20. mil. Kč bez DPH Rok
2017 – Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu bývalé speciální školy + stavební
provázanosti v objektu ZŠ proti restauraci Sport (např. schodiště). Náklady této etapy jsou
odhadovány ve výši 50 mil. Kč.
2) Rok 2018 – dokončení celé stavby, práce převážně ve „starých“ budovách, náklady této etapy
jsou odhadovány na cca 15 až 20 mil. Kč.
Předpokládané celkové náklady projektu (stavby) – 85 až 90. mil. Kč bez DPH – budou upřesněny
dopracovaným oceněným soupisem prací s výkazem výměr (rozpočtem stavby). Předpokládaný
termín realizace červen/červenec 2016 – 08/2018.
Žádosti do výše uvedeného dotačního titulu se podávají do 15. 1. 2016.
Vzhledem k navržené etapizaci a termínům výstavby musí po podání žádosti o dotaci následovat
vyhlášení veřejné soutěže na dodavatele stavebních prací. Pro potřeby veřejné soutěže je třeba zajistit
zpracování dokumentace pro provedení stavby, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, a
kontrolního rozpočtu stavby, jako nezbytné součásti zadávací dokumentace.
Vzhledem k předchozí projekční činnosti na akci byl o cenovou nabídku na zpracování dokumentace
pro provedení stavby, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, a kontrolního rozpočtu
stavby, požádán projektový ateliér A 1 spol. s r. o., sídlem Lannova 16/13, 370 01 České Budějovice,
IČ: 145 01 945. Byla předložena nabídka v rozsahu zajištění celé požadované dokumentace ve lhůtě
do 19. 2. 2016, za cenu díla 1.240.000 Kč bez DPH, DPH v sazbě 21 % činí 260.400 Kč, cena díla
včetně DPH 1.500.400 Kč.
Současně byl předložen návrh smlouvy o dílo, který je předkládán Radě města k projednání.
Finanční limit pro zakázky malého rozsahu na dodávky je 2.000.000 Kč bez DPH. Předmětná veřejná
zakázka se tedy neřídí zákonem o veřejných zakázkách, vyjma § 6 tohoto zákona a povinnosti
zveřejnit smlouvu o dílo na Profilu zadavatele.
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Potřebná dokumentace je zajišťována v souvislosti s žádosti o dotaci, přímé zadání v takovém
případě, na základě rozhodnutí Rady města, není v rozporu se Směrnicí o zadávání zakázek malého
rozsahu MěU Nové Strašecí.
OI navrhuje Radě města schválit nabídku spol. A 1 s. r. o., sídlem Lannova 16/13, 370 01 České
Budějovice, IČ: 145 01 945, a dále schválit Smlouvu o dílo na zpracování dokumentace pro
provedení stavby, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, a kontrolního rozpočtu stavby.
Po projednání Rada města přijala
U s n e s e n í č. 444
s ch v a l u j e
a) nabídku spol. A 1 s. r. o., sídlem Lannova 16/13, 370 01 České Budějovice, IČ: 145 01 945, na
zpracování dokumentace pro provedení stavby, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb, a kontrolního rozpočtu stavby, na stavební akci Přístavba areálu základní školy a
gymnázia Nové Strašecí, za cenu díla 1.240.000 Kč bez DPH, DPH v sazbě 21 % činí 260.400
Kč, cena díla včetně DPH 1.500.400 Kč, s termínem vyhotovení do 19. 2. 2016, v souvislosti
s podáním žádosti o dotaci do výzvy č. 3 o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2016
z podprogramu 298213 – podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních
škol v okolí velkých měst, ze státního rozpočtu na rok 2016, Ministerstva financí ČR.
b) Smlouvu o dílo se spol. A 1 s. r. o., sídlem Lannova 16/13, 370 01 České Budějovice, IČ: 145
01 945, na zpracování dokumentace pro provedení stavby, včetně soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb, a kontrolního rozpočtu stavby, na stavební akci Přístavba areálu základní
školy a gymnázia Nové Strašecí, za cenu díla 1.240.000 Kč bez DPH, DPH v sazbě 21 % činí
260.400 Kč, cena díla včetně DPH 1.500.400 Kč, s termínem vyhotovení do 19. 2. 2016.
Text Smlouvy o dílo je přílohou tohoto usnesení.
I.

