Zápis

z 37. zasedání rady města, konaného dne 15. února 2016

Přítomni:
Mgr. Karel Filip
RNDr. Libuše Vosátková

- starosta města
- místostarostka města

Ing. Jan Bechyně
Mg. Jiří Bouček
Ing. Jan Bureš
Ing. Karel Kestner

-

JUDr. Jiří Tláskal

- tajemník MěÚ

člen rady města
člen rady města
člen rady města
člen rady města

Omluveni:
Mgr. Richard Spiegl

- člen rady města

H o s t é:
Stanislav Zahálka, DiS. jednatel TSNS k bodům č. 7 a 8

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. 19.2.2016

…...…………………………….
Ing. Karel Kestner v. r. 19.2.2016
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Program:
Zahájení
1) Kontrola usnesení
2) Rozpočtové opatření č. 1/2016
3) Rozpočtové opatření č. 2/2016
4) Změna zřizovací listiny základní školy
5) Dotace pro Okresní pečovatelskou službu na rok 2016
6) Souhlas s přijetím daru
7) Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 14.2.2012
8) Ceník 2016 – místní komunikace
9) Dodatek č. 8 smlouvy „Zajištění svozu komunálního odpadu“
10) Jednoduché pozemkové úpravy – stavba rychlostní komunikace R6
11) Žádost ŘSD o spolupráci při majetkovém vypořádání pro dostavbu R6
12) Výpověď nájmu bytu
13) Pověření pro výkon opatrovnictví – F. Bambula
14) Poukázky do tomboly na ples města
15) Různé
16) 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 5 členů rady města.
Místostarostka města konstatovala, že zápis z minulé rady města byl ověřen Ing. Janem Bechyně
a Mgr. Jiřím Boučkem.
Místostarostka města jmenovala za ověřovatele dnešního zápisu Ing. Jana Bureše a Ing. Karla
Kestnera.
Místostarostka města seznámila přítomné s programem jednání rady města.
Tento program byl schválen 5 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.
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
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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. 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. S majiteli dotčených pozemků byla propojka kladně projednána,
Ing. Křižák byl 3. 2. 2016 požádán o dopracování PD.
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 – splněno
(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. Podepsáno, převedeno.
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. Protistrana svůj znalecký posudek předložila 3. 12. 2015.
Bude předložen materiál k projednání v RM.
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. Dne 25. 11. 2015 byla podána žádost o stavební
povolení.
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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. 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. Byla provedena aktualizace studie dle návrhů RM,
aktualizovaná studie byla postoupena RM k projednání.
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, pamětní deska je hotova a připravena k instalaci.
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 – v Nádražní ulici.
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.
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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 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 – splněno
b) tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI MěÚ zajistit v TSNS cenovou nabídku na rekonstrukci
a stavební úpravy VO v rozsahu celé stavby, a na provedení sadových úprav pro I. i II. etapu.
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.
Čeká se na podpis spol. Heineken a.s.
Usnesení č. 303 – trvá
(27/15.9.2015) Žádost o údržbu komunikace – ulice U Mlýna
Rada města nesouhlasila se zařazením komunikace U Mlýna do Plánu zimní údržby města pro
nedořešený právní vztah komunikace a existenci zákazové značky bránící vjezdu všech motorových
vozidel. Tajemníkovi MěÚ uložila ve spolupráci s OI vstoupit v jednání s majiteli pozemků pod
komunikací o možnosti převodu vlastnictví na města.
Usnesení č. 325 – trvá
(29/12.10.2015) Rekonstrukce chodníku v části ul. Křivoklátská – koordinace s realizací stavby
„Rekonstrukce ul. Křivoklátská, Nové Strašecí“
Rada města schválila cenovou nabídku Technických služeb Nové Strašecí, s. r. o., na realizaci
rekonstrukce chodníku v části ul. Křivoklátská, před bytovými domy po levé straně komunikace
v celkové délce 207 m, v souvislosti s realizací stavby „Rekonstrukce ul. Křivoklátská a souhlasila
s realizací rekonstrukce. Tajemníkovi MěÚ uložila ve spolupráci s OI zajistit realizaci předmětné
stavby u Technických služeb Nové Strašecí, s. r. o. Probíhá realizace.
Usnesení č. 327 – trvá
(29/12.10.2015) Nové Strašecí – splaškové a dešťové vody – lokalita Rudská
Rada města uložila:
a) tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI zajistit u spol. PROVOD – inženýrská společnost s. r. o.
zpracování situačního plánu s návrhem páteřního kanalizačního řadu splaškové a dešťové
kanalizace údolnící lokality Rudská za účelem definování dimenze kanalizačních řadů,
směrového řešení a dotčených pozemků, objednáno u projekční firmy.
b) tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI, po zajištění studie dle bodu a), projednat s vlastníky
dotčených pozemků vydání písemného souhlasu s umístěním páteřního kanalizačního řadu
splaškové a dešťové kanalizace údolnící lokality Rudská,
c) tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI a TSNS vstoupit do jednání s občanským sdružením Na
Pískách ve věci možné úpravy stávající projektové dokumentace sdružení za účelem
koncepčního řešení svodu dešťových a splaškových odpadních vod v této lokalitě,
v koordinaci s návrhem páteřního kanalizačního řadu splaškové a dešťové kanalizace údolnící
lokality Rudská
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Usnesení č. 338 – trvá
(30/26.10.2015) Záměr prodeje pozemku č. 128/1
Rada města vzala na vědomí žádost manželů Dolejškových o směnu částí pozemků parc.č. 128/1
a 128/2 v k.ú. Nové Strašecí.
Tajemníkovi ve spolupráci s OI uložila:
a) informovat žadatele o zjištěných skutečnostech týkající se pozemku p.č. 128/1 a projednat
s nimi možné způsoby řešení žádosti – žadatelé informováni; další postup v návaznosti na
odzástavění – žadatelé informováni
b) projednat se zástavním věřitelem možnost vyjmutí pozemku p.č. 128/1 ze zástavy – 9.11. ČS,
a.s. zástava žádost o vyjmutí poz. ze zástavy – ČS a. s. zaslána žádost o vyjmutí pozemku ze
zástavy
Usnesení č. 359 – trvá
(31/3.11.2015) Cenová nabídka projektu ČOV a kanalizace IV. etapa, přepojení stávající ČOV,
přivaděč k nové ČOV a napojení na technickou infrastrukturu
Rada města schválila cenovou nabídku spol. PROVOD – inženýrská společnost, s. r. o. na inženýrskou a
projektovou činnost – Nové Strašecí – ČOV a kanalizace IV. etapa, přepojení stávající ČOV, přivaděč k nové
ČOV a napojení na technickou infrastrukturu. Tajemníkovi MěÚ uložila ve spolupráci s OI MěÚ zajistit
pořízení inženýrské a projekční činnosti – Nové Strašecí – ČOV a kanalizace IV. etapa, přepojení stávající
ČOV, přivaděč k nové ČOV a napojení na technickou infrastrukturu. Objednáno u projekční firmy.

