Zápis
z 24. zasedání rady města, konaného dne 14. října 2019

Přítomni:
Mgr. Karel Filip
Ing. Jan Bureš

- starosta města
- místostarosta města

Ing. Jan Bechyně
Mgr. Jiří Bouček
Michal Bűnter
Bedřich Műller

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

JUDr. Jiří Tláskal

- tajemník MěÚ

Omluven:
- člen rady města

Bc. Karel Šnobl

Host:
Pavel Friebert, vedoucí OI MěÚ k bodům č. 2, 10

O v ě ř o v a t e l é z á p i s u:

………………………………………..
Mgr. Jiří Bouček v.r. 17.10.2019

…...…………………………………
Ing. Jan Bureš v. r. 17.10.2019
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Program:
Zahájení
Rozpočtové opatření č. 13/2019
Výzva ke zpětnému převodu části pozemku parc.č. 2748 v k.ú. Nové Strašecí
Nabídka pozemků parc.č. 544/40, 817/85 a 817/47 v k.ú. Nové Strašecí do vlastnictví města
Prodej části pozemku parc.č. 1321/1 v k.ú. Nové Strašecí
Žádost o prodej pozemku parc.č. 274 v k.ú. Nové Strašecí
Zpracování dokumentace pro územní a stavební řízení DUR+DSP+DPS na realizaci projektu
„Obnova vybraných polních cest“- zakázka malého rozsahu – výběr dodavatele
7) Nové Strašecí – rozšíření MKDS – zakázka malého rozsahu – výběr dodavatele
8) MKDS – kamerový bod v ulici J.Šotky
9) Zpracování Změny č. 1 Územního plánu města Nové Strašecí – veřejná zakázka malého
rozsahu na výběr zpracovatele
10) Rekonstrukce Hospodního rybníka – zpráva z průběhu realizace
11) Multifunkční zařízení s krytou terasou – fotbalové hřiště – zakázka malého rozsahu – výzva
k podání nabídek (opakovaná)
12) Nájem areálu Technických služeb – nájemné v roce 2019
13) Smlouva o budoucím provozování vodovodu – vodovodní řad na pozemku parc.č. 1313
14) Informace o vyřazení majetku
15) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy
16) Žádost o přidělení bytu č. 10 v ulici Čelechovická 646
17) Jmenování členů komise pro rozvoj turistiky a zahraniční styky - doplnění
18) Různé
Závěr
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Zahájení
Zasedání zahájil v 17:00 hod. starosta města Mgr. Karel Filip a konstatoval, že rada města je
schopna se usnášet vzhledem k účasti 6 členů rady města. Dále konstatoval, že zápis z minulé rady
města byl ověřen p. Bedřichem Műllerem a Bc. Karlem Šnoblem.
Starosta města jmenoval za ověřovatele dnešního zápisu Ing. Jana Bureše a Mgr. Jiřího Boučka.
Starosta města seznámil přítomné s programem jednání rady města.
Tento program byl schválen 6 členy rady města.

