Zápis
z 23. zasedání rady města, konaného dne 30. září 2019

Přítomni:
Mgr. Karel Filip
Ing. Jan Bureš

- starosta města
- místostarosta města

Ing. Jan Bechyně
Mgr. Jiří Bouček
Michal Bűnter
Bedřich Műller
Bc. Karel Šnobl

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

JUDr. Jiří Tláskal

- tajemník MěÚ

Host:
Pavel Friebert, vedoucí OI MěÚ v úvodu zasedání

O v ě ř o v a t e l é z á p i s u:

………………………………………..
Bedřich Műller v.r. 4.10.2019

…...…………………………………
Bc. Karel Šnobl v.r. 8.10.2019
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Program:
Zahájení
Kontrola usnesení
Možnost nabytí pozemků do vlastnictví města
Směna pozemků v k.ú. Nové Strašecí
Návrh prodeje pozemků do vlastnictví města
Vypracování cenové nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce –
Přístavba objektu čp. 117 a stavební úpravy původního hospodářského příslušenství, Nové
Strašecí – uzavření SoD
6) Vypracování cenové nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce:
Multifunkční zařazení s krytou terasou – fotbalové hřiště
7) Poptávka cenové nabídky – zpracování projektových dokumentací „Rekonstrukce
komunikací, chodníků a VO po dostavbě kanalizace v Novém Strašecí
8) Obnova krytových vrstev v části ulice Zahradní
9) Úprava veřejného prostoru před budovou základní školy – návrh městského architekta Ing.
arch. Tučka
10) Smuteční síň – stavební úpravy a materiálové řešení – návrh městského architekta Ing. arch.
Viktora Tučka
11) Parkovací stání mezi bytovým domem čp. 1032-4 a MŠ Do Hlinišť¨
12) Revitalizace parkové promenády při ulici U Stadionu – návrh městského architekta Ing. arch.
Tučka
13) Různé
Závěr

1)
2)
3)
4)
5)

Zahájení
Zasedání zahájil v 17:00 hod. starosta města Mgr. Karel Filip a konstatoval, že rada města je
schopna se usnášet vzhledem k účasti 7 členů rady města. Dále konstatoval, že zápis z minulé rady
města byl ověřen Ing. Janem Burešem a p. Michalem Bűnterem.
Starosta města jmenoval za ověřovatele dnešního zápisu Bedřicha Műllera a Bc. Karla Šnobla.
Starosta města seznámil přítomné s programem jednání rady města.
Tento program byl schválen 7 členy rady města.