I. u k l á d á
starostovi města Smlouvu o dílo podepsat.
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města (Mgr. K. Filip, RNDr. L. Vosátková, Ing. J. Bureš,
Mgr. R. Spiegl, Ing. K. Kestner, Ing. J. Bechyně a Mgr. J. Bouček).

16) Anketa - dopravní opatření pro bezpečnosti silničního provozu v ul. Pecínovská
Na základě úkolu, který byl OI MěÚ uložen na poradě vedení MěÚ pod číslem 66/2015, byl
zpracován anketní lístek k možnostem provedení dopravních opatření za účelem zvýšení bezpečnosti
silničního provozu v ul. Pecínovská.
Anketní lístek byl 11. 12. 2015 distribuován občanům Pecínova. Každý účastník ankety dostal na
výběr ze 4 možností:
1) Dopravní situaci v ulici Pecínovská dle Vašeho názoru není třeba řešit, současný stav
považujete za vyhovující.
2) V ulici Pecínovská navrhujete osadit zpomalovací retardéry, a to v počtu – jeden – či více ks,
Vaši odpověď prosíme doplnit návrhem místa osazení zpomalovacího retardéru/retardérů.
3) Navrhujete osazení dopravního značení s omezením rychlosti pro vozidla na 30 km/hod.
4) Navrhujete osadit v ul. Pecínovská dopravní značení, vymezující obytnou zónu. /Na druhé
straně anketního lístku bylo osvětleno, co je obytná zóna a jaká jsou v ní pravidla./
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Anketní lístky měly být odevzdány zpět na úřad do konce prosince 2015.
V uvedeném termínu přišlo celkem 29 vyplněných anketních lístků – viz tabulka s vyhodnocením
odpovědí. Na většině byl připojen nějaký komentář, pro objektivnost byly komentáře do vyhodnocení
přepsány v plném znění.
Jednotlivé odpovědi z ankety obdržely níže uvedený počet hlasů:
1) Dopravní situaci v ulici Pecínovská dle Vašeho názoru není třeba řešit, současný stav
považujete za vyhovující – 6.
2) V ulici Pecínovská navrhujete osadit zpomalovací retardéry, a to v počtu – jeden – či více ks,
Vaši odpověď prosíme doplnit návrhem místa osazení zpomalovacího retardéru/retardérů – 7.
3) Navrhujete osazení dopravního značení s omezením rychlosti pro vozidla na 30 km/hod. – 18.
4) Navrhujete osadit v ul. Pecínovská dopravní značení, vymezující obytnou zónu – 3.
Nejvyšší počet hlasů 18 tak obdržela varianta osazení dopravního značení s omezením rychlosti pro
vozidla na 30 km/hod. V komentářích byl 3 x uveden požadavek na osazení značky „Průjezd
zakázán“ do ul. Nad Přejezdem.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 445
I.

bere na vědomí

výsledky ankety k možnostem provedení dopravních opatření za účelem zvýšení bezpečnosti
silničního provozu v ul. Pecínovská.
II. u k l á d á
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI MěÚ podat u MěÚ Rakovník, odboru dopravy, žádost o
stanovení dopravního značení – osazení dopravního značení s omezením rychlosti pro vozidla na 30
km/hod. v ul. Pecínovská.
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města (Mgr. K. Filip, RNDr. L. Vosátková, Ing. J. Bureš,
Mgr. R. Spiegl, Ing. K. Kestner, Ing. J. Bechyně a Mgr. J. Bouček).