1) Rozpočtové opatření č. 13 / 2019
Dne 30.9.2019 rada na svém zasedání souhlasila (usnesení č. 400) s prodejem automobilu Citroen
Berlingo, RZ 9S3 8584 za 40.000,00 Kč. Tuto částku obdrželo město dne 8. 10. 2019 na svůj účet
od společnosti Amond s.r.o., Kladno. Tento příjem lze zahrnout do rozpočtu města a pro dodržení
vyrovnaného rozpočtového opatření, uložit na straně výdajů do rezerv na § 5311 – Bezpečnost a
veřejný pořádek.
Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 26. 9. 2019 usnesením č. 68 koupi pozemku
parc. č. 659 v k.ú. Nové Strašecí do vlastnictví města za dohodnutou cenu 221.600,00 Kč. Dále
bylo schváleno finanční zajištění této kupní ceny (Pro finanční zajištění této kupní ceny lze použít
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příjmy z ostatních prodejů (Maříková Kč 9.525,-, Možkovský Kč 61.480,-) a pro zbytek Kč
150.595,- lze použít prostředky na § 2219 – Rezervy kapitálových výdajů (upravený rozpočet Kč
1.632.400,-, čerpáno k 31.8.2019 Kč 52.030,-). Na základě zmíněného usnesení, se navrhuje radě
města schválit rozpočtovou změnu související s koupí tohoto pozemku.
Doporučuje se radě města posílit výdaje na § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň. Výdaje
na tomto paragrafu jsou zcela vyčerpány. Rozpočet byl schválen ve výši 2 350 tis. Kč a výdaje za
období 1-9/2019 činily 2 251 tis. Kč. Výdaje na zeleni za 4.q roku 2018 byly ve výši 425 tis. Kč,
je možno se domnívat, že výdaje 4.q tohoto roku budou obdobné. Navrhuje se radě města posílit
výdaje na tomto paragrafu o 500.000,00 Kč převodem z nevyužitých rezerv uložených na § 2219
– Pozemní komunikace.
Na jednání zastupitelstva města dne 26. 9. 2019 byl usnesením č.63 schválen grantový příspěvek
druhého kola na rok 2019. Financování bylo navrženo tak, že ho lze zajistit rozpočtovou změnou
z § 2219 – Rezervy kapitálových výdajů (upravený rozpočet Kč 1.632.400,-, čerpáno k 31.8.2019
Kč 52.030,-). Doporučuje se proto radě města navýšit rozpočtové výdaje o 200.000,00 Kč
k zajištění proplacení schválených grantů.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 401
schvaluje
Rozpočtové opatření č. 13/2019 takto:
I. PŘÍJMY
§ 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek
Pol. 3113 – Příjmy z prodeje hm.majetku
Pozn.: Prodej ojetého vozu.

40 000,00

§ 3639 – Komunální hospodářství
Pol. 3111 – Příjmy z prodeje pozemku
Pozn.: Příjmy z prodeje pozemku

71 000,00

II. VÝDAJE
§ 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek
Pol. 6901 – Kapitálové rezervy
Pozn.: Uložení do rezerv.

40 000,00

III. PŘEVODY MEZI §§
§ 2219 – Pozemní komunikace
Pol. 6901 – Kapitálové rezervy
Pozn.: Čerpání rezerv.

-150 600,00

§ 3639 – Komunální hospodářství
Pol. 6130 – Pozemky
Pozn.: Nákup pozemků.

221 600,00
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§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Pol. 5169 – Nákup ost. služeb
Pozn.: Posílení výdajů.

500 000,00

§ 2219 – Pozemní komunikace
Pol. 6901 – Kapitálové rezervy
Pozn.: Čerpání rezerv.

-500 000,00

§ 6409 – Ostatní činnosti
Pol. 5229 – Ost.neinv, transfery nezisk.org.
Pozn.: Posílení výdajů.

200 000,00

§ 2219 – Pozemní komunikace
Pol. 6901 – Kapitálové rezervy
Pozn.: Čerpání rezerv.