1) Kontrola usnesení
Usnesení č. 486 – zrušeno usnesením č. 337 ze dne 2.9.2019
(39/7.3.2016) Přeložka kabelového vedení v ulici Křivoklátská – smlouva o smlouvě budoucí
Rada města vzala na vědomí informaci o projednávání přeložky části kabelového vedení v ulici
Křivoklátská a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI vyvolat nové jednání se spol. ČEZ za
účelem opětovného zvážení technické možnosti přeložky zařízení kabelového vedení, s případným
následným podáním nové žádosti o provedení přeložky. Jednání probíhají.
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Usnesení č. 1187 – trvá
(89/29.1.2018) Prodloužení komunikace Topinkova včetně vybudování parkovacích míst
Rada města uložila:
a) tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s odborem investic zajistit studii prodloužení komunikace ul.
Topinkova k pozemku parc č. 310/17 v katastru Nové Strašecí včetně návrhu dopravnětechnického řešení obsahující vybudování parkovacích ploch, jednostranného chodníku, přesunutí
kontejnerového místa na tříděný odpad a návrhu na revitalizaci plochy v místě stávajícího příjezdu
na parkoviště na konci ul. Topinkova. Poptávka projektanta s volnou kapacitou.
b) starostovi města projednat možnost odkoupení/směny (části) pozemku parc. č. 310/17 se
stávajícím vlastníkem AR Auto s.r.o., Průmyslová 1208, Nové Strašecí za účelem dokončení
napojení ul. Topinkova na ul. Čsl. armády. Studie objednána. Řešeno v rámci projednávání
stavebního záměru AR auto (bytový dům).Společnosti Rakoprojekt vystavena objednávka na
zpracování PD – bod a). PD zpracována a předána OD MěÚ Rakovník k povolení – bude
v průběhu září, po opatření stanovisek.
Usnesení č. 1245 – trvá
(95/10.4.2018) Pořízení změny ÚP města
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci o OI zajistit posouzení a stanovisko
pořizovatele k návrhu změny Územního plánu města Nové Strašecí, kterým bude Městský úřad
Rakovník. Žádost o posouzení a stanovisko byla zaslána pořizovateli.
Usnesení č. 1262 – trvá
(96/23.4.2018) Řešení chodníků v ul. Lipová
Rada města vzala na vědomí shromážděné připomínky vlastníků sousedních nemovitostí v lokalitě
a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI MěU zajistit dopracování projektu chodníku
v Lipové ulici do úrovně dokumentace pro územní řízení a současně zajistit plynofikaci nájemního
bytu města v domě č.p. 670. Zpracovává se projektová dokumentace.
Usnesení č. 41 – trvá
(3/12.12.2018) Využití pozemku parc.č. 178/2 – vedle bývalé Tesly
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI připravit návrh možných úprav pozemku
parc. č. 178/2 za účelem vybudování odstavného parkoviště, Zajistit formou dopravního značení
B28 (Zákaz zastavení), a to na celé ploše před budovou s výjezdem do ulice Palackého, dále
dopravní značení doplnit o značení E13 (mimo vozidla se zvláštním povolením) a zajistit v ulici
Palackého obousměrné označení výstražným dopravním značením - A22 (Jiné nebezpečí) a E13
(Výjezd hasičů). Pozemek již v užívání hasičů, dopravní značení se řeší. 2.4.2019 místní šetření
s odborem dopravy Rakovník.
Usnesení č. 64 – trvá
(5/9.1.2019) Pozemek pod dálnicí – návrh směny pozemků
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI vstoupit v jednání o směně pozemků
města parc. č. 1104/48 za pozemky parc. č. 2156/2, 1104/273, 1104/128, 1104/238, 460/3, 817/22,
456/15, 460/1 a 817/16 – vše v NS. Pozemek města se nachází pod dálnicí D6 a požadované
pozemky státu pod komunikaci u Libeně, v průmyslové zóně SV a u ČOV. ŘSD bylo požádáno o
stanovisko.
Usnesení č. 65 – trvá
(5/9.1.2019) Pozemková úprava – lokalita zóna severovýchod
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI:
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a) zajistit vypracování návrhu možných pozemkových úprav pozemků v lokalitě průmyslové zóny
severovýchod, konkrétně parc. č. 1104/125. 1094/3, 1095/1, 1096/1, 1104/109, 1104/44,
1104/127, 1104/126, 1104/128, 1104/129, 1104/130, vedeny v katastrálním území Nové Strašecí.
Výsledné uspořádání bude takové, že pozemky budou mít obdélníkovitý tvar.
b) následně oslovit a projednat tuto úpravu s vlastníky těchto pozemků
c) vstoupit v jednání s vlastníky pozemku parc.č. 1104/130, katastrální území Nové Strašecí o
rozloze 40 m2 ve věci možného odprodeje městu.
Usnesení č. 88 – trvá
(5/9.1.2019) Revizní znalecký posudek – tělocvična ZŠ
Rada města vzala na vědomí revizní znalecký posudek ze dne 7.12.2018 vypracovaný stavební
fakultou Vysokého učení technického v Brně o posouzení stavby podlahy nové tělocvičny ZŠ
Nové Strašecí a uložila tajemníkovi MěÚ zajistit výzvu společnosti Zlínstav a.s. o urychlené
vyjádření k závěrům revizního znaleckého posudku. Vyjádření a.s. bylo doručeno, znalec byl
vyzván k doplnění posudku, znalec zaslal na MěÚ doplnění posudku.
Usnesení č. 115 – trvá
(7/6.2.2019) Možnost nabytí pozemku do vlastnictví města
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ v součinnosti s OI zahájit jednání s Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových o koupi pozemku st.p. 98/4 v k.ú. Nové Strašecí. Jednání zahájené.
Čeká se na znalecký posudek. V režii úřadu státu.
Usnesení č. 122 – trvá
(7/6.2.2019) Chodníky a parkovací stání – Mšecké sídliště a ul. Husova – schválení
koncepčního návrhu
Rada města schválila návrh řešení úpravy a doplnění chodníků a parkovacích stání v Mšeckém
sídlišti a ul. Husova, zpracovaný Ing. Petrem Fojtem – PF Projekt s podmínkou zapracování
připomínek městského architekta Ing. Arch. Viktora Tučka do dalšího stupně projektové
dokumentace a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci o OI zajistit zpracování dokumentace pro
stavební povolení na předmětnou stavební akci a dále ve spolupráci s OF zajistit rozpočtové
opatření na úhradu nákladů za projekt pro stavební povolení. PD předána městu, u odboru dopravy
MěÚ Rakovník podána žádost o stavební povolení.
Usnesení č. 123 – trvá
(7/6.2.2019) Veřejné WC – architektonická studie
Rada města schválila architektonickou studii Veřejné WC – Komenského nám. 191, zpracovanou
Ing. arch. Tučkem a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI zajistit u městského architekta
zpracování dokumentace pro společné povolení. Probíhá zpracování projektové dokumentace. PD
pro stavební povolení zpracována, probíhá zajišťování podkladů pro stavební řízení. Po odstranění
původní stavby a provedení výmazu původního st.pozemku bude možné dokončit stavební řízení.
Usnesení č. 158 – trvá
(10/20.3.2019) Stavební úpravy opěrné zdi v ul. Tovární – realizace prostřednictvím TSNS
Rada města souhlasila s realizací stavby Stavební úpravy opěrné zdi v ul. Tovární dle nabídky spol.
Technické služby Nové Strašecí a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI zajistit realizaci
stavby. Stavba dokončena s nedodělkem opravy asfaltu u paty zdi – doasfaltování bude provedeno
s plánovanou opravou komunikací v průběhu října.
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Usnesení č. 161 – trvá
(10/20.3.2019) Městské objekty - sněholamy
Rada města schválila realizaci osazením sněholamů na městských objektech (čp. 100, 645, 646,
191, MŠ Rákosníček) a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI zajistit realizaci. Sněholamy
se montují.
Usnesení č. 163 – trvá
(10/20.3.2019) Rybník Nový II – Sanace eroze západního břehu
Rada města vzala na vědomí studii úpravy břehu rybníka Nový II Ing. Martina Dobeše, a uložila
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI pokračovat v přípravě realizace varianty A v
navrženém minimálním rozsahu a zahájit jednání s vlastníky zemědělských pozemků za účelem
majetkoprávního vypořádání. Jednání s vlastníky zahájeno. Jednání probíhají.
Usnesení č. 169 – trvá
(10/20.3.2019) Změna Územního plánu města Nové Strašecí – lokalita „Na Mokřinách“ pro
zástavbu 6–11 RD na pozemku parc.č. 494/1 v k.ú. Nové Strašecí, včetně dopravní a
technické infrastruktury – výběr pořizovatele
Rada města schválila nabídku Ing. Renaty Perglerové, Denisova 827, Úvaly na zajištění
pořizovatelských činností pro pořízení změny Územního plánu Nové Strašecí na pozemku 494/1
v k.ú. Nové Strašecí – zpětné začlení do ploch bydlení BI-N, pro účel výstavbu zamýšlených 6–
11 RD, a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI zajistit prostřednictvím vybraného
pořizovatele projednání obsahu změny územního plánu s dotčenými orgány. Po zpracování a
projednání obsahu změny územního plánu bude návrh na pořízení předmětné změny územního
plánu předložen Zastupitelstvu města k usnesení o pořízení změny územního plánu a obsahu této
změny a dále uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OF připravit k projednání v RM návrh
rozpočtového opatření. S Ing. Perglerovou podepsána smlouva. KÚ vydal ke změně ÚP č. 1
souhlasné stanovisko. Obsah změny č. 1 bude předložen k projednání. Na programu jednání 5. ZM
dne 26.9.2019.
Usnesení č. 206 – trvá
(12/15.4.2019) Stavební úpravy objektu č.p. 997 Nové Strašecí (rybáři)
Rada města souhlasila s realizací předmětné stavby přímým zadáním dodavatelům Martinu
Hrbkovi, zednické práce a Josefu Hamouzovi, instalatérské a topenářské práce a uložila
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI zajistit realizaci předmětné stavby. Práce probíhají.
Usnesení č. 235 – splněno
(14/13.5.2019) Odvoz antuky z tenisových kurtů, rekonstrukce oplocení – cenová nabídka
TSNS
Rada města souhlasila s realizací výše uvedené stavby dle nabídky TSNS s.r.o. a dále s odvozem
antuky z tenisových kurtů. Rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI zajistit
realizaci předmětné stavby a odvoz antuky. Práce dokončeny.
Usnesení č. 250 – trvá
(15/27.5.2019) Záměr zřízení aleje na části polní cesty od „Křížku“ směrem ke Stochovu
Rada města schválila záměr založit alej u polní cesty mezi Novým Strašecí a směrem ke
Stochovu a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI zahájit přípravné práce pro založení
aleje (vytyčení cesty, druhy vhodných stromů, zajištění potřebné plochy pozemků, návrh směny
pozemků a další). Cesta vytyčena, probíhá konzultace.
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Usnesení č. 251 – trvá
(15/27.5.2019) Obnova vybraných polních cest
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI zahájit práce na přípravě obnovy polních
cest v lokalitách: polní cesta jižně od novostrašeckého potoka, polní cesta severně od
novostrašeckého potoka – lokalita pod novou čistírnou odpadních vod a polní cesta mezi dálnicí a
oborou Libeň. Probíhá výběr projektanta.
Usnesení č. 252 – trvá
(15/27.5.2019) Záměr výsadby ovocných sadů
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI MěÚ zahájit přípravné práce na založení
městských ovocných sadů na pozemcích parc. č. 875 a 884 v k.ú. Nové Strašecí. Probíhá příprava,
parc.č. 884- smlouva podepsána, parc.č. 875 – majetkoprávní vypořádání.
Usnesení č. 266 – splněno
(16/10.6.2019) Snížení energetické náročnosti NKC, Okružní 934 – zadavatelské činnosti ve
veřejné soutěži na zhotovitele stavby
Rada města schválila nabídku uchazeče Institut pro veřejné zadavatele, na komplexní zajištění
zadávacího řízení na zhotovitele stavby „Snížení energetické náročnosti Kulturního centra
v Novém Strašecí, Okružní 934“, a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI připravit
k projednání v radě města příslušnou smlouvu o dílo. Probíhá příprava zadávací dokumentace pro
VZ. Smlouva uzavřena a po schválení zadávací dokumentace probíhá výběrové řízení.
Usnesení č. 280 – splněno
(17/24.6.2019) Prodej pozemku parc.č. 1077/19 v k.ú. Nové Strašecí
(p. xxxxx) Projednáno na 5. Zastupitelstvu města dne 26.9.2019.
Usnesení č. 281 - splněno
(17/24.6.2019) Výzva ke zpětnému převodu pozemku parc.č. 875 v k.ú. Nové Strašecí
(ČR-Státní pozemkový úřad) Projednáno na 5. Zastupitelstvu města dne 26.9.2019.
Usnesení č. 282 - splněno
(17/24.6.2019) Bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 875 v k.ú. Nové Strašecí do vlastnictví
města
(ČR-Státní pozemkový úřad) Projednáno na 5. Zastupitelstvu města dne 26.9.2019.
Usnesení č. 286 - trvá
(17/24.6.2019) Nové Strašecí – dostavba kanalizace a ČOV – SO-01.2 – Objekty ČOV –
Aktivace, dosazovací nádrže, rozdělovací objekt, ČS – základová spára aktivační nádrže
Rada města vzala na vědomí vyjádření spol. Provod – vyjádření AD k řešení základové spáry
aktivační nádrže a dále kalkulaci méněprací a víceprací spol. Mamelom k tomuto řešení. Rada
města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI zajistit v součinnosti se spol. Provod návrh
změnového listu č. 1 na řešení základové spáry aktivační nádrže a dále zajistit návrh dodatku č. 1
smlouvy o dílo na realizaci stavby Nové Strašecí – dostavba kanalizace a ČOV.
Usnesení č. 293 - splněno
(18/8.7.2019) Nabídka pozemků v k.ú. Nové Strašecí
(pí xxxxxxxx) Projednáno na 5. Zastupitelstvu města dne 26.9.2019.