Usnesení č. 365 – splněno
(32/23.11.2015) Návrh rozpočtu na rok 2016
Rada města doporučila zastupitelstvu města, aby schválilo rozpočet na rok 2016 jako rozpočet
vyrovnaný a rozpočtový výhled na období 2017 a 2018 a uložilo tajemníkovi MěÚ, aby
prostřednictvím finančního odboru, zajistil ve smyslu ustanovení § 14, zákona č. 250/2000 Sb.
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpis rozpočtu
v členění dle platné rozpočtové skladby a to nejpozději do 31. 12. 2015. Dále rada města uložila
tajemníkovi MěÚ vyvěšení návrhu rozpočtu města na rok 2016 na úřední desce.
Usnesení č. 369 – trvá
(32/23.11.2015) Zřízení kamerového bodu na ZŠ
Rada města schválila cenovou nabídku spol. ELNET system, s. r. o. na zřízení nového kamerového
bodu městského kamerového systému na budově ZŠ a uložila:
a) tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OF připravit k úhradě zřízení kamerového bodu městského
kamerového systému na budově ZŠ rozpočtové opatření s projednáním na nejbližší další Radě
města,
b) tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI zajistit zřízení kamerového bodu městského kamerového
systému na budově ZŠ u dodavatele spol. ELNET system, s. r. o.
Realizace proběhne po dokončení revitalizace kamerového systému.
Usnesení č. 371 – trvá
(32/23.11.2015) Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci Hospodního rybníka –
výběr nejvýhodnější nabídky
Rada města vzala na vědomí Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komise pro veřejnou
zakázku malého rozsahu na služby – Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci
Hospodního rybníka a schválila nabídku uchazeče č. 2 – Ing. Jiří Kubelka, projekty vodních staveb
jako nejvýhodnější nabídku.
Dále rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI MěÚ zajistit zpracování projektové
dokumentace na rekonstrukci Hospodního rybníka dodavatelem Ing. Jiřím Kubelkou, projekty
vodních staveb. Projektová dokumentace byla objednána, termín dokončení do 31. 5. 2016.
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Usnesení č. 372 – trvá
(32/23.11.2015) Zakoupení nových židlí do NKC
Rada města schválila cenovou nabídku společnosti FORM, spl. s r.o. na zakoupení 40 ks židlí typu
FOXY Clip 545 a 100 ks židlí typu FOXY Clip 490 pro Novostrašecké kulturní centrum za celkovou
kupní cenu 393.680 Kč, s DPH 476.353,- Kč. Tajemníkovi MěÚ uložila ve spolupráci s OKS a RP
MěÚ zajistit nákup židlí
Usnesení č. 379 – splněno
(32/23.11.2015) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a
smlouvu o právu provést stavbu s názvem „Nové Strašecí přeložka VN, NN, TS – SO1411 –
R6“.
Rada města zrušila usnesení č. 357 ze dne 3. 11. 2015 a souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě
budoucí na zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. – 2166 a 21631 pro investora stavby ČEZ
Distribuce, a. s. spočívající v právu umístění, provozování a údržby kabelového vedení VN, stavba
„Nové Strašecí přeložka VN, NN, TS – SO1411 - R6“. Starostovi města uložila tyto smlouvy
podepsat. Smlouva podepsána.
Usnesení č. 384 – splněno
(33/8.12.2015) Přístavba areálu základní školy a gymnázia Nové Strašecí – zadavatelské
činnosti ve veřejné soutěži na dodavatele stavby
Rada města schválila nabídku uchazeče Institut pro veřejné zadavatele, s. r. o. na zajištění
zadavatelských činností veřejné zakázky na dodavatele stavby „Přístavba ZŠ a MŠ
J. A. Komenského, Nové Strašecí“. Tajemníkovi MěÚ uložila ve spolupráci s OI MěÚ připravit
k projednání v radě města smlouvu o dílo se spol. Institut pro veřejné zadavatele, s. r. o. na zajištění
zadavatelských činností veřejné zakázky na dodavatele stavby „Přístavba ZŠ a MŠ
J. A. Komenského, Nové Strašecí“. Příkazní smlouva předkládána RM k projednání dne
21. 12. 2015. Příkazní smlouva schválena a podepsána.
Usnesení č. 392 – splněno
(33/8.12.2015) Zpracování jednostupňových projektových dokumentací na zateplení staveb
NKC a Školní jídelny – příprava podkladů pro podání žádosti o dotaci na zateplení
jmenovaných objektů
Rada města schválila nabídku spol. DEKPROJEKT, s. r. o. na zpracování jednostupňové projektové
dokumentace na zateplení budovy Školní jídelny ve společném stupni dokumentace pro vydání
stavebního povolení a dokumentace pro provedení stavby. Tajemníkovi MěÚ uložila ve spolupráci
s OI MěÚ připravit k projednání v radě města smlouvu o dílo se spol. DEKPROJEKT, s. r. o. na
zpracování této projektové dokumentace. Smlouva o dílo předkládána RM k projednání dne
21. 12. 2015. Smlouva o dílo schválena a podepsána.
Usnesení č. 410 – splněno
(34/21.12.2015) Rozšíření parkoviště u polikliniky – dodatek č. 2 smlouvy o dílo
Rada města schválila dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 165/2015/OI se spol. MAO, a. s. na provedení
stavby „Rozšíření parkoviště u polikliniky v Novém Strašecí“, jehož předmětem je prodloužení lhůty
pro dokončení stavby o 5 dnů do 30. 11. 2015. Starostovi města uložila tento dodatek podepsat.
Dodatek podepsán.
Usnesení č. 411 – splněno
(34/21.12.2015) Rekonstrukce v ul. 1. Máje – dodatek č. 1 smlouvy o dílo
Rada města schválila dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 166/2015/OI se spol. Vodohospodářské stavby,
s. r. o., na provedení stavby „Rekonstrukce v ul. 1. Máje, Nové Strašecí“, jehož předmětem je
prodloužení lhůty pro dokončení stavby o 6 dnů do 6. 12. 2015 a snížení ceny díla. Starostovi města
uložila tento dodatek podepsat. Dodatek podepsán.
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Usnesení č. 412 – splněno
(34/21.12.2015) Přístavba areálu základní školy a gymnázia – příkazní smlouva
Rada města schválila Příkazní smlouvu se spol. Institut pro veřejné zadavatele, s. r. o. na zajištění
zadavatelských činností veřejné zakázky na dodavatele stavby „Přístavba ZŠ a MŠ J. A.
Komenského, Nové Strašecí“. Starostovi města uložila tuto smlouvu podepsat. Příkazní smlouva
podepsána.
Usnesení č. 413 – splněno
(34/21.12.2015) Zateplení stavby Školní jídelny – smlouva o dílo
Rada města schválila Smlouvu o dílo se spol. DEKPROJEKT, s. r. o. na zpracování jednostupňové
projektové dokumentace na zateplení budovy Školní jídelny ve společném stupni dokumentace pro
vydání stavebního povolení a dokumentace pro provedení stavby. Starostovi města uložila tuto
smlouvu podepsat. Smlouva o dílo podepsána.
Usnesení č. 414 – splněno
(34/21.12.2015) Zakoupení nových mobilních basketbalových konstrukcí do haly BIOS
Rada města schválila cenovou nabídku společnosti Italmec spol. s r.o. na zakoupení 2 ks setů
konstrukcí basketbalových košů HR PSK pro halu BIOS. Tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OKS
a RP MěÚ uložila zajistit nákup setu konstrukcí. Sety zakoupeny a instalovány.
Usnesení č. 415 – splněno
(34/21.12.2015) Ukončení mandátní smlouvy s TSNS na zpracování mezd
Rada města schválila uzavření dohody s Technickými službami Nové Strašecí s.r.o. o ukončení
mandátní smlouvy uzavřené dne 31.12.2007, jejímž předmětem je závazek zpracovávat pro město
komplexní mzdovou agendu, dnem 31.12.2015. Starostovi města podepsal tuto dohodu.
Usnesení č. 416 – splněno
(34/21.12.2015) Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě s TSNS
Rada města schválila uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě mezi Městem Nové Strašecí
a společností Technické služby Nové Strašecí, s.r.o., jehož předmětem je změna lhůty pro úhradu
nájemného za rok 2015. Starostovi města podepsal tento dodatek.
Usnesení č. 418 – splněno
(34/21.12.2015) Pronájem nebytových prostor čp. 100, ul. 28.října
Rada města souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy o pronájmu nebytových v přízemí budovy
čp. 100 panu Mgr. Jiřímu Chládovi a paní Martině Průchové. Nájemní smlouva podepsána.
Usnesení č. 419 – splněno
(34/21.12.2015) Pronájem nebytových prostor čp. 1155, ul. Havlíčkova, místnost č. 009
Rada města souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy o pronájmu nebytových v přízemí budovy čp.
1155 , místnost č. 009, panu Martinu Klusáčkovi od 1.1.2016. Nájemní smlouvu podepsána.
Usnesení č. 421 – splněno
(34/21.12.2015) Prodej služebních zbraní
Po projednání rada města schválila prodej zbraní a to pistolí Tomáši Maštalířovi a Stanislavu
Jahelkovi, DiS. Kupní smlouvy podepsány.
Usnesení č. 423 – splněno
(34/21.12.2015) Dodatek č.8 ke smlouvě o nájmu kanalizace a souvisejících vztazích
Rada města souhlasila s uzavřením dodatku č. 8 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., kterým se upravuje výše ročního nájemného Kč 3.000.000,- bez DPH, frekvence
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úhrad nájemného na čtvrtletní platbu, rozsah pronajímaného majetku a platnost na dobu neurčitou
s účinností od 1.1.2016. Dodatek podepsán.
Usnesení č. 432 – splněno
(35/18.1.2016) Prodloužení nájmu bytu – manželé Rosenkrancovi
Rada města souhlasila s uzavřením dodatku č. 4 k nájemní smlouvě na byt č. 9 v čp. 646,
Čelechovická s manželi Martinem a Monikou Rosenkrancovými, jehož předmětem je prodloužení
platnosti nájemní smlouvy k bytu do 30.6.2016. Dodatek podepsán.
Usnesení č. 433 – splněno
(35/18.1.2016) Žádost o prodloužení práva k umístění nápojového automatu
Rada města souhlasila s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě na poskytnutí práva k umístění
nápojového a občerstvovacího automatu v nebytovém prostoru polikliniky čp. 414 ul. Čs. Armády
v Novém Strašecí paní Marii Kotálové, kterým se smlouva prodlužuje do 31.12.2016. Starostovi
města uložila tento dodatek podepsat. Dodatek podepsán.
Usnesení č. 434 – trvá
(35/18.1.2016) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene „NOVÉ
STRAŠECÍ, p. č. 284/3 – přípojka kNN do 50 m“.
Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na
pozemku p.č. – 284/3 ma 284/2 pro investora stavby ČEZ Distribuce, spočívající v právu umístění,
provozování a údržby kabelového vedení kNN, stavba „NOVÉ STRAŠECÍ, p. č. 284/3 – přípojka
kNN do 50 m“. Starostovi města uložila tuto smlouvu o smlouvě budoucí a následně budoucí
smlouvu podepsat. Smlouva podepsána starostou a odeslána.
Usnesení č. 435 – trvá
(35/18.1.2016) Rekonstrukce bytového jádra v bytě č. 26, ul. Křivoklátská 879
Rada města vzala na vědomí 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 a schválila nabídku uchazeče č. 1
– Profio servis s.r.o. jako nejvýhodnější nabídku podle stanoveného hodnotícího kritéria nejnižší
nabídkové ceny včetně DPH, uvedeného v cenové poptávce. Tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI
MěÚ uložila zajistit rekonstrukci bytového jádra. Rekonstrukce probíhá.
Usnesení č. 436 – splněno
(35/18.1.2016) Ukončení mandátní smlouvy – právní služby
Rada města schválila uzavření dohody o ukončení mandátní smlouvy s Mgr. Bohdanou Šocovou,
advokátkou, jejímž předmětem jsou právní služby v oblasti vodohospodářského majetku města.
Ukončení mandátní smlouvy nastane dnem 31.1.2016. Dohoda o ukončení mandátní smlouvy
podepsána.
Usnesení č. 437 – splněno
(35/18.1.2016) NoStraDivadlo – spolupořadatelství dvou akcí
Rada města souhlasila s uzavřením smluv se Spolkem pro kulturní činnost NoStraDivadlo:
a) o spolupořadatelství přehlídky „Setkání Strašecí 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“, 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.
Starostovi města uložila tyto smlouvy podepsat – smlouvy podepsány.
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Usnesení č. 438 – trvá
(35/18.1.2016) Městské granty 2016
Rada města schválila:
1) Témata pro poskytování grantových příspěvků pro rok 2016 v několika oblastech
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.
5) Komisi pro přípravu podkladů a otevírání obálek
Dále rada města uložila:
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
Usnesení č. 439 – trvá
(35/18.1.2016) Odměny neuvolněným členům zastupitelstva
Rada města doporučila, aby zastupitelstvo města ponechalo měsíční odměny neuvolněným členům
zastupitelstva i od 25.2.2016. Bude na programu 11. ZM dne 25. 2. 2016.
Usnesení č. 440 – splněno
(35/18.1.2016) Dodatek č.9 ke smlouvě o nájmu kanalizace a souvisejících vztazích ze dne
28.6.2011
Rada města souhlasila s 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., kterým se rozšiřuje rozsah pronajímaného majetku o kanalizaci v ulici Nad Lukami.
Starosta města podepsal tento dodatek.
Usnesení č. 441 – splněno
(35/18.1.2016) Přijetí neinvestiční dotace z fondu hejtmana
rada města souhlasila s přijetím dotace 20.000 Kč a uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmana. Starosta města
smlouvu podepsal.
Usnesení č. 442 –
(35/18.1.2016) Koupě vodohospodářských staveb
Rada města souhlasila
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. do vlastnictví města.
b) do doby následného převodu odkoupeného vodovodu do vlastnictví VKM s uzavřením
smlouvy o jeho provozování se Středočeskými vodárnami, a.s.
Starostovi města uložila příslušné smlouvy podepsat. Smlouvy podepsány.
Usnesení č. 443 – trvá
(35/18.1.2016) Rozšíření kamerového systému – žádost paní Rohlové
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI MěÚ oslovit spol. ELNET system, s. r. o. ve
věcinávrhu 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). Bude zahrnuto do nové žádosti o dotaci.
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Usnesení č. 444 – splněno
(35/18.1.2016) Přístavba areálu základní školy a gymnázia – dokumentace pro provedení
stavby
Rada města schválila
a) nabídku spol. A 1 s. r. o. 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 s termínem vyhotovení do 19. 2. 2016.
b) Smlouvu o dílo se spol. A 1 s. r. o. 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 s termínem vyhotovení 19. 2. 2016..
Text Smlouvy o dílo je přílohou tohoto usnesení.
Smlouvu o dílo podepsána.
Usnesení č. 445 – splněno
(35/18.1.2016) Anketa - dopravní opatření pro bezpečnosti silničního provozu v ul. Pecínovská
Rada města vzala na vědomí výsledky ankety k možnostem provedení dopravních opatření za účelem
zvýšení bezpečnosti silničního provozu v ul. Pecínovská. Tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI MěÚ
uložila 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. Žádost
podána.
Usnesení č. 446 – trvá
(35/18.1.2016) Rekonstrukce městského parteru mezi ulicemi Palackého a Okružní – příprava
realizace
Rada města vzala na vědomí zprávu o přípravě realizace projektu Rekonstrukce městského parteru
mezi ulicemi Palackého a Okružní.
Tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI MěÚ uložila:
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 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.
Usnesení č. 453 – splněno
(36/25.1.2016) Smlouva č. 929/2016 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury na rok 2016
Rada města schválila uzavření smlouvy č. 929/2016 se Státním fondem dopravní infrastruktury
o poskytnutí podpory ve výši 2.211.000 Kč na realizaci projektu „Rekonstrukce chodníků v ul.
Karlovarská, Nové Strašecí“. Starosta města podepsal tuto smlouvu.
Usnesení č. 455 – trvá
(36/25.1.2016) Pronájem nebytových prostor v č.p. 1155 – JASNA psyché s.r.o.
Rada města schávlila uzavření nájemní smlouvy se společností JASNA psyché s.r.o. na pronájem
nebytových prostor za účelem zřízení psychiatrické ordinace v domě č.p. 1155, Havlíčkova ul.
v Novém Strašecí s účinností od 1.4.2016. Starostovi města uložila nájemní smlouvu podepsat. Čeká
se na podpis smlouvy s nájemcem.
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Usnesení č. 457 – splněno
(36/25.1.2016) smlouva o veřejných službách s ČSAD Slaný
Rada města schválila Smlouvu o veřejných službách č. 8/2016 s ČSAD Slaný, a. s. na kompenzaci
ve výši 85.602 Kč za zabezpečení dopravní obslužnosti – závazku veřejné služby autobusových linek
provozovaných ČSAD Slaný v roce 2016. Starostovi města smlouvu č. 36/2016 podepsal.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 458
I. s c h v a l u je
kontrolu usnesení rady města.
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města (RNDr. L. Vosátková, Ing. J. Bureš, Ing. K. Kestner,
Ing. J. Bechyně a Mgr. J. Bouček).