17) Rekonstrukce městského parteru mezi ulicemi Palackého a Okružní – příprava realizace
V souladu s uloženým úkolem a rozpočtovými prioritami k realizaci v roce 2015 zajistil OI MěÚ
zpracování dokumentace pro provedení stavby Rekonstrukce městského parteru mezi ulicemi
Palackého a Okružní, dle studie projektového ateliéru A1 spol. s r. o., která byla podkladem také
pro vybudování rampy pro bezbariérový přístup do NKC (v souvislosti s poskytnutou dotací).
Stavba je projekčně i rozpočtově připravena k realizaci ve dvou etapách. Rozsahem I. Etapy je
rekonstrukce prostoru před NKC. II. etapa zahrnuje rekonstrukci navazujícího prostoru před Školní
jídelnou.
V roce 2015 byla vypsána veřejná zakázka na dodavatele I. Etapy stavby. Veřejná soutěž byla
následně zrušena podle § 84 odst. (1) písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů, jelikož byli z účasti v zadávacím řízení vyloučeni všichni dodavatelé, kteří
předložili nabídku.
V projektové dokumentaci stavby byl současně uplatněn požadavek na řešení přístupu ke Školní
jídelně za plochou autobusových zastávek tak, aby děti při docházce do školní jídelny nemusely
procházet mezi občany, čekajícími u autobusových zastávek na příjezd autobusu.
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Ve věci uvedené připomínky OI zahájil projednávání s vlastníky dotčeného pozemku parc. č. 128/2
v kat. území Nové Strašecí, Dagmar a Petrem Dolejškovým, bytem Jiřího Šotky 1180, Nové Strašecí.
V rámci jednání o případném odprodeji nezbytné části pozemku parc. č. 128/2 v kat. území Nové
Strašecí, pro účely vybudování chodníku, městu, byl ze strany vlastníků pozemku podán návrh na
provedení směny pozemků, kdy by manželé Dolejškovi směnili potřebnou část pozemku parc. č.
128/2 v kat. území Nové Strašecí, pro účely vybudování chodníku za výměrou totožnou část
pozemku města parc. č. 128/1 v kat. území Nové Strašecí, a to část, která je travnatou plochou u
severního rohu parkoviště mezi NKC a bytovým domem č.p. 1049. Při zajišťování podkladů pro
projednání žádosti manželů Dolejškových na směnu pozemků bylo OI zjištěno, že pozemek města
parc. č. 128/1 v kat. území Nové Strašecí, je zatížen zástavním právem smluvním pro ČS, a. s., a dále
věcným břemenem práva chůze a jízdy pro vlastníky bytového domu č.p. 1049. Město pozemkem
ručí proti úvěru, věcným břemenem práva a chůze je pozemek zatížen, jelikož pozemek se plošně
skládá nejen z výše uvedené zelené plochy, ale také plochy parkoviště mezi NKC a bytovým domem
č.p. 1049, a zasahuje až k obvodové zdi bytového domu, tj. na pozemku města jsou umístěna vstupní
schodiště do bytového domu. Pokud by tedy město přistoupilo k navrhované směně pozemků, je
třeba zajistit zrušení zástavního práva u banky, a dále provést na základě geometrického plánu
oddělení části pozemku parc. č. 128/1 v kat. území Nové Strašecí, určené ke směně, a provést na této
části pozemku města k případné směně, výmaz věcného břemene práva chůze a jízdy pro vlastníky
bytového domu č.p. 1049. Lze předpokládat větší časovou náročnost administrativního zajištění,
která by bránila realizaci směny a tedy i stavbě části chodníku za autobusovými zastávkami.
Na základě výše uvedeného OI MěÚ předjednal s manželi Dolejškovými možnost uzavření Smlouvy
o smlouvě budoucí směnné, na jejímž základě, v případě jejího schválení (na straně města v
Zastupitelstvu města) by manželé Dolejškovi jako vlastníci nezbytné části pozemku parc. č. 128/2
v kat. území Nové Strašecí pro účely vybudování části chodníku za autobusovými zastávkami,
souhlasili s realizací stavby uvedeného chodníku před dokončením výše uvedené směny pozemků,
která by dále byla projednávána zcela samostatně.
Tak by se otevřel prostor pro realizaci projektu Rekonstrukce městského parteru mezi ulicemi
Palackého a Okružní v obou etapách, včetně požadovaného chodníku pro přístup ke Školní jídelně,
za autobusovými zastávkami. V rozpočtu města pro rok 2016 je na tuto investiční akci alokována
částka 2.800.000 Kč.
Ze strany manželů Dolejškových byl současně předložen návrh technického řešení části chodníku ke
Školní jídelně za autobusovými zastávkami, skládající se z úseku v šíři 2,5 m a délce cca 3,6 m, a
úseku šíře 1,8 m a délky cca 8,8 m.
Radě města se navrhuje uložit tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI:
a) připravit k projednání v orgánech města návrh Smlouvy o budoucí smlouvě směnné na
následnou směnu částí pozemku parc. č. 128/1 a 128/2, oba v kat. území Nové Strašecí, mezi
městem a Dagmar a Petrem Dolejškovým, bytem Jiřího Šotky 1180, Nové Strašecí, za účelem
získání potřebné části pozemku parc. č. 128/2, oba v kat. území Nové Strašecí, pro vybudování
chodníku ke Školní jídelně za autobusovými zastávkami, do vlastnictví města,
b) připravit k projednání v Radě města zadávací podmínky na veřejnou soutěž malého rozsahu na
stavební práce, a to na dodavatel stavby Rekonstrukce městského parteru mezi ulicemi Palackého
a Okružní v obou etapách.
Po projednání Rada města přijala
U s n e s e n í č. 446
I. b e r e n a v ě d o m í
zprávu o přípravě realizace projektu Rekonstrukce městského parteru mezi ulicemi Palackého a
Okružní.
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II. u k l á d á
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI MěÚ:
a) zveřejnit záměr směny částí pozemku parc. č. 128/1 a 128/2, oba v kat. území Nové Strašecí
b) připravit k projednání v orgánech města návrh Smlouvy o budoucí smlouvě směnné na následnou
směnu částí pozemku parc. č. 128/1 a 128/2, oba v kat. území Nové Strašecí, mezi městem a Dagmar
a Petrem Dolejškovým, bytem Jiřího Šotky 1180, Nové Strašecí, za účelem získání potřebné části
pozemku parc. č. 128/2, oba v kat. území Nové Strašecí, pro vybudování chodníku ke Školní jídelně
za autobusovými zastávkami, do vlastnictví města,
c) připravit k projednání v Radě města zadávací podmínky na veřejnou soutěž malého rozsahu na
stavební práce, a to na dodavatel stavby Rekonstrukce městského parteru mezi ulicemi Palackého a
Okružní v obou etapách.
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města (Mgr. K. Filip, RNDr. L. Vosátková, Ing. J. Bureš,
Mgr. R. Spiegl, Ing. K. Kestner, Ing. J. Bechyně a Mgr. J. Bouček).