23. zasedání rady města – 30. září 2019

7

Usnesení č. 296 - trvá
(18/8.7.2019) Zpracování projektových dokumentací Hasičská stanice, stavební úpravy
administrativní budovy čp. 1172 v areálu TSNS
Rada města vzala na vědomí
a) Zpracování aktualizace projektové dokumentace na rekonstrukci a přístavbu hasičské stanice
v objektu TESLA
b) Zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy administrativní budovy č.p. 1172
v areálu TSNS
A uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI zajistit zpracování aktualizace projektový
dokumentace dle bodu a) a zpracování projektové dokumentace dle bodu b). PD na Teslu (bod a)
zpracována.
Usnesení č. 297 - trvá
(18/8.7.2019) Stavební úpravy komunikace v části ul. U Stadionu – Ing. Jan Rusňák –
AGROBAU, Projektový ateliér dopravních staveb – 4. varianta studie
Rada města schválila čtvrtou variantu studie řešení rekonstrukce komunikace U Stadionu a uložila
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI zajistit vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci
ulice U Stadionu ve stupni DUR a DSP. Zpracovává se PD ve stupni DUR a DSP.
Usnesení č. 304 - splněno
(19/22.7.2019) Nabídka pozemku v k.ú. Nové Strašecí
(pí xxxxxxx) Projednáno na 5. Zastupitelstvu města dne 26.9.2019.
Usnesení č. 305 - splněno
(19/22.7.2019) Směna a prodej částí pozemku parc.č. 1309/1 v k.ú. Nové Strašecí
v souvislosti s majetkoprávním vypořádáním pozemku pod komunikací Vilová
(pí xxxxxx a pí xxxxxxxxx) Projednáno na 5. Zastupitelstvu města dne 26.9.2019.
Usnesení č. 307 - trvá
(19/22.7.2019) Novostrašecký kulturní dům č.p. 934 – zesílení stropní konstrukce ve foyer
Rada města schválila realizaci varianty 2 úpravy poškozené konstrukce stropu ve foyer objektu
NKC čp. 934 a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI zajistit úpravu poškozené konstrukce
stropu ve foyer objektu NKC a dále zahrnout náklady na úpravu nosné konstrukce stropu NKC
do rozpočtu na rok 2020.
Usnesení č. 320 - splněno
(20/12.8.2019) Žádost o koupi části pozemku parc.č. 1321/1 v k.ú. Nové Strašecí informace
(pí xxxxxxx) rada města vzala na vědomí žádost o koupi části pozemku parc.č. 1321/1 a uložila
tajemníkovi MěÚ zajistit vypracování znaleckého posudku. Znalecký posudek doložen.
Usnesení č. 321 - trvá
(20/12.8.2019) Žádost o koupi pozemku parc.č. 467/2 v k.ú. Nové Strašecí – informace
(xxxxxxxxxxx) Rada města vzala na vědomí žádost o koupi pozemku parc.č. 467/2 a uložila
tajemníkovi MěÚ zajistit vypracování návrhu dopravního napojení na ul. Statková.
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Usnesení č. 322 - trvá
(20/12.8.2019) Pořízení územních studií US3, US4 a US5 – výběr zpracovatele
Rada města schválila cenovou nabídku na zpracování územních studií US3, US4 a US5 od Ing.
arch. Dejdarové a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI připravit k projednání v RM
smlouvu o dílo a návrh rozpočtového opatření na zajištění financování zpracování.
Usnesení č. 323 - splněno
(20/12.8.2019) Ředitelství silnic a dálnic ČR – dohody o úhradě za užívání nemovitých věcí
v k.ú. Nové Strašecí
Rada města souhlasila s uzavřením dohody o úhradě za užívání věcí nemovitých č.
MP/DE/D6/PRG/19/116 za období od zahájení stavebních prací do zapsání jednoduchých
pozemkových úprav a dále s uzavřením dohody o úhradě za užívání věcí nemovitých č.
MP/DE/D6/PRG/19/117 za období od 25.7.2018 do 31.8.2019. Rada města dále uložila starostovi
města příslušné dohody o úhradě za užívání věcí nemovitých podepsat. Bylo odesláno vyrozumění
z RM, čekáme na dohody o úhradě za užívání nemovitých věcí.
Usnesení č. 326 - trvá
(20/12.8.2019) Rekonstrukce chodníku v ul. Palackého od č.p. 610 na křižovatku ul.
Palackého a Vítězslava Hálka, včetně rekonstrukce veřejného osvětlení
Rada města souhlasila s realizací stavby rekonstrukce chodníku v ul. Palackého od čp. 610 na
křižovatku ul. Palackého a V.Hálka, včetně rekonstrukce veřejného osvětlení dle nabídky TSNS
a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI zajistit realizaci stavby. Stavba probíhá.
Usnesení č. 328 - trvá
(20/12.8.2019) Optimalizace parkování kolem bytových domů č.p. 645 a 646 ul.
Čelechovická – návrh městského architekta Ing. arch. Tučka
Rada města vzala na vědomí návrh řešení Ing. arch. Tučka – parkovací místa kolem bytového
domu čp. 646 v ul. Čelechovická a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI zajistit přípravu
realizace stavby.
Usnesení č. 340 - splněno
(21/2.9.2019) Návrh na směnu pozemků v k.ú. Nové Strašecí
(p. xxxxx) Rada města doporučila zastupitelstvu města nesouhlasit se směnou části pozemku
parc.č. 2168/1 v k.ú. Nové Strašecí (místní komunikace - výměra cca 84 m2) z vlastnictví města
za pozemek parc.č. 1498/10 v k.ú. Nové Strašecí (zahrada – výměra 121 m2) do vlastnictví
města. Projednáno na 5. zasedání ZM dne 26.9.2019.
Usnesení č. 341 - splněno
(21/2.9.2019) Směna pozemků v k.ú. Nové Strašecí
(AR Auto) rada města zrušila své usnesení č. 951 a dále souhlasila se zveřejněním záměru směny
pozemků a to: parc.č. 861/7, 861/5, 2147/5 a část parc.č. 863/9 z vlastnictví města za parc.č.
310/9, 3156 z vlastnictví AR Auto a uložila tajemníkovi MěÚ zajistit zveřejnění záměru směny
pozemků. Záměr zveřejněn 4.9.2019.
Usnesení č. 342 - trvá
(21/2.9.2019) Žádost o odkoupení pozemků parc.č. 861/7, 861/5 a 2147/5 v k.ú. Nové
Strašecí
(p. xxxxxx) Rada města doporučila zastupitelstvu města nesouhlasit s prodejem pozemků parc.č.
861/7, 861/5 a parc.č. 2147/5 v k.ú. Nové Strašecí.
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Usnesení č. 345 - splněno
(21/2.9.2019) Smlouva o dílo - Výsadba sadu ovocných stromů p.č. 884
Rada města schválila smlouvu o dílo mezi městem Nové Strašecí a Ing. Alešem Novákem, ŽIVA
– péče o zeleň, jejímž předmětem je výsadba sadu ovocných stromů na pozemku p.č. 884,
katastrální území Nové Strašecí. Předmětem smlouvy je i následná péče po dobu 5 let. Rada města
uložila starostovi města podepsat příslušnou smlouvu. Smlouva podepsána.
Usnesení č. 346 - trvá
(21/2.9.2019) Doplnění vánočního osvětlení – Smlouva o pronájmu a realizaci vánoční
výzdoby
Rada města schválila uzavření smlouvy o pronájmu a realizaci vánoční výzdoby mezi městem
Nové Strašecí a společností BON JOUR ILLUMINATION s.r.o., jejímž předmětem je pronájem
a realizace doplnění vánočního osvětlení: osvětlení nemovitostí ve spodní části náměstí, ozdobení
soklu, ul. Úzké, světelný řetěz na stromy u Novostrašeckého kulturního centra, 19 x dekory
veřejného osvětlení a vánoční strom. Rada města uložila starostovi města podepsat příslušnou
smlouvu. Starosta města smlouvu podepsal, čeká se na vrácení smlouvy s podpisem druhé smluvní
strany.
Usnesení č. 347 - splněno
(21/2.9.2019) Radnice Open – ORTEX + GAOVAP
Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo se společností GEOVAP, spol. s r.o., na dodávku
implementace subsystémů a modulů programového vybavení CityWare – Příjmové agendy.
Smlouva uzavřena.
Usnesení č. 348 - trvá
(21/2.9.2019) Doplnění vánočního osvětlení – Smlouvy s majiteli domů na Komenského
náměstí
Rada města schválila uzavření smlouvy o bezplatném umístění vánočního osvětlení s majiteli
jednotlivých domů na spodní části Komenského náměstí (č.p. 105, 256, 106, 107, 108, 109, 110,
111 a 112), a uložila starostovi města příslušné smlouvy podepsat. Starosta města příslušné
smlouvy podepsal, čeká se na jejich vrácení.
Usnesení č. 349 - splněno
(21/2.9.2019) Pořízení územních studií US3, US 4 a US 5 – smlouva o dílo se zpracovatelem
Rada města schválila smlouvu o dílo s Ing. arch. Michaelou Dejdarovou, na zpracování územních
studií US3, US4 a US5 a uložila starostovi města příslušnou smlouvu podepsat. Smlouva
podepsána.
Usnesení č. 350 - trvá
(21/2.9.2019) Ředitelství silnic a dálnic ČR – nájemní smlouva
Rada města souhlasila s pronájmem pozemků (výčet v usnesení) využívaných při stavbě
stavebního úseku dálnice D6 Nové Strašecí- Řevničov a uložila starostovi města podepsat
nájemní smlouvu. Čeká se na stanovisko ŘSD, zda bude smlouva realizována.
Usnesení č. 351 - trvá
(21/2.9.2019) Ukončení nájmu bytu č. 19, Topinkova čp. 731 – dohodou
(xxxxx) Rada města souhlasila s ukončením nájemního vztahu na městský byt č. 19 v ulici
Topinkova ke dni 30.9.2019. Starosta města dohodu o ukončení nájemního vztahu podepsal,
čeká se na vrácení dohody s podpisem druhé strany.
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Usnesení č. 352 - splněno
(21/2.9.2019) Žádost o přidělení bytu č.10, Rakovnická čp. 685
(pí xxxxxxx) Rada města souhlasila s pronájmem bytové jednotky č. 10 v ulici Rakovnická 685,
Nové Strašecí na dobu určitou od 15. 9. 2019 do 31. 3. 2020 a uložila starostovi města podepsat
nájemní smlouvu. Nájemní smlouva podepsána.
Usnesení č. 353 - splněno
(21/2.9.2019) Žádost o přidělení bytu č.18, Husova čp. 752
(pí xxxxxxx) Rada města souhlasila s pronájmem bytové jednotky č. 18 v ulici Husova 752, Nové
Strašecí na dobu určitou od 15.9.2019 do 30.4.2020 a uložila starostovi města podepsat příslušnou
nájemní smlouvu. Nájemní smlouva podepsána.
Usnesení č. 354 - splněno
(21/2.9.2019) Žádost o pronájem nebytových prostor čp. 1155, Havlíčkova ulice, místnosti
č. 309
Rada města souhlasila s uzavřením dodatku č. 1 na pronájem nebytového prostoru č. 309
k nájemní smlouvě č. 141/2016/OI na nebytový prostor v Havlíčkově ulici čp. 1155 firmě ROI
media s.r.o. a uložila starostovi města příslušný dodatek podepsat. Příslušný dodatek byl
podepsán.
Usnesení č. 358 - splněno
(21/2.9.2019) Zřízení věcného břemene
Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Nové
Strašecí, jako povinným a GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, jako oprávněným z věcného
břemene, k ošetření existence plynárenského zařízení R6 Nové Strašecí – křižovatky I/27 SÚ1
přeložka VTL, č. stavby 8800076479 v pozemcích parc.č. 3144, 3146 a parc.č. 3147 v k.ú. Nové
Strašecí v rozsahu dle GP č. 3068-34/2018, 570-34/2018 a uložila starostovi města příslušnou
smlouvu podepsat. Smlouva podepsána.
Usnesení č. 360 - splněno
(22/16.9.2019) Rozpočtové opatření č. 12 / 2019
Projednáno na 5. zasedání zastupitelstva města dne 26.9.2019.
Usnesení č. 361 - splněno
(22/16.9.2019) Změna katastrální hranice
Projednáno na 5. zasedání zastupitelstva města dne 26.9.2019.