2) Rozpočtové opatření č. 1 / 2016
Dle oznámení Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 27. 1. 2016 o výši finančního vztahu SR
k rozpočtu obcí (příspěvek na výkon státní správy), činí finanční objem prostředků pro tento rok
5.187.500,- Kč. Na základě vzestupné tendence tohoto příspěvku z posledních let, byl rozpočet pro
rok 2016 navržen ve výši 5.310.00,-Kč. Tento příspěvek je však nyní ponížen o 122.500,- Kč.
Příspěvek se odvíjí nejen od počtu obyvatel našeho města, ale i od počtu obyvatel obcí, které patří do
správního obvodu našeho města a využívají působnosti matričního a stavebního úřadu a přestupkové
komise. Dle nařízení Krajského úřadu je nutné rozdíly v rozpočtu provést bezodkladně. Vzhledem
k dodržení vyrovnaného rozpočtu, se navrhuje toto ponížení příjmů čerpat z kapitálových rezerv na
výdajové straně rozpočtu. Kapitálové rezervy jsou v letošním rozpočtu deponovány na § 3639 –
Komunální hospodářství a to ve výši 1.340.000,- Kč
Usnesením rady č. 323 ze dne 12.10.2015 bylo schváleno přijetí neinvestiční dotace a uzavření
smlouvy o poskytnutí dotace na akci „Dovybavení zásahové jednotky JSDH Nové Strašecí“ s
odhadem nákladů ve výši 208.000,- Kč. Navrhuji radě města schválit přijetí dotace ve výši 95%
celkových nákladů tj. 197.600,- Kč, jejímž poskytovatelem se stal Středočeský kraj, dle smlouvy
234/2015/OI. Rozdíl příjmů a výdajů činí 10.400,- Kč. Navrhuji radě města, posílit rozpočet na §
5512 - Požární ochrana o tuto částku a to čerpáním z běžných rezerv, na kterých je pro tento rok
deponováno 50.000,- Kč (převody mezi §§).
Usnesením rady č. 441 ze dne 18.1.2016 bylo schváleno přijetí neinvestiční dotace a uzavření
smlouvy o poskytnutí dotace na akci „Zimní cyklus pro seniory - Setkání u písničky“ s odhadem
nákladů ve výši 27.000,- Kč. Navrhuji radě města schválit přijetí dotace ve výši 20.000,- Kč, jejímž
poskytovatelem se stal Středočeský kraj, dle smlouvy 266/2015/OI. Rozdíl příjmů a výdajů ve výši
7.000,- Kč bude uhrazen ze stávajícího rozpočtu městských kulturních zařízení.
Ze smlouvy o budoucí směnné smlouvě číslo 259/2015/VKM vyplývá, že město nabude vlastnické
právo k vodohospodářskému majetku, uvedenému v příloze č. 2 této smlouvy, který se nachází
v našem městě. V tuto chvíli je umožněn a plánuje se nákup vodovodů ve výši 297.000,- Kč (Lípovi,
ČESTAV s.r.o., AR AUTO s.r.o., R. Vožech 1. etapa, o.s. Na Pískách, M. Kestnerová, tzn. 6 x
49.610,- včetně DPH = 297.660,- Kč)).
Vzhledem k tomu, že při stavbě rozpočtu na rok 2016 nebyly tyto údaje známy, navrhuji radě města
navýšit výdaje na § 2310 – Pitná voda a zmíněnou částku čerpat z kapitálových rezerv (převody mezi
§§).
Po projednání rada města přijala
37. zasedání rady města – 15. února 2016
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U s n e s e n í č. 459
schvaluje
rozpočtové opatření č. 1 / 2016
I. PŘÍJMY
Pol. 4112 – Neinv. přijaté transfery ze SR
Pozn.: Snížení příspěvku na výkon státní správy dle
„Rozpisu finančního vztahu SR k rozpočtům obcí“.