-200 000,00

IV. FINANCOVÁNÍ
Rozpočtové opatření č. 13/2019 je vyrovnané.
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města.

2) Výzva ke zpětnému převodu části pozemku parc.č. 2748 v k.ú. Nové Strašecí
Město Nové Strašecí má ve svém vlastnictví mj. pozemek parc.č. 2748 (zahrada-výměra 371 m2)
v k.ú. Nové Strašecí. Tento pozemek získalo Smlouvou o bezúplatném převodu č. 1002990636
ze dne 1. 3. 2006 od Státního pozemkového úřadu se sídlem v Praze.
Na základě provedené kontroly využití bezúplatně převedených pozemků z vlastnictví státu do
vlastnictví města Nové Strašecí bylo zjištěno následující:
1) Dle znění zákona o prodeji půdy platného ke dni podpisu shora uvedené smlouvy o bezúplatném
převodu, tj. ke dni 1. 3. 2006 převedl Pozemkový fond ČR z vlastnictví státu do vlastnictví obce
uvedený pozemek s ohledem na to, že byl rozhodnutím o umístění stavby k zastavění určen
k zastavění stavbou čističky odpadních vod.
2) Ust. § 5 odst. 2 zákona o prodeji půdy, stanovuje, že v případě změny územně plánovací
dokumentace či změny rozhodnutí o umístění stavby, na základě kterého došlo k bezúplatnému
převodu pozemku do vlastnictví obce, kterým by zamýšlená stavba nebyla stavbou veřejně
prospěšnou nebo stavbou pro bydlení, je obec povinna zemědělský pozemek převést zpět na stát.
Jestliže nebude možné pozemek převést zpět, protože bude ve vlastnictví třetí osoby, je obec
povinna poskytnout finanční náhradu ve výši ceny pozemku zjištěné podle cenového předpisu
platného ke dni uzavření smlouvy, podle které byl pozemek obci převeden.
3) S ohledem na to, že byla prokazatelně zastavěna stavbou veřejně prospěšnou pouze část
pozemku parc.č. 2748 v k.ú. Nové Strašecí, je nezbytné, aby byla část pozemku zastavěna VPS
geometricky zaměřena s tím, že zbylou část pozemku je třeba zpětným převodem bezúplatně
převést ve prospěch ČR – Státního pozemkového úřadu.
Odbor investic zajistil zaměření stavby čističky odpadních vod včetně nezbytně nutného zázemí
pro stavbu a možného oddělení pozemku k přístupu na část pozemku, která je předmětem zpětného
převodu.
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Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 402
doporučuje

I.

předložit zastupitelstvu města návrh tohoto usnesení
U s n e s e n í č. ........
Zastupitelstvo města
I. n e s c h v a l u j e
smlouvu o bezúplatném převodu pozemku části parc.č. 2748 (výměra cca 44 m2 po oddělení GP)
v k.ú. Nové Strašecí z vlastnictví Města Nové Strašecí se sídlem Komenského nám. 201, 271 01
Nové Strašecí , IČO: 00244155 do vlastnictví ČR-Státní pozemkový úřad se sídlem Husinecká
1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov města, IČ: 01312774 podle § 5 zákona č. 95/1999 Sb.
II.

ukládá

starostovi města příslušnou smlouvu, kterou připraví nabyvatel, podepsat.
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města

3) Nabídka pozemků parc.č. 544/40, 817/85 a 817/47 v k.ú. Nové Strašecí do vlastnictví
města
Město Nové Strašecí je většinovým vlastníkem pozemků parc.č. 544/40 (orná půda, výměra 3187
m2), 817/47 (orná půda, výměra 1033 m2) a parc.č. 817/85 (vodní plocha, výměra 103 m2)
zapsaných v k.ú. Nové Strašecí na LV 3707. Tyto pozemky jsou v údolí Strašeckého potoka a
v ÚP jsou vedeny jako plochy smíšené nezastavěného území – přírodní. Pozemek parc.č. 817/85
je součástí Strašeckého potoka. Pozemky parc.č. 544/40 a 817/47 v současné době obhospodařuje
na základě pachtovní smlouvy č. 217/15 ČZU – Školní zemědělský podnik v Lánech.
Vzhledem k tomu, že má město zájem o sjednocení vlastnictví těchto pozemků, oslovilo ostatní
spoluvlastníky se žádostí o odkoupení jejich podílu.
Vlastníci pozemků:
•
•
•
•
•

xxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx – podíl 1/24
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx – podíl 1/24
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx – podíl 1/24
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx – podíl 1/8
Město Nové Strašecí, Komenského nám. 201, Nové Strašecí – podíl 6/8
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Město obdrželo nabídku podílu pozemků od pana xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx (podíl 1/8)
a od pana xxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx (podíl 1/24) za cenu Kč 20,-/m2. Celková
částka za nabízené podíly je Kč 14.411,-. Ostatní vlastníci pozemků zatím nereagovali.
Dle znaleckého posudku č. 3705-24/2019, vyhotoveného panem Miroslavem Málkem, bytem
M.Majerové 456, Stochov, je cena v čase a místě obvyklá Kč 25,-/m2. Jedná se o pozemky orná
půda a vodní plocha ve stejné části města Nové Strašecí.
Po projednání rada města přijala
Usnesení