Usnesení č. 362 - splněno
(22/16.9.2019) Pořízení změny Územního plánu města Nové Strašecí č. 1
Projednáno na 5. zasedání zastupitelstva města dne 26.9.2019.
Usnesení č. 363 - splněno
(22/16.9.2019) Návrh na pořízení změny územního plánu města Nové Strašecí – plocha
přestavby P4 a plocha BI-S
Projednáno na 5. zasedání zastupitelstva města dne 26.9.2019.
Usnesení č. 364 - splněno
(22/16.9.2019) „Plánovací smlouva“ prodloužení vodovodního řadu pro stavbu RD a
rekonstrukci RD (U Libeně)
23. zasedání rady města – 30. září 2019
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Projednáno na 5. zasedání zastupitelstva města dne 26.9.2019.
Usnesení č. 365 - trvá
(22/16.9.2019) Městské granty 2019, druhé kolo
Rada města schválila grantový příspěvek na činnost mládeže pro Sportovní centrum Nové
Strašecí. Starosta města podepsal příslušnou smlouvu – čeká se na podpis druhé strany.
Granty, které svou výší spadají do ZM, byly projednány na 5. zasedání zastupitelstva města dne
26.9.2019.
Usnesení č. 367 - splněno
(22/16.9.2019) Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1321/1 v k.ú. Nové Strašecí
Rada města souhlasila se zveřejněním záměru prodeje části pozemku parc.č. 1321/1, který bude
oddělený geometrickým plánem a uložila tajemníkovi MěÚ zajistit zveřejnění záměru prodeje
pozemku. Záměr vyvěšen dne 16.9.2019.
Usnesení č. 369 - splněno
(22/16.9.2019) Stavební úpravy objektu č. p. 550, ul. Dukelská, Nové Strašecí – sociální byty
– podlimitní veřejná zakázka na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení
Rada města schválila Výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace, zadávací dokumentaci,
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Stavební úpravy objektu č. p. 550, ul. Dukelská, Nové
Strašecí – sociální byty pro výběr dodavatele stavby, zadávané ve zjednodušeném podlimitním
řízení a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI zajistit vyhlášení veřejné zakázky. Veřejná
zakázka byla vyhlášena.
Usnesení č. 370 - splněno
(22/16.9.2019) Rekonstrukce Hospodního rybníka – kácení dřevin
Rada města schválila nabídku Václava Freimana, IČ 71474285, na realizaci kácení stromů
v souvislosti s rekonstrukcí Hospodního rybníka a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI
zajistit realizaci navrhovaného kácení stromů.
Usnesení č. 371 - trvá
(22/16.9.2019) Vypracování cenové nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu na stavební
práce – Rekonstrukce části ulice Lidická – II. část – uzavření SoD
Rada města schválila smlouvu o dílo se spol. Froněk, spol. s r.o., na vypracování cenové nabídky
na veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce – Rekonstrukce části ulice Lidická – II. část
– uzavření SoD a uložila starostovi města podepsat příslušnou smlouvu.
Usnesení č. 373 - trvá
(22/16.9.2019) Pronájem Komenského náměstí – posvícení 2020
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy s Hynkem Třískou, na pronájem části
Komenského náměstí a ulice Vítězslava Hálka, plochy a parkoviště u sokolovny včetně bývalého
kina pro atrakce a prodejní stánky v Novém Strašecí za účelem provozování atrakcí technické
zábavy a prodejních stánků v rámci oslav posvícení ve městě ve dnech 7. až 16. září 2020 a
uložila starostovi města příslušnou smlouvu podepsat. Smlouva podepsána, čeká se na podpis
druhé smluvní strany.
Usnesení č. 374 - trvá
(22/16.9.2019) Rekonstrukce dětského hřiště v Křivoklátském sídlišti
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Rada města schválila rekonstrukci dětského hřiště v Křivoklátském sídlišti (úpravy pozemku,
instalace nových herních prvků a rekonstrukce plotu) a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci
s OKS a RP a OI MěÚ zajistit realizaci.
Usnesení č. 375 - trvá
(22/16.9.2019) Vybudování pumptrackového hřiště
Rada města schválila cenovou nabídku na vypracování studie a zpracování projektové
dokumentace na vybudování puptrackového hřiště a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci
s OKS a RP a OI MěÚ zajistit realizaci.
Usnesení č. 376 - trvá
(22/16.9.2019) Uspořádání koncertu Hany Zagorové s hostem Petrem Rezkem a skupinou
Boom!Band Jiřího Dvořáka
Rada města schválila smlouvu o provedení uměleckého výkonu se společností Boom music s.r.o.,
zastoupenou Jiřím Dvořákem, se sídlem v Praze 6, Stržná 444/35, 16500 na uspořádání koncertu
Hana Zagorová s hostem Petrem Rezkem a doprovodnou skupinou Boom!Band Jiřího Dvořáka a
uložila starostovi města podepsat příslušnou smlouvu.
Usnesení č. 377 - trvá
(22/16.9.2019) Rekonstrukce chodníku v ulici Karlovarská – majetkoprávní vypořádání
pozemků ve vlastnictví ÚZSVM
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ v součinnosti s odborem investic zahájit jednání s Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových o koupi pozemků parc.č. 2164/14, 2164/15, 2164/16,
2164/17, 2164/18, 2164/19, 2164/20 a 2164/21 v k.ú. Nové Strašecí. Jednání zahájeno.
Usnesení č. 378 - trvá
(22/16.9.2019) Žádost o příspěvek na zateplení bytového domu čp. 928,929, ul. Křivoklátská,
Nové Strašecí
Rada města souhlasila s uhrazením částky ve výši 54.400,-Kč na zateplení komína v bytovém
domě čp. 928 v ulici Křivoklátská a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI a OF zajistit
uhrazení této částky na účet společenství vlastníků bytových jednotek čp. 928, 929.
Usnesení č. 379 - trvá
(22/16.9.2019) Změna předmětu nájmu nebytových prostor –nový pronájem nebytový
prostor čp. 1155 ul. Havlíčkova, místnosti č. 001,003,004
(fi. Gatebo) rada města souhlasila s uzavřením dodatku č. 4 firmou Gatebo, s.r.o. o změně
předmětu nájmu nebytových prostor č. 001,003,004 v čp. 1155, ul. Havlíčkova v přízemí
budovy o celkové ploše 97,09 m2 a uložila starostovi města příslušný dodatek podepsat.
Usnesení č. 380 - splněno
(22/16.9.2019) Žádost o ukončení nájmu nebytových prostor v čp. 550, ul. Dukelská –
dohodou
(xxxxxx) Rada města souhlasila s ukončením nájemního vztahu na nebytové prostory v budově
čp. 550, ul. Dukelská, a to místnosti č. 24, dohodou ke dni 30.9.2019 a uložila starostovi města
podepsat dohodu o ukončení nájemního vztahu. Dohoda podepsána.
Usnesení č. 382 - splněno
(22/16.9.2019) Dodatek č.5 ke smlouvě 109/2018/OI Zajištění svozu komunálního odpadu
Rada města souhlasila s uzavřením dodatku č.6 ke smlouvě č. 109/2018/OI - Smlouva o
zajištění svozu, komunálního odpadu, jejímž předmětem je navýšení 7 ks nádob na papír o
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obsahu 1100 l na místech, kde již obsah nádob na papír nestačí a uložila starostovi města
příslušnou smlouvu podepsat. Smlouva je podepsána.
Usnesení č. 383 - trvá
(22/16.9.2019) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu
provést stavbu č. IV-12-6024576/VB/1 s názvem: NOVÉ STRAŠECÍ-nový kNN p.č. 217/52
II
Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohody o umístění stavby o právu provést stavbu č. IV-12-6024576/VB/1 s názvem „Nové
Strašecí – nový kNN p.č. 217/52 II“ na pozemku města parc.č. 217/30 v k.ú. Nové Strašecí pro
budoucího oprávněného ČEZ Distribuce, a uložila starostovi města podepsat příslušnou smlouvu
a dohodu o umístění stavby. Starosta města smlouvy podepsal. Očekáváme vrácení smluv
s podpisem druhé smluvní strany.
Usnesení č. 384 - trvá
(22/16.9.2019) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby č. IV-12-6024794 s názvem: NOVÉ STRAŠECÍ – nový kNN parc.č. 207/13 (11 RD U
Vodojemu)
Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohody o umístění stavby na pozemku města parc.č. 406/10 v k.ú. Nové Strašecí v rámci stavby
č. IV–12–6025026, Nové Strašecí – parc.č. 398/10 kNN smyčka ul. Čsa. Armády, pro budoucího
oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. a uložila starostovi města podepsat příslušnou smlouvu a
dohodu o umístění stavby. Starosta města smlouvy podepsal. Očekáváme vrácení smluv
s podpisem druhé smluvní strany.
Usnesení č. 385 - trvá
(22/16.9.2019) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby č. IV–12–6025026/SoBSoVB/002 s názvem: NOVÉ STRAŠECÍ, parc.č. 398/10 kNN
(smyčka)
Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohody o umístění stavby č. IV–12–6025026 na pozemku města parc.č. 406/10 v k.ú. Nové
Strašecí v rámci stavby: Nové Strašecí – parc.č. 398/10 kNN smyčka ul. Čsl. armády, pro
budoucího oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. a uložila starostovi města podepsat příslušnou
smlouvu a dohodu o umístění stavby. Starosta města smlouvy podepsal. Očekáváme vrácení smluv
s podpisem druhé smluvní strany.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 388
schvaluje
kontrolu usnesení rady města
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.
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2) Možnost nabytí pozemků do vlastnictví města
Město Nové Strašecí má zájem zřídit stromovou alej podél komunikace mezi městem Nové
Strašecí a Stochovem. Tato komunikace je velmi aktivně využívána místními zemědělci, ale také
k rekreačním účelům a doplnění zeleně kolem komunikace by bylo přínosem pro zlepšení
biodiverzity v dané lokalitě.
Mezi pozemky na kterých by město chtělo zřídit stromovou alej, jsou i pozemky parc.č. 813/5
(výměra 1059 m2) a 813/6 (výměra 369 m2). Tyto pozemky jsou ve vlastnictví ČR – Státního
pozemkového úřadu a jsou zapsané na LV č. 10002 pro k.ú. Rynholec jako orná půda. Vzhledem
k tomu, že oba uvedené pozemky jsou celé nebo z části pozemky navazující na stávající místní
komunikaci mezi obcemi Nové Strašecí – Stochov, je možné, za předpokladu prokázání splnění
zákonných podmínek, uvažovat o jejich bezúplatném převodu ve smyslu ust. § 7 odst. 2 písmena
b) zákona č. 503/2012 Sb. „o Státním pozemkovém úřadu“.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 389
I. d o p o r u č u j e
předložit zastupitelstvu města návrh tohoto usnesení
U s n e s e n í č. …………..
Zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e
bezúplatný převod pozemků parc.č. 813/5 (1059 m2) a parc.č. 813/6 (výměra 369 m2) v k.ú.
Rynholec do vlastnictví města Nové Strašecí podle § 7 odst. 2 písmeno b) zákona č. 503/2012
Sb., (převodce: Státní pozemkový úřad).
II. u k l á d á
starostovi města příslušnou smlouvu, kterou připraví převodce, podepsat
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.