-122.500,-

Pol. 4122 – Neinv. přijaté transfery od krajů
Pozn.: Přijetí dotace pro SDH

197.600,-

Pol. 4122 – Neinv. přijaté transfery od krajů
Pozn.: Přijetí dotace pro seniory

20.000,-

II. VÝDAJE
§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj
Položka 6901 – Kapitálové rezervy
Pozn: Čerpání rezerv rozpočtu

§ 5512 – Požární ochrana
Položka 5137 – Nákup drobného majetku
Položka 5171 – Opravy a udržování
Pozn: Nákup dýchacích přístrojů, žebříku a renovace
nádrže na vodu a čerpadla vozidla Volvo.
§ 3319 – Městská kulturní zařízení
Položka 5169 – Nákup ostatních služeb
Pozn: Výdaje na akci „Setkání s písničkou“

-122.500,-

99.944,97.656,-

20.000,-

III. PŘEVODY MEZI §§
§ 5512 – Požární ochrana
Položka 5171 – Opravy a udržování
Pozn: Renovace nádrže na vodu a čerpadla vozidla Volvo.

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj
5901 – Běžné rezervy
Pozn: Čerpání rezerv rozpočtu
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§ 2310 – Pitná voda
Položka 6121 – Budovy, haly, stavby
Pozn: Nákup vodovodů do vlastnictví města

297.600,-

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj
Položka 6901 – Kapitálové rezervy
Pozn: Čerpání rezerv rozpočtu

-297.600,-

IV. FINANCOVÁNÍ
Rozpočtové opatření číslo 1/2016 je vyrovnané.
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města (RNDr. L. Vosátková, Ing. J. Bureš, Ing. K. Kestner,
Ing. J. Bechyně a Mgr. J. Bouček).

3) Rozpočtové opatření č. 2 / 2016
K 31.12.2015 proběhla směna vodohospodářského majetku mezi Městem Nové Strašecí a společností
VKM a.s. Kladno. Na základě směnné smlouvy číslo 258/2015/VKM vystavily obě smluvní strany
příslušné daňové doklady, které byly vzájemně započteny. Společnost VKM a.s. vystavila daňový
doklad na prodej kanalizační infrastruktury a Město na prodej vodohospodářského majetku. Většina
směňovaného majetku je osvobozena od DPH (dle § 56 odst.3 zákona o DPH v platném znění),
kromě vodovodu v Rudské ulici, který podléhá sazbě DPH ve výši 21%. Částka odpovídající této
sazbě činí 547.562,- Kč. Navrhuje se navýšit příjmy o zmíněnou částku na §2310 – Pitná voda a
zároveň posílit výdaje na odvod DPH příslušnému správci daně. VKM a.s. citovanou částku městu již
uhradily.
Toto rozpočtové opatření navýší příjmy na § 2310 – Pitná voda a po uskutečnění platby od
společnosti VKM a.s. Kladno se navýší i skutečný stav financí na bankovním účtu, který je u České
spořitelny a.s. veden jako „Fond pro výstavbu, rekonstrukce, obnovu a udržování vodohospodářského
majetku“, který slouží pouze pro příjmy a výdaje v této infrastruktuře. Tímto navýšením rozpočtu se
uvolní finance, které jsou vedené na ostatních bankovních účtech (běžné účty) a je možno je tak
použít na nadměrné výdaje, které vzniknou při odvodu DPH správci daně. Neznamená to tedy, že by
finance přijaté z vodohospodářského majetku, byly použity na platbu DPH.
Průběh rozpočtového opatření na bankovních účtech:
STAV finanční
hotovosti
ke dni 1.1.2016
"Kanalizační fond"
Ostatní bankovní účty

počáteční
stav
3 237 165,00 Kč
10 748 800,00 Kč

CELKEM

13 985 965,00 Kč

RO 15/2015
příjmy
výdaje
547 562,00 Kč
547 562,00 Kč

Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 460
d o p o r u č u j e,
aby zastupitelstvo města přijalo toto
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U s n e s e n í č.
zastupitelstvo města
schvaluje
rozpočtové opatření č. 2 / 2016
I. PŘÍJMY
§ 2310 – Pitná voda
3112 – Příjmy z prodeje nemovitostí
Pozn: DPH ze směny vodovodu Rudská

547.562,-Položka

II. VÝDAJE
§ 6399 – Ostatní finanční operace
5362 – Platby daní a poplatků SR
Pozn: odvod DPH správci daně

547.562,-Položka

III. FINANCOVÁNÍ
Rozpočtové opatření číslo 2/2016 je vyrovnané.
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města (RNDr. L. Vosátková, Ing. J. Bureš, Ing. K. Kestner,
Ing. J. Bechyně a Mgr. J. Bouček).