č. 403

doporučuje
aby zastupitelstvo města přijalo
U s n e s e n í č. ........
Zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e
koupi pozemků takto:
a) 1/8 pozemku parc.č. 544/40 (orná půda – výměra 3187 m2 ), 817/47 (orná půda – výměra
1033 m2) a parc.č. 817/85 (vodní plocha – 103 m2) v k.ú. Nové Strašecí z vlastnictví
xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx do vlastnictví města Nové Strašecí se sídlem Komenského
nám. 201, Nové Strašecí, PSČ 271 01 za cenu Kč 10.808,- tj. Kč 20,-/m2
b) 1/24 pozemku parc.č. 544/40 (orná půda – výměra 3187 m2 ), 817/47 (orná půda – výměra
1033 m2) a parc.č. 817/85 (vodní plocha – 103 m2) v k.ú. Nové Strašecí z vlastnictví
xxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví města Nové Strašecí se sídlem
Komenského nám. 201, Nové Strašecí, PSČ 271 01 za cenu Kč 3.603,- tj. Kč 20,-/m2
s tím, že město připraví kupní smlouvu a ponese veškeré náklady spojené s převodem
vlastnictví.
Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
II. u k l á d á
starostovi města příslušnou smlouvu podepsat.
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města.
4) Prodej části pozemku parc.č. 1321/1 v k.ú. Nové Strašecí
Svým usnesením č. 367 souhlasila rada města dne 16. 9. 2019 se zveřejněním záměru prodeje
části pozemku parc.č. 1321/1 v k.ú. Nové Strašecí o výměře cca 24 m2, které je ve vlastnictví
města, za cenu minimálně Kč 1.000,-/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem
vlastnictví uhradí kupující.
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V souladu s tímto usnesením byl podle § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. záměr prodeje dne 17. 9.
2019 zveřejněn na úřední desce a www stránkách města.
Do 4. 10. 2019 byly předloženy dvě nabídky.
Nabízené kupní ceny:
1) xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
2) xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx

40.000,- s DPH
24.000,- s DPH (tj. 1.000,-/m2 s DPH)

Pozemek leží v severní části města u komunikace Máchova. Paní xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx
má o tento pozemek zájem z důvodu výstavby garáže u bytového domu, ve kterém bydlí.
Pan xxxxxxxxxxxxx, bytem Jxxxxxxxxxxx ve své nabídce k záměru prodeje části pozemku parc.č.
1321/1 neuvedl důvod ke koupi pozemku.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 404
doporučuje
aby zastupitelstvo města přijalo toto usnesení
U s n e s e n í č. …………..
Zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e
prodej části pozemku parc.č. 1321/1 (výměra cca 24 m2 – bude vyměřeno GP) v k.ú. Nové Strašecí
z vlastnictví města do vlastnictví xxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx za těchto podmínek:
- cena Kč 40.000,- Kč s DPH
- kupující uhradí náklady na vyhotovení znaleckého posudku Kč 1.500,- kupující uhradí náklady spojené s převodem vlastnictví pozemku
Text kupní smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
II. u k l á d á
starostovi města kupní smlouvu podepsat
Pro toto usnesení hlasovali 4 členové rady města, 2 členové se zdrželi (B. Műller a Ing. J.
Bechyně).

5) Žádost o prodej pozemku parc.č. 274 v k.ú. Nové Strašecí - informace
Město obdrželo žádost manželů xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxx, bytem
xxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx o odkoupení pozemku parc.č. 274
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(výměra 197 m2 – ostatní plocha) v k.ú. Nové Strašecí z vlastnictví města za účelem scelení jejich
pozemků.
Pozemek parc.č. 274 leží v jižní části města v Pecínově a je přístupný z komunikace Pecínovská.
Dle územního plánu je určený jako plochy bydlení v rodinných domech městských a příměstských.
Je zde dostupný vodovod a kanalizace. Přípojná místa na ostatní sítě si musí zajistit žadatel.
Pan xxxxxxx jako vlastník pozemku parc.č. 269/3 je oprávněný používat část pozemku parc.č.
274, a to v délce společných hranic těchto pozemků (cca 12 m) pro přístup a příjezd na pozemek
parc.č. 269/3 za podmínky, že zřídí vlastním nákladem přejezdný můstek přes vodoteč a nadále jej
bude udržovat.
Pozemek parc.č. 274 byl žadateli užíván na odkládání nepotřebného stavebního materiálu.
Opakovaně byli ze strany města žádáni o jeho odstranění. V letošním roce byl pozemek uklizen
TSNS a stavební materiál odvezen na skládku.
Město Nové Strašecí obeslalo občany Pecínova s dotazem, jaké využití tohoto pozemku by
přivítali. Nabídlo jim i možnost využít pozemek pro zřízení kontejnerového stání. Koupí pozemku
chtějí žadatelé zabránit umístění ohrazeného stání pro kontejnery, které by dle jejich tvrzení
znehodnotilo jejich nemovitosti a zhoršilo kvalitu života.
Žadatelé nabízejí za pozemek celkovou částku Kč 394.000,- tj. Kč 2.000,- za m2.
RM je předkládána žádost na vědomí a k posouzení záměru prodeje.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 405
I. b e r e