3) Směna pozemků v k.ú. Nové Strašecí
Svým usnesením č. 342 souhlasila rada města dne 2. 9. 2019 se zveřejněním záměru směny
pozemků v k.ú. Nové Strašecí mezi městem Nové Strašecí a společností AR Auto s.r.o. se sídlem
Průmyslová 1208, Nové Strašecí, IČ: 261 29 205, DIČ: CZ26129205 takto:
a) parc.č. 861/7 (ostatní plocha – výměra 232 m2), 861/5 (zahrada – výměra 630 m2, 2147/5
(ostatní plocha – výměra 43 m2) a část parc.č. 863/9 (zahrada – po oddělení GP 136 m2) v k.ú.
Nové Strašecí z vlastnictví města
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b) parc.č. 310/9 (ostatní plocha – výměra 1005 m2) a parc.č. 3156 (ostatní plocha – výměra 36
m2) v k.ú. Nové Strašecí do vlastnictví města
s tím, že společnost AR Auto s.r.o. uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnictví.
V souladu s tímto usnesením byl podle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. záměr směny
dne 4. 9. 2019 zveřejněn na úřední desce a www stránkách města. K dnešnímu dni nebyla k záměru
směny vznesena žádná připomínka ani námitka. Pan Ing. Adolf Bradáč, jednatel společnosti AR
Auto s.r.o. svůj zájem o směnu pozemků potvrdil písemně dne 5. 9. 2019.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 390
doporučuje
aby zastupitelstvo města přijalo toto usnesení
U s n e s e n í č. ……………..
Zastupitelstvo města
I.

schvaluje

uzavření směnné smlouvy mezi městem Nové Strašecí a společností AR Auto s.r.o. se sídlem
Průmyslová 1208, Nové Strašecí, PSČ 271 01, IČ: 261 29 205, DIČ: CZ26129205. Předmětem
směnné smlouvy je směna pozemků parc.č. 861/7 (ostatní plocha – výměra 232 m2), 861/5
(zahrada – výměra 630 m2), 2147/5 (ostatní plocha – výměra 43 m2) a část parc.č. 863/9 (zahrada
– po oddělení GP 136 m2) v k.ú. Nové Strašecí – do vlastnictví společnosti AR Auto s.r.o., parc.č.
310/9 (ostatní plocha – výměra 1005 m2) a parc.č. 3156 (ostatní plocha – výměra 36 m2) v k.ú.
Nové Strašecí – do vlastnictví města.
Text směnné smlouvy je přílohou tohoto usnesení
II. u k l á d á
starostovi města směnnou smlouvu podepsat
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.