4) Změna zřizovací listiny základní školy
V souvislosti s ubytováním v NKC a ostatní činností městských zařízení vznikla potřeba praní
lůžkovin a ubrusů ve větší míře, než v minulosti. Dosud se praní zajišťovalo na dohodu o provedení
práce s ochotnou zaměstnankyní města. Orgánům města se navrhuje změnit tento systém a prát
lůžkoviny a ubrusy z NKC v prádelně mateřské školy v ul. Jiřího Šotky. Kapacita této prádelny je
postačující, ale s ohledem na předmět činnosti školy, je nutné o činnost prádelny rozšířit tzv.
doplňkovou činnost školy úpravou zřizovací listiny, konkrétně čl. 3 odst. 3.5..
Přílohy: zřizovací listina ZŠ
Po projednání Rada města přijala
U s n e s e n í č. 461
d o p o r u č u j e,
aby zastupitelstvo města přijalo
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U s n e s e n í č.
zastupitelstvo města
schvaluje
změnu zřizovací listiny Základní školy a mateřské školy J. A. Komenského v Novém Strašecí tak, že
v čl. 3 Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti se odst. 3.5 nahrazuje novým textem tohoto
znění:
3.5. Základní škole a mateřské škola J. A. Komenského je povoleno rozšíření okruhu
doplňkové činnosti o hostinskou činnost a specializovaný maloobchod, realizované ve
školní jídelně, která poskytuje též stravování veřejnosti a praní prádla (lůžkoviny
a ubrusy) pro potřeby zřizovatele v prádelně mateřské školy v ul. Jiřího Šotky č.p. 723.
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města (RNDr. L. Vosátková, Ing. J. Bureš, Ing. K. Kestner,
Ing. J. Bechyně a Mgr. J. Bouček).

5) Dotace pro Okresní pečovatelskou službu na rok 2016
Město Nové Strašecí založilo v roce 2006 (den zápisu 23. 1. 2007) obecně prospěšnou společnost
Okresní pečovatelská služba Nové Strašecí, o.p.s. (dále jen o.p.s.) poté, co Středočeský kraj zrušil
tuto svou příspěvkovou organizaci se sídlem v Rakovníku. Jedna z možností byla převzetí agendy a
založení vlastní obecně prospěšné společnosti s působením na území celého okresu Rakovník. Město
Rakovník v té době řešilo pečovatelskou službu pouze pro občany svého města.
Smlouvou uzavřenou v roce 2007 se město zavázalo každoročně poskytnout o.p.s. na její činnost
dotaci, jejíž výše se bude odvíjet od předpokládaných celkových nákladů na poskytování
pečovatelských služeb po odečtení přiznané dotace ministerstvem nebo jiným orgánem státní správy
při zhodnocení skutečných nákladů v roce předcházejícím na jednoho klienta vynásobením počtu
klientů s trvalým pobytem v Novém Strašecí k 31.12. roku předcházejícího.
O.p.s. poskytuje pečovatelské služby ve 12 obcích okresu pro 260 klientů, z toho v Novém Strašecí
měla k 31.12. 2015 76 klientů. Pro rok 2016 vychází dotace na jednoho klienta 11.000,- Kč.
V rozpočtu města na rok 2016 je v § 4351 „Pečovatelská služba“ schválena částka 900 tisíc korun.
Skutečná výše použitých prostředků z dotace je pak vypočtena z ročního vyúčtování. Např. za rok
2015 vrátí o.p.s. městu nevyužité prostředky ve výši 65.839,- Kč. Navrhuje se poskytnout dotace
v plné možné výši, neboť počet klientů se může během roku měnit.
Loňskou novelou zákona o obcích učiněnou zákonem č. 24/2015 Sb. účinnou od 20.2.2015 dochází
k povinnosti o poskytnutí dotace uzavřít tzv. veřejnoprávní smlouvu, přičemž poskytnutí dotace vyšší
než 50 tisíc korun je v kompetenci zastupitelstva. I dodatek ke smlouvě z roku 2007, která má
charakter a náležitosti veřejnoprávní smlouvy, o poskytnutí dotace o.p.s. na rok 2016, je proto nyní
v kompetenci zastupitelstva města.
Vzhledem k tomu, že k dnešnímu dni dosud není stanovena ani poskytnuta dotace z ministerstva
práce a sociálních věci, bylo nutné na provoz o.p.s. poskytnout již v minulém měsíci část dotace
města jako zálohu. Tato skutečnost je zohledněna v navrhovaném dodatku ke smlouvě.
Po projednání Rada města přijala
U s n e s e n í č. 462
d o p o r u č u j e,
aby zastupitelstvo města přijalo toto usnesení
37. zasedání rady města – 15. února 2016

17

U s n e s e n í č.
zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e
poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 900.000,- Kč na činnost Okresní pečovatelské služby
Nové Strašecí, o.p.s., se sádlem Čsl. Armády 1166, Nové Strašecí, IČ: 276 41 163 v roce 2016,
II. u k l á d á
starostovi města podepsat dodatek č. 9 ke smlouvě ze dne 14.2.2007 o poskytnutí dotace
pečovatelskou smlouvu.
Text dodatku ke smlouvě je přílohou tohoto usnesení.

na

Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města (RNDr. L. Vosátková, Ing. J. Bureš, Ing. K. Kestner,
Ing. J. Bechyně a Mgr. J. Bouček).

6) Souhlas s přijetím daru
Dne 29.1.2016 byla na MěÚ doručena žádost ředitele základní školy o udělení souhlasu s přijetím
daru v rámci pomoci žákům ze sociálně slabých rodin, ke kterému je nutný souhlas zřizovatele školy.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 463
schvaluje
v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1, písm. c) zřizovací listiny Základní školy a mateřské školy J. A.
Komenského v Novém Strašecí přijetí daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. na
proplacení obědů ve školní jídelně devíti žákům.
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města (RNDr. L. Vosátková, Ing. J. Bureš, Ing. K. Kestner,
Ing. J. Bechyně a Mgr. J. Bouček).

7) Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 14.2.2012
Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. (TSNS) si pronajímají nebytové prostory a technologii
zásobování města k zajištění služby dodávek tepla a TUV pro město a další odběratele na území
města.
Nájemné za tyto prostory a technologii je vypočítána dle množství vyrobeného a dodaného tepla.
Cena není tedy stanovena fixní částkou, ale je závislá od množství fakturované tepelné energie.
Stávající výše nájemného je dle smlouvy 50,- Kč/GJ za nebytové prostory a technologické zařízení
kotelen (mimo rozvody) a 45,- Kč/GJ za nájem technologie rozvodů tepla.
Z důvodu výrazné změny klimatických podmínek a skutečnosti, že se další objekty zateplují (bytové
domy, poliklinika, hala bios, některé školky,…) dochází k výraznému propadu vyrobeného a
dodaného tepla. Množství dodané tepelné energie je za období 2013-2015 následující:
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Období

Množství (GJ)

2013

26 209

2014

21 289

2015

20 876

Mezi obdobím 2013 a 2015 došlo ke snížení o 20,3%. V penězích se jedná o snížení tržeb o více jak
3 mil Kč (bez DPH).
Na základě dosavadního vývoje lze předpovídat, že vývoj v letošním roce nebude nikterak odlišný od
loňského roku. Množství vyrobené a dodané tepelné energie nemá v průběhu roku lineární průběh.
Největší výroba tepelné energie spadá především do první poloviny roku (leden, únor, březen).
Pokud by nemělo dojít ke zdražení ceny za GJ teplelné energie, navrhuji úpravu ve výši nájemného a
to následovně.