na vědomí

žádost manželů xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx a pana
xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx o odkoupení pozemku parc.č. 274 (výměra 197 m2 – ostatní
plocha) v k.ú. Nové Strašecí .
II. d o p o r u č u j e
aby zastupitelstvo města přijalo
U s n e s e n í č. ……………..
nesouhlasí
s prodejem pozemku parc.č. 274 (výměra 197 m2 – ostatní plocha) v k.ú. Nové Strašecí
manželům xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, panu xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx a panu
xxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx.
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města.
6) Zpracování dokumentace ve společném stupni pro územní a stavební řízení DUR + DSP
+ DPS na realizaci projektu „Obnova vybraných polních cest“ – zakázka malého rozsahu –
výběr dodavatele
Na základě usnesení rady města č. 308 ze dne 22. 7. 2019 byla na profilu zadavatele zveřejněna a
rozeslána výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu na služby - Zpracování
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dokumentace ve společném stupni pro územní a stavební řízení DUR + DSP + DPS na realizaci
projektu „Obnova vybraných polních cest“.
V termínu pro podání nabídek, který byl stanoven na 31. 8. 2019, byly doručeny 2 nabídky.
Jediným hodnotícím kritériem byla nabídková cena bez DPH. Hodnotící komise po provedeném
hodnocení nabídek stanovila toto pořadí uchazečů, vyjádřené v sestupném pořadí od nejvýhodnější
nabídky:
Pořadí
uchaze
čů
1.
2.

Název organizace

IČ

DOPRAVNÍ PROJEKCE, s. r. o.,
Jiráskova 32, 274 01 Slaný
PFProjekt, s. r. o., Soukenická 64/22, 274
01 Slaný

016 07
928
070 71
353

Nabídková Pořadov
cena v Kč bez é číslo
DPH
nabídky
263.400,-

1.

282.000,-

2.

Hodnotící komise na základě provedeného hodnocení konstatovala, že podle stanoveného
kritéria nejnižší nabídkové ceny bez DPH, stanoveného ve výzvě k podání nabídek, byla jako
nejvýhodnější vyhodnocena nabídka č. 1 DOPRAVNÍ PROJEKCE, s. r. o., Jiráskova 32, 274 01
Slaný, IČ: 016 07 928 s nabídkovou cenou 263.400,- bez DPH
Hodnotící komise na základě hodnotícího kritéria doporučuje uzavřít smlouvu o dílo s výše
uvedeným uchazečem o veřejnou zakázku, který podal nejvýhodnější nabídku.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 406
I. b e r e n a v ě d o m í
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Zpracování dokumentace ve společném stupni pro územní a stavební řízení DUR + DSP + DPS
na realizaci projektu „Obnova vybraných polních cest“.
II. n e s ch v a l u j e
nabídku uchazeče DOPRAVNÍ PROJEKCE, s. r. o., Jiráskova 32, 274 01 Slaný, IČ: 016 07 928
s nabídkovou cenou 263.400,- bez DPH, jako nejvýhodnější nabídku podle stanoveného
hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny bez DPH
III. u k l á d á
Tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI oslovit další projektanty a projekční kanceláře
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města.
7) Nové Strašecí – rozšíření MKDS – zakázka malého rozsahu – výběr dodavatele
Na základě usnesení rady města č. 368 ze dne 16. 9. 2019 byla na profilu zadavatele výzva k podání
nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky „Nové Strašecí – rozšíření MKDS“.
V termínu pro podání nabídek, který byl stanoven na 9. 10. 2019, byla doručena 1 nabídka.
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Jediným hodnotícím kritériem byla nabídková cena bez DPH. Hodnotící komise po provedeném
hodnocení nabídek stanovila toto pořadí uchazečů, vyjádřené v sestupném pořadí od nejvýhodnější
nabídky:
Pořadí
přijatých
nabídek
1.