4) Návrh prodeje pozemků do vlastnictví města
V rámci jednání se zástupci Českých drah, a.s. ve věci zlepšení stavu okolí železniční stanice, bylo
předběžně jednáno o možnosti převzít přístupovou komunikaci od silnice II/237 k budově nádraží
a několika rodinným domům a stavbám pro rodinnou rekreaci.
České dráhy a.s. nechaly zpracovat znalecký posudek k ocenění pozemků parc.č. 1835/22,
1835/23 a 1835/24 v k.ú. Nové Strašecí a tyto pozemky nabízí městu Nové Strašecí za cenu Kč
1.350.000,-Kč.
23. zasedání rady města – 30. září 2019
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•

•

•

parc.č. 1835/22 – pozemek o výměře 2794 m2, v KN zapsán jako ostatní plocha, tvoří
manipulační plochu na východní straně od nádraží
cena zjištěná Kč 950.700,odhad ceny obvyklé Kč 558.800,parc.č. 1835/23 – pozemek o výměře 3589 m2, v KN zapsán jako ostatní plocha, tvoří
komunikaci od silnice II/237 k RD s č.p. 520)
cena zjištěná Kč 1.092.740,odhad ceny obvyklé Kč 717.800,- na pozemku je věcné břemeno právo zřídit a provozovat kabelovou skříň umístěnou na
budově a zemní kabelové vedení NN na dotčeném pozemku – zjištěná cena Kč 10.000,- na pozemku je věcné břemeno zřizování a provozování vedení distribuční soustavy –
zjištěná cena Kč 10.000,parc.č. 1835/24 – pozemek o výměře 848 m2, v KN zapsán jako ostatní plocha, leží proti
budově nádraží. Na pozemku je dřevěná garáž nezapsaná v KN a v současné době jsou
zde umístěny nádoby na tříděný odpad.
cena zjištěná Kč 288.570,odhad ceny obvyklé Kč 169.600,- Kč

Celkem 7231 m2., tj. Kč 187,-/m2.
Cena Kč 1.350.000,-Kč vychází z ceny obvyklé stanovené soudním znalcem. Zásady pro
stanovení kupní ceny schválila Dozorčí rada Českých drah, a.s. Tato cena je konečná a nelze ji
měnit. K uzavření kupní smlouvy může dojít jedině po vydání předchozího souhlasu dozorčí radou
společnosti a na základě rozhodnutí představenstva. Bude-li předchozí souhlas dozorčí rady
odepřen, nemůžou České dráhy, a.s. smlouvu uzavřít.
RM je předkládána žádost na vědomí a k posouzení koupě pozemků do vlastnictví města .
Po projednání rada města přijala
Usnesení

č. 391

doporučuje
aby zastupitelstvo města přijalo
U s n e s e n í č. ........
Zastupitelstvo města
neschvaluje
koupi pozemků parc.č. 1835/22 (ostatní plocha-výměra 2794 m2), 1835/23 (ostatní plocha-výměra
3589 m2) a 1835/24 (ostatní plocha-výměra 848 m2) v k.ú. Nové Strašecí zapsaných na LV 3396
od společnosti České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1 – Nové Město, IČ
70994226 za dohodnutou cenu Kč 1.350.000,- s tím, že město ponese veškeré náklady spojené
s převodem vlastnictví.
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.
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5) Vypracování cenové nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce –
Přístavba objektu č.p. 117 a stavební úpravy původního hospodářského příslušenství, Nové
Strašecí – uzavření SoD
Odbor investic MěÚ provedl v souladu se směrnicí o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce – Přístavba objektu č.p. 117 a stavební
úpravy původního hospodářského příslušenství, Nové Strašecí.
O zpracování cenové nabídky byly požádány tyto firmy:
1. D.L.A.R , s.r.o. Líbeznice, Na Skalce 102, IČ 02557339
2. Prima Kladno, s.r.o., Železárenská 2842, 272 01 Kladno, IČ: 47545771
3. Stavební podnik spol. s r. o., Lubenská 2013, 269 01 Rakovník, IČ: 47539429
4. Čestav, s.r.o., Jiřího Šotky 1180, 271 01 Nové Strašecí, IČ: 47549467
5. Mamelom s.r.o., Duchcovská 284, Háj u Duchcova 417 22, IČ: 248 34 629
Žádost o zpracování nabídky byla rovněž zveřejněna na profilu zadavatele.
Lhůta pro předložení nabídek byla stanovena do 17. 9. 2019 do 12:00 hod. Ve lhůtě pro podání
nabídek byly do podatelny MěÚ doručeny 4 nabídky uchazečů.
Komise jmenovaná pro vyhodnocení došlých nabídek provedla své jednání dne 25. 9. 2019, o
tomto jednání komise byl sepsán protokol.
Hodnotící komise v souladu s textem zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce stanovila toto pořadí uchazečů:
Pořadí
uchaze
čů
1.
2.
3.
4.

Název organizace
FIMOREK – stavební a obchodní spol. s.r.o.,
Ctiborova 407, 272 01 Kladno
Elektromontáže Stavby s.r.o., Smečenská
1009,
271 04 Slaný
Stavební podnik, spol. s r.o., Lubenská 2013,
269 01 Rakovník
STAVITELSTVÍ JMV SLANÝ s.r.o., Na
Vinici 1943, Slaný

Nabídková cena v Kč bez
DPH

Pořadové
číslo
nabídky

2.340.000,-

4.

2.390.596,21,-

2.

2.639.137,-

1.

2.984.000,-

3.

V rámci základního hodnotícího kritéria pro zadání veřejné zakázky, stanoveného zadavatelem –
nejnižší nabídková cena, s hodnocením nabídkové ceny bez DPH – byla vyhodnocena:
na prvním pořadí jako nejvýhodnější nabídka č. 4, společnosti FIMOREK – stavební a
obchodní
spol. s.r.o., Ctiborova 407, 272 01 Kladno, s nabídkovou cenou 2.340.000,- Kč bez DPH.
na druhém pořadí nabídka č. 2, společnosti Elektromontáže Stavby s.r.o., Smečenská 1009,
271 04 Slaný, s nabídkovou cenou 2.390.596,21,-Kč bez DPH.
- na třetím pořadí nabídka č. 1, společnosti Stavební podnik, spol. s r.o., Lubenská 2013,
269 01 Rakovník, s nabídkovou cenou 2.639.137,-Kč bez DPH.
Hodnotící komise doporučuje zadavateli, aby uzavřel smlouvu o dílo uchazečem, který podal
nejvýhodnější nabídku č. 4, společnosti FIMOREK – stavební a obchodní spol. s.r.o., Ctiborova
407, 272 01 Kladno, s nabídkovou cenou 2.340.000,- Kč bez DPH.
23. zasedání rady města – 30. září 2019
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Po projednání rada města přijala
Usnesení

č. 392

I. s ch v a l u j e
smlouvu o dílo se spol. FIMOREK – stavební a obchodní spol. s.r.o., Ctiborova 407, 272 01
Kladno, s nabídkovou cenou 2.340.000,- Kč bez DPH.
II. u k l á d á
starostovi města podepsat příslušnou smlouvu o dílo se spol. FIMOREK – stavební a obchodní
spol. s.r.o., Ctiborova 407, 272 01 Kladno, s nabídkovou cenou 2.340.000,- Kč bez DPH.
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.

6) Vypracování cenové nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce:
Multifunkční zařízení s krytou terasou – fotbalové hřiště
Na základě usnesení rady města č. 310 ze dne 22. 7. 2019, byla rozeslána a zveřejněna výzva
k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce: „TJ Sokol Nové Strašecí –
Novostavba občerstvení s krytou terasou“
Výzva k podání nabídek byla rozeslána devíti vybraným firmám v oboru a zároveň zveřejněna na
profilu zadavatele.
1. Investice a stavební práce, s.r.o., Kuštova 2655, 269 01 Rakovník, IČ: 27105539
2. SALK spol. s r. o., Lubenská 703/II, 269 01 Rakovník, IČ: 16980956
3. RYTA s.r.o., Bezručova 1159, 337 01 Rokycany, IČ: 26357870
4. Stavební podnik spol. s r. o., Lubenská 2013, 269 01 Rakovník, IČ: 47539429
5. EKOSTAVBY LOUNY s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny 1, IČ: 10442481
6. DROPS GROUP a.s., Oráčovská 416, Jesenice 270 33, IČ: 27641066
7. Čestav, s.r.o., Jiřího Šotky 1180, 271 01 Nové Strašecí, IČ: 47549467
8. STAVBY POLÍVKA, s.r.o., Máchova 783, 271 01 Nové Strašecí, IČ: 27131734
9. N.S.STAV – Petr Videmann, Pecínovská 50, 271 01 Nové Strašecí, IČ: 66503205
Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 16. 9. 2019. Zadavatel stanovil, že hodnotící komise
bude pověřena všemi úkony spojenými s otevíráním obálek, posouzením kvalifikace, a
posouzením a hodnocením nabídek. Hodnotící komise byla jmenována v počtu 3 členů. Současně
byli jmenováni 3 náhradníci členů hodnotící komise.
Jednání hodnotící komise ve věci posouzení a hodnocení nabídek bylo svoláno na den 25. 9. 2019
od 9:00 hod. Zadavatel, přijal do konce lhůty pro podání nabídek celkem 1 nabídku.
Výsledek hodnocení:
Pořadí
přijatých
nabídek

Uchazeč

1.

Stavební podnik, spol.
s r.o.