Nájem nebytových prostor a
technologického zařízení
Nájem rozvodného tepelného
zařízení

Stávající stav
50Kč/Gj

Nový stav
41Kč/GJ

45Kč/Gj

36Kč/GJ

Na základě provedené kalkulace pro rok 2016 TSNS žádají město Nové Strašecí o provedení změny
výše nájemného, které TSNS platí městu Nové Strašecí.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 464
I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 14.2.2012 mezi městem a
společností Technické služby Nové Strašecí, s.r.o., Lipová 1172, 27101 Nové Strašecí jehož
předmětem je úprava výše nájemného 41,- Kč/GJ za nebytové prostory a technologické zařízení
kotelen (mimo rozvody) a 36,- Kč/GJ za nájem technologie rozvodů tepla s účinností od 1.1.2016.
Text dodatku je přílohou tohoto usnesení
II. u k l á d á
starostovi města dodatek podepsat
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města (RNDr. L. Vosátková, Ing. J. Bureš, Ing. K. Kestner,
Ing. J. Bechyně a Mgr. J. Bouček).
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8) Ceník 2016 – místní komunikace
Společnost Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. provádí zimní a letní údržbu místních komunikací
v majetku města Nové Strašecí v Novém Strašecí. Pro rok 2016 předkládáme ceník s uvedenými
jednotkovými cenami pro zimní a letní údržbu místních komunikací.
V ceníku pro rok 2016 došlo k následujícím změnám v jednotlivých položkách.
- Pracovní výkon zaměstnanců při OPZÚ a ostatních prací. ´
Byly vzaty mzdy jednotlivých zaměstnanců, z nich byl vytvořen průměr. A tento průměr byl
vydělen počtem kalendářních dnů v zimním období. Dále byly přidány dvě položky na
pohotovost pracovní skupiny a pohotovost dispečera zimní údržby. V některých dnech není
prováděn výkon zimní údržby, ale zaměstnanci TSNS drží pohotovost.
- Zásah zimní údržby
Byl proveden výpočet nákladů u jednotlivé techniky za rok 2013, 2014 a 2015, které TSNS
používají na zimní údržbu. Na základě těchto výsledků byly upraveny jednotlivé položky.
- Odvoz sněhu a při kalamitních situacích
Byl proveden výpočet nákladů u jednotlivé techniky za rok 2013, 2014 a 2015, které TSNS
používají na zimní údržbu. Na základě těchto výsledků byly upraveny jednotlivé položky.
- Najatá technika
Byl proveden přepočet ceny u posypového materiálu a na základě těchto výsledků byly
upraveny jednotlivé položky.
Čištění města
- Byl proveden výpočet nákladů u jednotlivé techniky za rok 2013, 2014 a 2015, které TSNS
používají na zimní údržbu. Na základě těchto výsledků byly upraveny jednotlivé položky.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 465
souhlasí
s ceníkem Technických služeb Nové Strašecí s.r.o. pro rok 2016 - § 2212 Silnice - zimní a letní
údržba místních komunikací v majetku Města Nové Strašecí v Novém Strašecí.
Pro toto usnesení hlasovali 4 členové rady města (Ing. J. Bureš, Ing. K. Kestner, Ing. J. Bechyně a
Mgr. J. Bouček), 1 člen rady se zdržel (RNDr. L. Vosátková)
Poznámka: v 18.45 hod. se dostavil Mgr. Karel Filip

9) Dodatek č. 8 k příloze č. 1 smlouvy „Zajištění svozu komunálního odpadu“ ,
Stávající frekvence svozu plastů ve městě je rozdělen na tzv. letní a zimní režim. V letním režimu,
který je v období březen až listopad se většina kontejnerů sváží ve frekvenci 2x týdně. V zimním
režimu (prosinec-únor) se všechny kontejnery na plast sváží jen jednou týdně.
Občané našeho města ale stále ve větší míře třídí odpady, což se projevuje ve stále větší zaplněnosti
kontejnerů. Stávající stav zimního a letního režimu již není vyhovující a je žádoucí přejít u většiny
kontejnerů na plasty ke svozu 2x týdně.
Kromě úpravy samotné frekvence svozu je žádoucí přistoupit k navýšení kapacity v ulici Družstevní,
kde je nyní 1x 240l plast a 1x240l papír. Nově navržený stav je 2x 240l plasty svážen 2x týdně a 2x
240l nádoby na papír sváženy 1xtýdně. Dále je žádoucí přesunout 1 kontejner na papír od školní
družiny k minimarketu na Smetanově nám. Dále navrhujeme doplnit jeden kontejner na sklo
(barevné a bílé) na kontejnerové stání Topinkova č.p. 731, kde dosud chybí.
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Co se týká vlastnictví nádob, tak u plastů se navýší pronájem u 1x240l, u papíru 1x240l (2 x 160
Kč/rok), u navýšení skla bude využit kontejner od Ekokomu (bez nájemného)
Vyjádřeno finančně se jedná o roční navýšení nákladů na svoz cca 57 000 Kč. Tato částka by však
byla navýšena až od roku 2017, protože navrhovaná účinnost dodatku je od 1.3.2016. Dopad do
rozpočtu letošního roku se předpokládá v navýšení o cca Kč 21000,-.
Současně s navýšením svozu plastů a papíru navrhuji, aby bylo přistoupeno k důkladné kontrole
podnikatelských subjektů, které kontejnery na odpad prokazatelně využívají. Jedná se především o
podnikatelské subjekty s provozovnou, které nemají likvidaci tříděných odpadů zajištěnu smluvně.
Náklady na svoz tříděných odpadů však platí z více jak 70% občané a to v poplatku za odpady (Kč
600,-/rok). Zbytek nákladů je doplácen ze strany města. Většina podnikatelských subjektů tak
využívá kontejnery bezplatně a tuto službu jim z velké části platí občané. Tento stav je navíc
v rozporu s platnou vyhláškou města a také se zákonem o odpadech.
Město již cca před 3 roky provedlo osvětu v této oblasti směrem k podnikatelským subjektům a
nabídlo podnikatelům zapojení do systému města s možností využívat kontejnery na tříděný odpad.
Do systému města se přihlásilo velmi málo podnikatelských subjektů.
Z ekonomického hlediska je tedy nutné přistoupit k tomu, aby podnikatelské subjekty městu
(případně jiným orgánům – odbor životního prostředí, živnostenský úřad) prokázaly, jak nakládají
s vytříděnými složkami odpadu, které souvisí s jejich podnikatelskou činností. A pokud využívají
kontejnery na tříděný odpad, aby za tuto službu platili obdobně jako občané.
Po projednání rada přijala
U s n e s e n í č. 466
I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 8 k příloze č. 1 smlouvy Zajištění svozu komunálního odpadu mezi městem
Nové Strašecí a společností Technické služby Nové Strašecí, s.r.o.
II. u k l á d á
a) starostovi města dodatek podepsat
b) tajemníkovi města zajistit kontrolu podnikatelských subjektů se stálými provozovnami na území
města a to v oblasti nakládání s vytříděnými složkami odpadu

Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města (Mgr. K. Filip, RNDr. L. Vosátková, Ing. J. Bureš,
Ing. K. Kestner, Ing. J. Bechyně a Mgr. J. Bouček).