Uchazeč
ELNET system, s.
r. o.

Sídlo/Místo podnikání

Nabídková cena
včetně DPH

Pořadí
uchazečů

Truhlářská 370, 273 09 Kladno
7 – Švermov, IČ: 261 40 322

425.142,-

1.

Hodnotící komise na základě provedeného hodnocení konstatovala, že podle stanoveného
kritéria nejnižší nabídkové ceny včetně DPH, stanoveného ve výzvě k podání nabídek, byla jako
nejvýhodnější vyhodnocena nabídka č. 1 uchazeče ELNET system, s. r. o., Truhlářská 370, 273
09 Kladno 7 - Švermov, IČ: 261 40 322 s nabídkovou cenou 425.142,- Kč včetně DPH.
Hodnotící komise proto doporučuje uzavřít smlouvu o dílo s výše uvedeným uchazečem o
veřejnou zakázku, který podal nejvýhodnější nabídku.
Po projednání rada města přijala
Usnesení

č. 407

I. b e r e n a v ě d o m í
protokol o posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky
„Nové Strašecí – rozšíření MKDS“.

II. s ch v a l u j e
nabídku uchazeče ELNET system, s. r. o., Truhlářská 370, 273 09 Kladno 7 - Švermov, IČ: 261
40 322 s nabídkovou cenou 425.142,- Kč včetně DPH jako nejvýhodnější nabídku podle
stanoveného hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny včetně DPH
III. u k l á d á
starostovi města podepsat příslušnou smlouvu o dílo
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města.

8) MKDS – kamerový bod v ulici J. Šotky
Na základě usnesení rady města č. 298 ze dne 8. 7. 2019 byla uzavřena se společností
ELEKTROMONT Matějka, a. s. darovací smlouva dar v hodnotě 100.000,- Kč. Nepeněžitá část
daru v hodnotě 25.000,- Kč byla vynaložena na vybudování sloupu pro kamerový bod a přívod el.
energie. Zbývajících 75.000,- bude příspěvek na úhradu osazení kamerového bodu kamerami. Na
základě požadavku městské policie a dárců bude kamerový bod osazen dvěma pevnými kamerami,
jednou otočnou kamerou a systémem rozpoznávání SPZ. Kamerový bod bude připojen do
stávajícího dohledového centra bezdrátovým spojem prostřednictvím sítě bubakov.net.
24. zasedání rady města – 14. října 2019
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Nabídku na realizaci kamerového bodu předložila firma ELNET systém, s. r. o., Truhlářská 370,
273 09 Kladno, IČ: 26140322, zajišťující servis stávajícího městského kamerového systému ve
městě. Cena za realizaci kamerového bodu dle této nabídky je 230.766,- Kč bez DPH, tj. 279.227,Kč včetně DPH. Spoluúčast města na realizaci kamerového bodu je 204.227,- Kč včetně DPH.
Za účelem zajištění spolufinancování ze strany města bylo radou města usnesením č. 359
schváleno rozpočtové opatření č. 11/2019.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 408
I. s ch v a l u j e
nabídku firmy ELNET systém, s. r. o., Truhlářská 370, 273 09 Kladno, IČ: 26140322 s nabídkovou
cenou 230.766,- Kč bez DPH,
II. u k l á d á
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s odborem investic zajistit realizaci osazení kamerového bodu
prostřednictvím firmy ELNET systém, s. r. o., Truhlářská 370, 273 09 Kladno, IČ: 26140322 dle
předložené nabídky za cenu 230.766,- Kč bez DPH, tj. 279.227,- Kč včetně 21% DPH.
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města.