Sídlo/Místo podnikání
Lubenská 2013, 269 01
Rakovník
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Pořadí
uchazečů

3.918.343,-

1.
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V rámci základního hodnotícího kritéria pro zadání veřejné zakázky, stanoveného zadavatelem –
nejnižší nabídková cena, s hodnocením nabídkové ceny bez DPH – byla vyhodnocena:
- na prvním pořadí jako nejvýhodnější nabídka č. 1 společnosti: Stavební podnik, spol.
s r.o., s nabídkovou cenou 3.918.343,- Kč bez DPH.
OI konstatuje, že obdržená nabídka překračuje předpokládanou hodnotu veřejné zakázky
(předpoklad 3.180.000 Kč/bez DPH) vzhledem k tomu, že byla podána pouze jedna nabídka, nelze
jí porovnat s konkurenční nabídkou. Výzva k podání nabídek byla opakována již 3x, a byla zaslána
9 firmám v oboru a zveřejněna na profilu zadavatele.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 393
ruší
výběrové řízení na zakázku malého rozsahu k podání nabídek na stavební práce „TJ Sokol Nové
Strašecí – Novostavba občerstvení s krytou terasou“
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.

7) Poptávka cenové nabídky – zpracování projektových dokumentací „Rekonstrukce
komunikací, chodníků a VO po dostavbě kanalizace v Novém Strašecí“
Za účelem opravy povrchů komunikací, chodníků a VO po dostavbě kanalizace v Novém Strašecí,
je nutné zpracovat projektové dokumentace, v rozsahu:
1) (SO O4) ul. Fortna - obnova živičného povrchu v celé šířce komunikace, návrh parkovacích
míst v lokalitě. Vypracování jednostupňové projektové dokumentace pro vydání územního
rozhodnutí, stavebního povolení a pro provedení stavby (DUR, DSP a DPS), včetně soupisu prací
s výkazem výměr a oceněného soupisu prací s výkazem výměr (rozpočtu).
2) (SO 03) ul. Na Spravedlnosti – obnova živičného povrchu v celé šířce komunikace, obnova
jednostranného chodníku, obnova VO. Projektová dokumentace bude zpracována ve společném
stupni pro vydání stavebního povolení a pro provedení stavby (DSP a DPS), včetně soupisu prací
s výkazem výměr a oceněného soupisu prací s výkazem výměr (rozpočtu). Tento projekt bude
zpracován na dvě etapy I. etapa –část obnovy po kanalizaci a II. etapa - zbývající část ulice.
3) (SO 05)
- ul. Rabasova - obnova živičného povrchu v celé šířce komunikace, obnova chodníku na západní
straně, obnova VO. Projektová dokumentace bude zpracována ve společném stupni
pro vydání stavebního povolení a pro provedení stavby (DSP a DPS), včetně soupisu
prací s výkazem výměr a oceněného soupisu prací s výkazem výměr (rozpočtu).
- ul. Spojovací - obnova živičného povrchu v celé šířce komunikace, obnova chodníku na severní
straně, obnova stávajících chodníků, které nebyly doposud zrekonstruovány.
Projektová dokumentace bude zpracována ve společném stupni pro vydání
stavebního povolení a pro provedení stavby (DSP a DPS), včetně soupisu prací
s výkazem výměr a oceněného soupisu prací s výkazem výměr (rozpočtu).
- ul. Obětí okupace - obnova živičného povrchu v celé šířce komunikace, obnova chodníku na
severní straně, obnova stávajících chodníků, které nebyly doposud zrekonstruovány.
Projektová dokumentace bude vypracována ve společném stupni pro vydání
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stavebního povolení a pro provedení stavby (DSP a DPS), včetně soupisu prací
s výkazem výměr a oceněného soupisu prací s výkazem výměr (rozpočtu).
4) (SO 06) :
- I. etapa - ulice: Pod Větrákem, Nad Větrákem, Nad Nádražím, Pod Tratí - obnova živičného
povrchu v celé šířce komunikace, obnova VO, které nebylo doposud rekonstruováno.
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provedení stavby ve
společném stupni (DSP a DPS), včetně soupisu prací s výkazem výměr a oceněného
soupisu prací s výkazem výměr (rozpočtu).
- II. etapa – ulice: Nádražní - obnova živičného povrchu v celé šířce komunikace, obnova VO,
které nebylo doposud rekonstruováno. Projektová dokumentace pro vydání
stavebního povolení a pro provedení stavby ve společném stupni (DSP a DPS),
včetně soupisu prací s výkazem výměr a oceněného soupisu prací s výkazem výměr
(rozpočtu).
Výběr dodavatele bude proveden na základě výzvy k podání nabídek, kterou vypracoval odbor
investic.
OI MěÚ navrhuje zveřejnit výzvu na profilu zadavatele a vyzvat písemnou výzvou k podání
nabídky a prokázání splnění kvalifikace tyto firmy:
1. Ing. Kamil Hrbek, Lubná 13, 270 36 Lubná u Rakovníka, IČ: 71292420
2. Noza s.r.o., Huťská 229, Kladno 272 01, IČ: 24767417
3. Ateliér Kprojekt, s.r.o., Tyršova 158, 269 01 Rakovník, IČ: 02319403
4. Dopravní projekce s.r.o., Jiráskova 32, 274 01 Slaný, IČ: 01607928
5. PFprojekt s.r.o., Soukenická 64/22, 274 01 Slaný, IČ: 07071353
6. DS Pro spol. s r.o., Na Vinici 456, 274 01 Slaný, IČ: 06605982
7. Milota Kladno spol. s r.o., Huťská 1557, 272 01 Kladno, IČ: 47550961
Jako jediné hodnotící kritérium je stanovena – nejnižší nabídková cena bez DPH. Lhůtu pro
podání nabídek OI MěÚ navrhuje, při předpokladu oznámení veřejné zakázky 1. října 2019,
stanovit do
17. 10. 2019.
Kvalifikovaným odhadem odboru investic, lze předpokládat investiční náklady ve výši cca
60.100.000,- Kč včetně DPH.
Do předmětu veřejné zakázky není zahrnuta ul. Rudská, která je již řešena samostatně společností
Ateliér Kprojekt, s.r.o.
U kanalizačních stok, které budou budovány příští rok, lze předpokládat realizaci rekonstrukcí
povrchů až po roce 2021.
OI MěÚ dále radě města navrhuje ustavit 3 člennou společnou komisi pro otevírání obálek a pro
posouzení kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek, tzv. hodnotící komisi + 3 náhradníky
členů hodnotící komise.
Po projednání rada města přijala
Usnesení

č. 394

I. s o u h l a s í
a)

se zněním výzvy k podání nabídek ve veřejné zakázce malého rozsahu na služby: Zpracování
projektových dokumentací „Rekonstrukce komunikací, chodníků a VO po dostavbě
kanalizace v Novém Strašecí“
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b)

se zveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele a zasláním firmám:
1. Ing. Kamil Hrbek, Lubná 13, 270 36 Lubná u Rakovníka, IČ: 71292420
2. Noza s.r.o., Huťská 229, Kladno 272 01, IČ: 24767417
3. Ateliér Kprojekt, s.r.o., Tyršova 158, 269 01 Rakovník, IČ: 02319403
4. Dopravní projekce s.r.o., Jiráskova 32, 274 01 Slaný, IČ: 01607928
5. PFprojekt s.r.o., Soukenická 64/22, 274 01 Slaný, IČ: 07071353
6. DS Pro spol. s r.o., Na Vinici 456, 274 01 Slaný, IČ: 06605982
7. Milota Kladno spol. s r.o., Huťská 1557, 272 01 Kladno, IČ: 47550961
II. s t a n o v u j e

základní hodnotící kritérium veřejné zakázky „zpracování projektových dokumentací
„Rekonstrukce komunikací, chodníků a VO po dostavbě kanalizace v Novém Strašecí“ – nejnižší
nabídková cena bez DPH.
III. j m e n u j e
pro veřejnou zakázku zpracování projektových dokumentací „Rekonstrukce komunikací,
chodníků a VO po dostavbě kanalizace v Novém Strašecí“ hodnotící komisi, kterou pověřuje
všemi úkony souvisejícími s otevíráním obálek s nabídkami, všemi úkony souvisejícími
s posouzením kvalifikace a všemi úkony souvisejícími s posouzením a hodnocením nabídek, ve
složení:
Členové hodnotící komise:
1) Pavel Friebert
2) Kateřina Taiblová
3) Ing. Jan Bureš
Náhradníci členů hodnotící komise:
1) Zdenka Kratinová
2) Vladimír Kozel
3) Ing. Jan Vitner
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.