18) Dotační výzvy z fondů Středočeského kraje – podání žádostí a spolufinancování
Na základě výzvy hejtmana k podávání žádostí z fondů Středočeského kraje ze dne 24. února 2015 a
následných konzultací na poradě vedení byly připravovány žádosti o dotace z fondů Středočeského
kraje na akce:
„Aktivní odpočinek nejen pro seniory“
z Humanitárního fondu (poskytovaná dotace 10.000 Kč – 50.000 Kč, max. 95% nákladů)
Výstupem projektu je pořízení a instalace dvou cvičebních prvků pro seniory v areálu haly
BIOS.
- předběžný odhad nákladů 60.000 Kč, se spoluúčastí města 16,6 %, tj. 10.000 Kč.
„Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Nové Strašecí“
z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS (poskytovaná dotace 100.000 Kč –
350.000 Kč, max. 95% nákladů)
Výstupem projektu bude pořízení dopravního automobilu pro JSDH Nové Strašecí.
- předběžný odhad nákladů 950.000 Kč, se spoluúčastí MV GŘ HZS ČR 450.000 Kč a města
15,8 %, tj. 150.000 Kč.
- „Zázraky vína – 2. ročník“
z Fondu kultury a obnovy památek (poskytovaná dotace 10.000 Kč – 120.000 Kč, max. 95%
nákladů)
Výstupem projektu je uspořádání druhého ročníku festivalu Zázraky vína
- předběžný odhad nákladů 130.000 Kč, se spoluúčastí města 7,7 %, tj. 10.000 Kč.
- „Doplnění informačních tabulí do lesoparku“
z Fondu cestovního ruchu (poskytovaná dotace 10.000 Kč – 100.000 Kč, max. 95% nákladů)
Výstupem projektu je výroba a instalace tří informačních stojanů do lesoparku.
- předběžný odhad nákladů 84.000 Kč, se spoluúčastí města 5 %, tj. 4.200 Kč.
- „Parkové úpravy prostoru za sokolovnou, Nové Strašecí“
z Fondu životního prostředí a zemědělství (poskytovaná dotace 20.000 Kč – 3.000.000 Kč,
max. 95% nákladů)
Výstupem projektu je realizace parkových úprav v prostoru za sokolovnou. Vybudování
chodníku ze zámkové dlažby, zatravnění části plochy stávajícího parkoviště, výsadba stromů,
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-