10) Jednoduché pozemkové úpravy – stavba rychlostní komunikace R6
V návaznosti na jednání rady města dne 18.1.2016 za přítomnosti pracovníků SPÚ a ŘSD ohledně
majetkoprávních vypořádání a pozemkových úprav v souvislosti s výstavbou pokračování R6, je radě
města předkládán návrh na udělení souhlasu s provedením jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ).
Pozemkové úpravy budou spočívat ve spojování a výměně ploch pozemků, vedoucí k zjednodušení
stávající roztříštěnosti poloh a hranic pozemků a ve vybudování přístupových ces ke všem
pozemkům. K tomu je požadováno, aby město souhlasilo s tím, že pro tyto účely v lokalitě u R6
využije též pozemky města v celkové výměře 2,5 hektaru. Výsledkem, který bude ale předpokládat
souhlasy majitelů, včetně města, zůstane v součtu výměra půdy městu zachována, spíše dojde
k jejímu zvětšení.
Po projednání Rada města přijala
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U s n e s e n í č. 467
souhlasí
s použitím pozemků ve vlastnictví města pro návrh jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ)
v maximální výměře 2,5 ha v souvislosti s výstavbou pokračování R6.
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města (Mgr. K. Filip, RNDr. L. Vosátková, Ing. J. Bureš,
Ing. J. Bechyně a Mgr. J. Bouček), 1 člen rady se zdržel (Ing. K. Kestner).

11) Žádost ŘSD –žádost o spolupráci při majetkoprávním vypořádání pro dostavbu R6
Zástupce ŘSD se na město obrátil se žádostí o vytypování pozemků ve vlastnictví města
a
projednání možnosti jejich využití pro majetkoprávní vypořádání pokračování R6 - za účelem
směny za pozemky jiných vlastníků , které ŘSD potřebuje získat pro výstavbu komunikace. Podle
informace žadatele by se mělo jednat o výměru cca 1,5 ha ležící podle ÚP v zastavitelném území.
Pro tento účel by město mohlo nabídnout pozemek parc.č. 1104/71, který je součástí ekonomické
zóny SV, leží mezi komunikace na Čelechovice a R6 ( za betonárkou). Pozemek má celkovou
výměru 18.800 m2.
Návrh na usnesení RM:
U s n e s e n í č. 468
d o p o r u č u j e,
aby zastupitelstvo města přijalo toto
U s n e s e n í č.
Zastupitelstvo města
nesouhlasí
se možností využití pozemku parc.č. 1104/71, resp. jeho části o výměře cca 1,5 ha , ve vlastnictví
města pro směnu pozemků v rámci majetkoprávního vypořádání pozemků pro stavbu „Pokračování
R6“ s tím, že konečné stanovisko k záměru směny pozemků je podle zákona „o obcích“ vyhrazeno
zastupitelstvu města.

Pro toto usnesení hlasovali 4 členové rady města (Mgr. K. Filip, Ing. J. Bureš, Ing. K. Kestner a Ing.
J. Bechyně), 2 členové rady se zdrželi (RNDr. L. Vosátková, Mgr. J. Bouček).

12) Výpověď nájmu bytu
Dnem 7.12.1998 vznikl nájemní vztah mezi městem a Petrem Samcem o nájmu bytu č. 13 na adrese
xxxxx (půdní vestavba, 2+1, 39,85 m2). Jedná se o nájemní vztah s tzv. předplaceným (zálohovaným)
nájemným. Byt by měl být užíván třemi osobami. Bylo zjištěno, že nájemce byt neužívá. Nájemce a
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jeho manželka mají trvalé bydliště na jiné adrese, v bytě má trvalé bydliště pouze syn nájemce. Dále
bylo zjištěno, že nájemce inzeruje pronájem tohoto bytu (hyperinzerce.cz). Při kontrole technického
stavu bytu dne 10.2.2016 bylo zjištěno, že skutečně tento byt není delší dobu užíván (byt je vyklizen
a nejeví známky jakéhokoliv pobytu osob), nájemce potvrdil, že zmíněný inzerát podal, že již byt ale
nenabízí a že inzerát nelze z inzertních stránek stáhnout.
Uvedené skutečnosti mohou být důvodem k vypovězení nájmu tohoto bytu ve smyslu ust. § 2288
občanského zákoníku (NOZ), tzn. poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu, resp.
z právního vztahu mezi pronajímatelem a nájemcem. Porušením povinností je zde shledáno v tom,
že nájemce nenahlásil pronajímateli skutečné počty osob užívajících byt (nebo změnu v tomto počtu),
byt zjevně delší dobu neužívá a byt bez souhlasu pronajímatele nabízí (nabízel) k pronájmu, resp.
k podnájmu. Pronajímatel – město má oprávněný zájem na řádném užívání svých bytů a nájemce má
právní povinnost byt řádně užívat. Nájemce nepožádal pronajímatele o udělení souhlasu, aby mohl
byt dát třetí osobě do podnájmu (§ 2275 NOZ), přesto byt k podnájmu nabízel.
Z výše uvedených důvodů se radě města předkládá návrh na udělení souhlasu s výpovědí nájmu
předmětného bytu s tříměsíční výpovědní lhůtou. Vzhledem k tomu, že MěÚ eviduje několik žádostí
o nájem bytu, lze předpokládat, že nový nájemce bytu uhradí (předplatí) tu část předplaceného
nájemného, které bude nutné stávajícímu nájemci vrátit, neboť nájemní vztah skončí před umořením
zálohy (čl. V. nájemní smlouvy).

Po projednání Rada města přijala
U s n e s e n í č. 469
I. s o u h l a s í
s výpovědí nájmu bytu č. 13 na adrese xxxxx, Nové Strašecí, nájemce Petr Samec, podle ust. § 2288
odst. 1, písm. a) občanského zákoníku pro porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu,
II. u k l á d á
starostovi města podepsat výpověď nájmu bytu
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města (Mgr. K. Filip, RNDr. L. Vosátková, Ing. J. Bureš,
Ing. K. Kestner, Ing. J. Bechyně a Mgr. J. Bouček).

13) Pověření pro výkon opatrovnictví – F. Bambula
Rozsudkem Okresního soudu v Rakovníku ze dne 19.1.2016, doručeného na MěÚ dne 3.2.2016 bylo
město Nové Strašecí jmenováno opatrovníkem panu Filipu Bambulovi, nar. 1995, který pobývá
v Dětském domově v Novém Strašecí. Jednalo by se o dobu než bude jmenovaný umístěn do
sociálního zařízení Zahrada v Kladně, k čemuž by mělo dojít během tohoto roku. Opatrovníkem by
pak bylo toto sociální zařízení. Především se zřetelem na zájmy nesvéprávného, který by se nutně
mohl dostat do problémů, bylo opatrovnictví ze strany města přijato, i když je všeobecně známo, že
tzv. veřejný opatrovník (obec) nemůže nahradit opatrovnictví osoby blízké nebo zařízení, které je
s opatrovancem v denním kontaktu.
Pro zajištění výkonu opatrovnictví je nutné pověřit konkrétního zaměstnance města. Město je
v současné době veřejným opatrovníkem pěti osob. Pro opatrovnictví jsou pověřeny tři pracovnice
odboru kanceláře tajemníka MěÚ. Pro výkon opatrovnictví Filipu Bambulovi navrhuji pověřit
referentku odboru paní Hana Papežovou.
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Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 470
pověřuje
pracovnici odboru kanceláře tajemníka, paní Hanu Papežovou, nar. xxxx, bytem xxxxx, Nové
Strašecí, aby jménem města činila úkony a veškeré administrativní práce
související
s opatrovnictvím nesvéprávnému Filipu Bambulovi, nar. xxxx, bytem xxxxx, Nové Strašecí.
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města (Mgr. K. Filip, RNDr. L. Vosátková, Ing. J. Bureš,
Ing. K. Kestner, Ing. J. Bechyně a Mgr. J. Bouček).

14) Poukázky to tomboly na ples města
Na návrh odboru kultury a sportu MěÚ předkládám radě města ke schválení emisi poukázek do
tomboly na ples města, který se koná dne 27.2.2016. Jedná se o poukázky pro vstup na městská
sportoviště, na některé kulturní a společenské akce pořádané městem a na registraci v městské
knihovně. Poukázky by mohly být zajímavými cenami, přispěly by k propagaci sportovních zařízení
města a kulturních akcí.
Po projednání Rada města přijala
U s n e s e n í č. 471
schvaluje
edici poukázek na vstup do sportovišť města a na některé kulturní a společenské akce pořádané
města, to vše jako ceny v tombole na 25. plese města konaném dne 27.2.2016.
Seznam poukázek je přílohou tohoto usnesení.
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města (Mgr. K. Filip, RNDr. L. Vosátková, Ing. J. Bureš,
Ing. K. Kestner, Ing. J. Bechyně a Mgr. J. Bouček).