8) Rekonstrukce části ulici Zahradní
V rámci řešení oprav komunikací v rozsahu velkoplošných oprav proběhlo jednání v ul. Zahradní
mezi OI, TSNS a přizvaným dopravním projektantem Ing. Petrem Fojtem, k řešení obnovy
krytových vrstev v části ul. Zahradní. Projednáván byl úsek komunikace Zahradní od křižovatky
s ul. Československé armády k úrovni domu č.p. 577. V pokračující části ul. Zahradní již byla
velkoplošná oprava živičného povrchu provedena. Řešená jednosměrná část vykazuje poruchy
krytu v podobě síťových trhlin, popraskaných krajů, a výtluků. Vzhledem ke stavu dotčené části
vozovky byla při projednávání konstatována potřebnost zpracování projektové dokumentace
k podrobnému definování rozsahu obnovy krytu vrstev v části ulice Zahradní a souvisejících prací.
Projekčně je řešen úsek v celkové délce cca 150 m. Návrh rekonstrukce je řešen z důvodu
nevyhovujícího stavu obrusných vrstev vozovky a neřešených odtokových poměrů, návrh řešení
byl konzultován s TSNS.
Návrh řešení je zřejmý z příloh důvodové zprávy.
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Součástí návrhu řešení je i odvodnění komunikace. V současné době dešťové vody odtékají do
dvou stávajících uličních vpustí v nižší části ul. Zahradní (cca před bytovým dome č.p. 1032-34).
Po pravé straně ulice směrem k ul. Do Hlinišť byl pravděpodobně pro odvod povrchových vod
příkop, který je však již na mnoha místech nefunkční, přerušen, zasypán. Odvodnění komunikace
se navrhuje v úseku 1 zajistit příčným sklonem 2 % k pravé části vozovky, kde bude umístěna
betonová přídlažba a obrubník s výškou nášlapu 12 cm, který bude tvořit přirozenou vodící linii
pro odtékající vodu. V pruhu přídlažby se navrhuje osadit 2 nové uliční vpusti napojené do
stávající smíšené kanalizace. Projednávána byla i možnost zásaku dešťových vod z komunikace
(galerie, jímací šachty), ale vzhledem k šíří komunikace, šíři bočních pruhů, a zejména množství
inženýrských sítí v komunikaci, projektant vyhodnotil požadavek města na přednostní řešení
likvidace dešťových vod z komunikace zásakem jako technicky nerealizovatelné (zásak není
v komunikaci kvůli její šíři a inženýrským sítím v ní kam umístit) nebo neekonomické (budování
dešťové kanalizace). Objem dešťových vod z +komunikace předmětnou stavbou není zvyšován.
Projektant Ing. Petr Fojt byl upozorněn na projednání projektu v radě města s tím, že dle
rozhodnutí rady města bude případně uplatněn požadavek na úpravu návrhu.
Kvalifikovaný odhad investičních nákladů projektanta je 970.000,- Kč včetně DPH.
Návrh možného stavebně technického řešení se předkládá Radě města k rozhodnutí o dalším
postupu. V případě schválení předkládaného návrhu by dalším krokem bylo zajištění povolení
stavby.
Po projednání rada města přijala
Usnesení

č. 395

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh řešení Ing. Petra Fojta na obnovu krytových vrstev v části ul. Zahradní.
II. u k l á d á
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI pokračovat v přípravě projektu.
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města

9) Úprava veřejného prostoru před budovou základní školy – návrh městského architekta
Ing. arch. Tučka
Na základě projednání na poradě vedení MěÚ byl městský architekt Ing. arch. Viktor Tuček
požádán o návrh řešení úpravy veřejného prostoru před budovou základní školy.
Městský architekt Ing. arch. Tuček zpracoval návrh možného řešení, který se předkládá radě města
k rozhodnutí o dalším postupu.
Po projednání rada města přijala
Usnesení

č. 396

bere na vědomí
návrh řešení Ing. Arch. Viktora Tučka – úpravy veřejného prostoru před budovou Základní školy.
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.
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10) Smuteční síň – stavební úpravy a materiálové řešení – návrh městského architekta Ing.
arch. Viktora Tučka
Ing. Martina Dolejšková zpracovává pro město návrh stavebních úprav Smuteční síně na hřbitově.
V rámci probíhajících konzultací s městským architektem Ing. Viktorem Tučkem bylo řešeno i
provedení venkovní fasády. Na základě předběžného projednání na poradě vedení MěÚ je
projektová dokumentace zpracovávána ve variantě klasického kontaktního zateplovacího systému.
Ing. arch Viktor Tuček současně zpracoval variantní návrh materiálového provedení fasády.
Předběžně (není zpracován soupis prací s výkazem výměr) lze konstatovat u variantního řešení dle
návrhu Ing. arch. Viktora Tučka zvýšení nákladů oproti variantě klasického kontaktního
zateplovacího systému o cca 400.tis Kč.
Variantní návrh městského architekta Ing. arch. Viktora Tučka se předkládá radě města
k rozhodnutí o dalším postupu:
- provedení fasády ve variantě klasického kontaktního zateplovacího systému,
- provedení fasády dle návrhu Ing. arch. Viktora Tučka,
- dopracování projektu v obou variantách (toto řešení ale považuje OI za nadbytečné).
Po projednání rada města přijala
Usnesení

č. 397

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh řešení Ing. Arch. Viktora Tučka na materiálové provedení fasády Smuteční síně na hřbitově.
II. u k l á d á
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI pokračovat v přípravě projektu, varianta čelní fasády
v provedení dřevo.
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.

11) Parkovací stání mezi bytovým domem č.p. 1032-4 a MŠ Do Hlinišť
Na základě projednání na poradě vedení MěÚ je radě města předkládán návrh Ing. Kamila Hrbka
na rekonstrukci parkoviště (parkovacích stání) mezi bytovým domem č.p. 1032-4 a MŠ Do
Hlinišť. Zpracování návrhu u Ing. Kamila Hrbka objednal OI na základě záměru řešení deficitu
parkovacích míst v lokalitě a řešení stavu stávajícího parkoviště.
Prvotní návrh byl konzultován s městským architektem Ing. arch. Viktorem Tučkem, který k němu
dne 16. 8. 2019 uplatnil tyto připomínky:
- parkoviště: doplnit pár stromů směrem ke školce (zabere se jen 1 stání)
- kontejnerové stanoviště: umístil bych ho ke štítu směrem do ulice Do Hlinišť. Komínové
těleso zde už nyní degraduje veř. prostranství. Pro stání by se jen musel upravit terén a
ověřit potřebná kapacita kontejnerů. Docházka z domu je přijatelná a uvolní se plocha u
druhého štítu.
- pískoviště a případné malé dětské hřiště: je využita plocha po zrušeném kontejnerovém
stan. a příjezdová kom. slouží jako chodník. Mohou zde být doplněné i další herní prvky.
Detaily je potřeba domyslet.
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Návrh možného řešení se předkládá radě města k rozhodnutí o dalším postupu.
Po projednání rada města přijala
Usnesení

č. 398

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh řešení Ing. Kamila Hrbka – rekonstrukce parkoviště (parkovacích stání) mezi bytovým
domem č.p. 1032-4 a MŠ Do Hlinišť.
II. u k l á d á
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI zajistit zapracování připomínek městského architekta Ing.
arch. Viktora Tučka do návrhu řešení, včetně dořešení detailů stavebně technického řešení
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.

12) Revitalizace parkové promenády při ulici U stadionu – návrh městského architekta Ing.
arch. Tučka
Na základě projednání na poradě vedení MěÚ byl městský architekt Ing. arch. Viktor Tuček
požádán o návrh řešení Revitalizace parkové promenády při ulici U Stadionu.
Městský architekt Ing. arch. Tuček zpracoval návrh možného řešení, který se předkládá radě města
k rozhodnutí o dalším postupu.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 399
I. b e r e n a v ě d o m í
návrh řešení Ing. Arch. Viktora Tučka – Revitalizace parkové promenády při ulici U stadionu.
II. u k l á d á
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI pokračovat v přípravě projektu ve varianta dlažba.
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.

13) Různé
a) prodej automobilu MěP
Po zakoupení nového automobilu byl z provozu a činnosti MěP vyřazen automobil Citroen Berlingo.
K odkoupení byl nabídnut spolkům a organizacím ve městě, nikdo však o něj neprojevil zájem.
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Navrhuje se proto jeho prodej původnímu prodejci AMOND Kladno za odhadnutou cenu 40 tisíc
korun.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 400
I souhlasí
s prodejem automobilu Citroen Berlingo, RZ 9 S 38 584 společnosti AMOND, spol. s r.o., Smečenská
889, 272 04 Kladno, IČO: 46359168 za kupní cenu 40.000,- Kč.
II. u k l á d á
starostovi města podepsat kupní smlouvu.
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.

Další projednávané záležitosti bez přijatého usnesení:
Dotace města pro činnost „POSEZ“ v roce 2020.
Avízo Úřadu práce o ukončení nájmu.
Další postup v podobě kruhové křižovatky.
Vstup na židovský hřbitov.
Zachování původní cesty na „Palouček“.
Další postup v ulici Dukelská (oplocený městský pozemek).
Regulace parkování v Okružní ul. (za sokolovnou).

Závěr
Starosta města ukončil jednání rady města v 19:20 hod.
24. zasedání rady města se uskuteční
dne 14. 10. 2019 v 17:00 hod..

Mgr. Karel Filip v.r.
starosta města

Ing. Jan Bureš v.r.
místostarosta města

Zapsal: JUDr. Jiří Tláskal, 2.10. 2019
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