9) Zpracování Změny č. 1 Územního plánu města Nové Strašecí – veřejná zakázka malého
rozsahu na výběr zpracovatele
Usnesením č. 65 ze dne 26. 9. 2019 zastupitelstvo města rozhodlo o pořízení Změny č. 1 Územního
plánu Nové Strašecí zkráceným postupem podle § 55a, 55 b, 55c zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon) na provedení obsahu
změny Územního plánu Nové Strašecí v předloženém rozsahu.
Pořizovatelem Změny č. 1 Územního plánu Nové Strašecí byla schválena usnesením RM č. 194 ze
dne 15. 4. 2019 Ing. Renata Perglerová, Denisova 827, Úvaly, IČ: 45110891.
Pro další postup ve věci je třeba zajistit výběr zpracovatele.
Zpracování územně plánovací dokumentace (změny územního plánu) je podle § 158 zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu tzv. vybranou činností ve výstavbě.
Oprávnění k výkonu této činnosti se získává podle zvláštního předpisu, tzn. podle zákona č.
360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě a z tohoto zákona vyplývá, že výše uvedenou projektovou
činnost může vykonávat pouze autorizovaný architekt pro obor územní plánování nebo autorizaci
se všeobecnou působností (pro všechny obory).
Seznam autorizovaných architektů je k dispozici např. na stránkách České komory autorizovaných
architektů.
Na základě konzultace s Renatou Perglerovou OI navrhuje oslovit s žádostí o cenovou nabídku na
zpracování Změny č. 1 Územního plánu Nové Strašecí oprávněné osoby:
- Ing. Václav Jetel, Ph.D., Trojská 365/145, 171 00 Praha 7
- Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D., J. Haška 1051/5, 434 01 Most
- Ing. arch. Martin Jirovský, Atelier M.A.A.T., Převrátilská 330/15, 390 01 Tábor
24. zasedání rady města – 14. října 2019
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OI MěÚ zpracoval Písemnou výzvu k podání nabídek, která je předkládána RM k projednání.
Základním kritériem hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena. Nejnižší nabídková cena bude
hodnocena ve vyjádření – v Kč bez DPH.
Lhůtu pro podání nabídek OI MěÚ navrhuje, při předpokladu oznámení veřejné zakázky 16. října
2019, stanovit do 6. 11. 2019.
OI MěÚ dále radě města navrhuje ustavit 3člennou 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
U s n e s e n í č. 409
I. s o u h l a s í
a)

se zněním Písemné výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na
Zpracování Změny č. 1 Územního plánu Nové Strašecí