-

keřů a okrasných travin. (realizace části projektu úprav parkoviště za sokolovnou – parkové
úpravy)
- předběžný odhad nákladů 612.067 Kč, se spoluúčastí města 5 %, tj. 30.604 Kč.
„Workoutové hřiště, Nové Strašecí“
z Fondu vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence (poskytovaná dotace 40.000
Kč – 1.000.000 Kč, max. 95% nákladů)
Výstupem projektu je vybudování workoutového hřiště v areálu atletického hřiště na
Kocourku.
- předběžný odhad nákladů 450.000 Kč, se spoluúčastí města 5 %, tj. 22.500 Kč.
„Vybavení tělocvičny ZŠ Nové Strašecí“
z Fondu vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence (poskytovaná dotace 10.000
Kč – 100.000 Kč, max. 95% nákladů)
Výstupem projektu bude vybavení tělocvičny základní školy.
- předběžný odhad nákladů 100.000 Kč, se spoluúčastí ZŠ 5 %, tj. 5.000 Kč.

Po projednání přijala RM
U s n e s e n í č. 447
souhlasí
a)
-

-

-

-

-

-

s podáním žádosti o dotaci na projekt „Zázraky vína – 2. ročník“ z Fondu kultury a obnovy
památek a spolufinancováním projektu ve výši minimálně 7,7 % z celkových nákladů, tj.
10.000 Kč.
s podáním žádosti o dotaci na projekt „Aktivní odpočinek nejen pro seniory“ ze
Středočeského humanitárního fondu a spolufinancováním projektu ve výši minimálně 16,6 %
z celkových nákladů, tj. 10.000 Kč.
s podáním žádosti o dotaci na projekt „Parkové úpravy prostoru za sokolovnou, Nové
Strašecí“ ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství a spolufinancováním
projektu ve výši minimálně 5 % z celkových nákladů, tj. 30.604 Kč.
s podáním žádosti o dotaci na projekt „Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Nové
Strašecí“ ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS a
spolufinancováním projektu ve výši minimálně 15,8 % z celkových nákladů, tj. 150.000 Kč.
s podáním žádosti o dotaci na projekt „Workoutové hřiště, Nové Strašecí“ ze Středočeského
fondu vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence a spolufinancováním projektu ve
výši minimálně 5 % z celkových nákladů, tj. 22.500 Kč.
s podáním žádosti o dotaci na projekt „Doplnění informačních tabulí do lesoparku“ ze
Středočeského fondu cestovního ruchu a spolufinancováním projektu ve výši minimálně 5 %
z celkových nákladů, tj. 4.200 Kč

b) jako zřizovatel s podáním žádosti Základní školy a mateřské školy J. A. Komenského v Novém
Strašecí o dotaci na projekt „Vybavení tělocvičny ZŠ Nové Strašecí“ ze Středočeského fondu
vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence a spolufinancováním projektu ve výši
minimálně 5 % z celkových nákladů, tj. 5.000 Kč (Celkové náklady projektu jsou odhadovány na
100.000 Kč)
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města (Mgr. K. Filip, RNDr. L. Vosátková, Ing. J. Bureš,
Mgr. R. Spiegl, Ing. K. Kestner, Ing. J. Bechyně a Mgr. J. Bouček).
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19) Studie koncepční obnovy zeleně ve „Mšeckém sídlišti“
Na základě usnesení rady města č. 319 ze dne 29. září 2015 bylo zadáno zpracování studie koncepční
obnovy zeleně ve „Mšeckém sídlišti“. Studii pro město zpracovává Ing. Alena Burešová. Byl
vypracován návrh studie, který byl připomínkován komisí pro problematiku sídlišť a pro životní
prostředí. Připomínky jsou již zapracovány v návrhu. Odbor investic ještě uplatnil připomínku k
řešení výjezdu ze sídliště kolem domu čp. 674. Stávající živý plot podél komunikace při výjezdu
brání výhledu doprava. Tato připomínka bude zapracována.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 448
souhlasí
se studií postupné obnovy zeleně ve Mšeckém sídlišti.
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města (Mgr. K. Filip, RNDr. L. Vosátková, Ing. J. Bureš,
Mgr. R. Spiegl, Ing. K. Kestner, Ing. J. Bechyně a Mgr. J. Bouček).