15) Různé

a) žádost o příspěvek pro záchrannou stanici– AVAS
Na MěÚ byla dne 20.1.2016 doručena žádost o.s. AVES pro záchranu ohrožených a
handicapovaných živočichů. Sdružení provozuje záchrannou stanici AVES
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 472
schvaluje

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč na činnost záchranné stanice ohrožených a
handicapovaných zvířat AVES o.s., Palackého 186, 273 09 Kladno 7, IČ: 708 62 796.
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Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady (Mgr. K. Filip, RNDr. L. Vosátková, Ing. J. Bureš, Ing. J.
Bechyně a Mgr. J. Bouček), 1 člen rady byl proti (Ing. K. Kestner).

b) žádost o příspěvek na projekt „Péťa potřebuje pomoc!“
Na MěÚ byla předložena žádost IV – Nakladatelství s.r.o. Praha o příspěvek na akci „Péťa potřebuje
pomoc!“ představující vydání stejnojmenné publikace připravované mezinárodní policejní asociací.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 473
nesouhlasí
s poskytnutím finančního příspěvku IV – Nakladatelství s.r.o., Koněvovova 2660/141, Praha 3 na
vydání publikace „Péťa potřebuje pomoc!“ v rámci výchovného programu Mezinárodní policejní
asociace.
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města (Mgr. K. Filip, RNDr. L. Vosátková, Ing. J. Bureš,
Ing. K. Kestner, Ing. J. Bechyně a Mgr. J. Bouček).

c) žádost o příspěvek na zřízení BabyBoxu v Rakovníku
Na MěÚ byla dne 4.2.2016 doručena žádost zájmového sdružení Babybox pro odložené děti –
STATIM, z.s. o finanční příspěvek na pomoc zřízení babyboxu v Rakovníku.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 474
schvaluje
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč na pomoc zřízení babyboxu v Rakovníku pro
Babybox pro odložené děti – STATIUM z.s., Pod Oborou 88, Praha 10, IČ: 270 06 891.
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města (Mgr. K. Filip, RNDr. L. Vosátková, Ing. J. Bureš,
Ing. K. Kestner, Ing. J. Bechyně), 1 člen rady se zdržel (Mgr. J. Bouček).

d) žádost o úpravu povrchu cesty v parku v ulici U Stadionu
Na MěÚ byla dne 10.2.2016 doručena žádost podepsaná 21 občany o provedení řádné úpravy celé
neasfaltové části ulice U Stadionu. Žádost je odůvodněna tím, že v době nepříznivého počasí je cesta
blátivá a není možné projít ve slušné obuvi.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 475
I. b e r e n a v ě d o m í
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žádost občanů o úpravu cesty v parku v ulici U Stadionu,
II. u k l á d á
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI předložit návrh dopravního opatření a technického řešení situace
a stavu cesty v parku v ulici U Stadionu.
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města (Mgr. K. Filip, RNDr. L. Vosátková, Ing. J. Bureš,
Ing. K. Kestner, Ing. J. Bechyně a Mgr. J. Bouček).

e) žádost o slevu nájemného na pronájem NKC
Na MěÚ byla dne 29.1.2016doručena žádost tanečního klubu ADMIRA o poskytnutí slevy na
nájemném z pronájmu prostor v NKC dne 20.3.2016 pro taneční soutěž.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 476
souhlasí
s poskytnutím slevy ve výši 50% na nájemném z pronájmu prostor v NKC dne 20.3.2016 tanečnímu
klubu ADMIRA, Čs. Armády 3190, Kladno IČ: 684 05 103 při pořádání taneční soutěže.
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města (Mgr. K. Filip, RNDr. L. Vosátková, Ing. J. Bureš,
Ing. K. Kestner, Ing. J. Bechyně a Mgr. J. Bouček).
f) finanční příspěvek na činnost FitRodina
Uplynulý školní rok byl první, kdy byla školní družina otevřená jen dětem z prvních a druhých tříd.
Starší děti ji navštěvovaly jen výjimečně – například pokud dojížděly anebo žily jen s jedním
rodičem. To přinášelo řadu komplikací rodičům letošních třeťáků. Na podzim se situace opakovala,
místa v družině pro starší děti nebyla Rada města podpořila na svém jednání 17.8.2015 vznik
dětského klubu, který se stal alternativou školní družiny.
Dětský klub provozuje sdružení FITrodina v prostorách města. Klub je otevřený od 12.30 do 16.30
hodin odpoledne. Je pro děti bezpečným prostorem, kde mohou trávit čas mezi vyučováním a
kroužky, nebo návratem rodičů domů. Cílem klubu je zajistit dětem dohled dospělé osoby a
dostatečnou nabídku aktivit. Rodiče platí poplatek 350 Kč měsíčně. Rada města schválila usnesením
číslo 287 ze dne 17.8.2015 účelovou dotaci na provoz klubu v období září až prosinec 2015 ve výši
50 000 Kč. V současné době je v klubu zapsáno patnáct dětí. Náklady na provoz do konce školního
roku jsou přibližně tyto : materiál 2300 Kč, pojištění a telefon 700 Kč, personální výdaje 78000 Kč,
energie 9000 Kč, celkem 90000 Kč. Příjmy při stálé docházce dětí by činily 31500 Kč. Radě města se
navrhuje doporučit ke schválení příspěvek na zajištění provozu do konce školního roku, tj. na šest
měsíců, obdobný jako v minulém roce (12.500/měsíc), tj. 75.000 Kč.
Na zajištění provozu od září 2016 sdružení FITRodina požádalo o grant z Evropského sociálního
fondu.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 477
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doporučuje zastupitelstvu města přijmout
U s n e s e n í č.
zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy s občanským sdružením FIT rodina se sídlem Tyršovo nám. 58, Nové Strašecí,
IČ:01722239 o poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 75.000,- Kč na provoz Dětského klubu
v prvním pololetí roku 2016.
Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
II. u k l á d á
starostovi města smlouvu podepsat
Pro toto usnesení hlasovali 4 členové rady města ( RNDr. L. Vosátková, Ing. J. Bureš, Ing. J.
Bechyně a Mgr. J. Bouček), 2 členové rady se zdrželi (Mgr. K. Filip, Ing. K. Kestner).
g) návrh programu 11. zasedání zastupitelstva města

Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 478
schvaluje
návrh programu 11. zasedání Zastupitelstva města Nové Strašecí, které se bude konat dne 25. 2. 2016
od 18:00 hod. ve Slavnostním sále MěÚ Nové Strašecí
Navržený program:
1) Zahájení
2) Dotazy občanů
3) Kontrola usnesení
4) Rozpočtové opatření č. 2/2016
5) Změna zřizovací listiny základní školy
6) Dotace pro Okresní pečovatelskou službu na rok 2016
7) Příspěvek pro FitRodina
8) Odměny neuvolněným členům zastupitelstva města
9) Žádost ŘSD o spolupráci s majetkoprávním vypořádáním pro dostavbu R6
10) Různé
11) Diskuse
12) Závěr
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města (Mgr. K. Filip, RNDr. L. Vosátková, Ing. J. Bureš,
Ing. K. Kestner, Ing. J. Bechyně a Mgr. J. Bouček).
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Další projednávané body bez přijatého usnesení
Návrh na rozšíření parkovacích míst v „Křivoklátském sídlišti“.
Nabídka spolupráce s o.s. Nezevli jen tak, Beroun – workshop Nové Strašecí.
Návrh na odkoupení části pozemku parc.č. 2934/1 – příjezd k plánované myčce aut.
Zpráva dozorčí rady TSNS.

Závěr
Starosta města ukončil jednání rady města v 20:30 hod.

38. zasedání rady města se uskuteční
v pondělí 7. 3. 2016 v 17:30 hod.

Mgr. Karel Filip
starosta města

RNDr. Libuše Vosátková
místostarostka města

Zapsal JUDr. J. Tláskal 16.2.2016.
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