20) Různé
a) žádost o dotaci z programu 133510 – podlaha ve sportovní hale BIOS
Na základě vyhlášení výzvy k podávání žádostí o dotace v rámci Programu 133512 - Podpora
materiálně technické základny sportovních organizací pro spolky, obce a resortní sportovní centra,
spravovaného Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy připravil odbor investic podklady
k podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce podlahy ve sportovní hale BIOS, Nové Strašecí“.
Projekt řeší rekonstrukci podlahy ve sportovní hale novým, vhodnějším, bezpečnějším a lépe
udržovatelným PUR povrchem. Současný povrch bude vyrovnán folií, pokryt OSB deskami a na ně
bude natažen nový polyuretanový povrch. Konkrétní typ povrchu určí výběrové řízení na dodavatele.
Povrch bude splňovat evropskou normu EN 14808 na absorpci nárazů.
Celkové odhadované náklady projektu jsou 1.250.000,- Kč. Dotace je požadována na maximální
možný podíl 60 %, tj. 750.000 Kč. Zbývajících 500.000 Kč je povinná spoluúčast žadatele. Cena
projektu bude upřesněna po realizaci výběrového řízení

Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 449
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce podlahy ve sportovní hale BIOS, Nové
Strašecí“ z Programu státní podpory sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – 133510 –
Podpora materiálně technické základny sportu a spolufinancováním projektu ve výši minimálně 40%
z celkových nákladů, tj. 500.000 Kč.
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města (Mgr. K. Filip, RNDr. L. Vosátková, Ing. J. Bureš,
Mgr. R. Spiegl, Ing. K. Kestner, Ing. J. Bechyně a Mgr. J. Bouček).
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b) uplatnění inflace
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 450
souhlasí
s tím, že v roce 2016 nebude pro úpravu výše nájemného u nájemních vztahů uplatněna inflace
(0,3%).
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města (Mgr. K. Filip, RNDr. L. Vosátková, Ing. J. Bureš,
Mgr. R. Spiegl, Ing. K. Kestner, Ing. J. Bechyně a Mgr. J. Bouček).
c) poděkování junákům
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 451
I. d ě k u j e
Junáckému středisku Mušketýr v Novém Strašecí ze kultivaci prostředí kolem Fortenského rybníka,
II. s o u h l a s í
s tím, aby po dobu rekonstrukce tělocvičny základní školy užívali členové Junáckého střediska
Mušketýr v Novém Strašecí bezplatně sportovní halu BIOS.
Poznámka: hlasování se nezúčastnil Ing. J. Bechyně.
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města (Mgr. K. Filip, RNDr. L. Vosátková, Ing. J. Bureš,
Mgr. R. Spiegl, Ing. K. Kestner a Mgr. J. Bouček).
Další projednávané body bez přijatého usnesení
Žádost ŘSD o spolupráci při majetkoprávním vypořádání pro R6.
Žádost Pozemkového úřadu o spolupráci při jednoduchých pozemkových úpravách (JPÚ).
Žádost o dotaci – Sportovní centrum NS.
Plánovací smlouva – novostavba na parc. č. 863/13.
Smlouva o věcném břemeni – přivaděč Heineken.
Nabídka odkoupení pozemků pod fotbalovým hřištěm – umělá tráva.
Nabídka odkoupení domu č.p. 83 + pozemky.
Křivoklátská vyhlídka s.r.o. – správa majetku v ulicích Vackova a Nad Obíralkou.
Střecha na budově staré radnice.
Videomapping.
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21) Závěr
Starosta města ukončil jednání rady města ve 21.00 hod.

36. zasedání rady města se uskuteční
v pondělí 25.1. 2016 v 17:30 hod.

Mgr. Karel Filip v. r.
starosta města

RNDr. Libuše Vosátková v. r.
místostarostka města

Zapsal JUDr. J. Tláskal 19.1.2016
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