b) se zasláním Písemné výzvy k podání nabídek oprávněným osobám:
- Ing. Václav Jetel, Ph.D., Trojská 365/145, 171 00 Praha 7
- Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D., J. Haška 1051/5, 434 01 Most
- Ing. arch. Martin Jirovský, Atelier M.A.A.T., Převrátilská 330/15, 390 01 Tábor
II. s t a n o v u j e
základní kritériem hodnocení nabídek nejnižší nabídkovou cenu – v Kč bez DPH
III. j m e n u j e
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Zpracování Změny č. 1 Územního plánu Nové
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) Ing. Jan Bureš
2) Ing. Jan Vitner
3) Pavel Friebert
Náhradníci členů hodnotící komise:
1) Jitka Brhelová
2) Vladimír Kozel
3) Kateřina Taiblová
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města.
10) Rekonstrukce Hospodního rybníka – zpráva z průběhu realizace
Na základě smlouvy o dílo č. 159/2019/OI s firmou Petr Kožený, s. r. o., Švermovská 32, 273 41
Brandýsek, IČ: 256 31 039 probíhá realizace projektu „Rekonstrukce Hospodního rybníka“.
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Stavba byla povolena rozhodnutím č. MURA/57937/2017, spis. zn. OZP01/60871/2016/Mat
Odborem životního prostředí MěÚ Rakovník dle projektové dokumentace zpracované Ing. Jiřím
Kubelkou.
Po převzetí staveniště byla v průběhu června provedena úprava nátoku a prohrabána rýha ve výši
výpusti z rybníka dle PD za účelem odklonění nátoku a odvodnění sedimentu v nádrži. V průběhu
letních měsíců na stavbě proběhly 2 prohlídky stavu odvodnění sedimentu s tím, že odvodnění
nebylo posouzeno jako dostatečné v době prohlídek.
Po projednání s TDI a projektantem zhotovitel provedl v trase původního vjezdu do rybníka
odtěžení sedimentu směrem do středu zátopy až na úroveň pevného dna. Projektant dne 4. 10.
zaměřil skutečnou mocnost sedimentu. Bylo zjištěno, že průběh pevného dna neumožňuje
gravitační odvodnění sedimentu a jeho vytěžení, aniž by bylo třeba čerpání po dobu prací. Pevné
dno je totiž níže nežli gravitační odtok z rybníka. Oproti projektované niveletě byl odtok
prohlouben o 40 cm na maximální možnou hloubku vzhledem k napojení do vodoteče. I po tomto
prohloubení je rybník nadále částečně bezodtokový.
V souvislosti s výše uvedenou situací byl objednán odběr vzorků sedimentu pro laboratorní test za
účelem možnosti uložení sedimentu na ostatní plochu. Uvažována je možnost uložení v areálu
ČLUZ, a. s., která je předjednána s Ing. Kejlou.
Z výše uvedených skutečností OI považuje za nutnost přepracovat projektovou dokumentaci
včetně výkazu výměr a zpracovat návrh řešení způsobu rekonstrukce rybníka. Vzhledem k tomu,
že byla městu na realizaci akce poskytnuta dotační podpora, je domluvena konzultace na
Ministerstvu zemědělství.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 410
I. b e r e n a v ě d o m í
zprávu o průběhu realizace akce „Rekonstrukce Hospodního rybníka“
II. u k l á d á
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI projednat nastalou situaci na Ministerstvu zemědělství,
které je poskytovatelem dotace
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města.

11) Multifunkční zařízení s krytou terasou – fotbalové hřiště – zakázka malého rozsahu –
výzva k podání nabídek (opakovaná výzva)
Na základě usnesení rady města č. 393 ze dne 30. 9. 2019 byla zrušena předchozí výzva k podání
nabídek na realizaci projektu „TJ Sokol Nové Strašecí – Novostavba občerstvení s krytou terasou“.
Odbor investic MěÚ zpracoval novou výzvu k podání nabídek ve veřejné zakázce malého rozsahu
na stavební práce „TJ Sokol Nové Strašecí – Novostavba občerstvení s krytou terasou“
(Multifunkční zařízení s krytou terasou – fotbalové hřiště).
Odbor investic MěÚ upravil seznam obesílaných firem z oboru z předchozích kol výběrových
řízení a rozšířil ho o uchazeče, kteří se zúčastnili výběrového řízení na stavbu: Přístavba objektu
č.p. 117 (včelaři) a stavební úpravy původního hospodářského příslušenství.
24. zasedání rady města – 14. října 2019
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OI MěÚ navrhuje zveřejnit výzvu na profilu zadavatele a vyzvat písemnou výzvou k podání
nabídky a prokázání splnění kvalifikace 9 firem.
Základním kritériem hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena. Nejnižší nabídková cena bude
hodnocena ve vyjádření – v Kč bez DPH.
Lhůtu pro podání nabídek OI MěÚ navrhuje, při předpokladu oznámení veřejné zakázky 16. října
2019, stanovit do 6. 11. 2019.
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. 411

I. s o u h l a s í
a) se zněním výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce „TJ Sokol Nové
Strašecí – Novostavba občerstvení s krytou terasou“ (Multifunkční zařízení s krytou terasou
– fotbalové hřiště)
b) se zveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele a zasláním firmám:
1. Investice a stavební práce, s.r.o., Kuštova 2655, 269 01 Rakovník, IČ: 27105539
2. Stavební podnik spol. s r. o., Lubenská 2013, 269 01 Rakovník, IČ: 47539429
3. EKOSTAVBY LOUNY s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny 1, IČ:
10442481
4. DROPS GROUP a.s., Oráčovská 416, Jesenice 270 33, IČ: 27641066
5. D.L.A.R , s.r.o. Líbeznice, Na Skalce 102, IČ 02557339
6. Prima Kladno, s.r.o., Železárenská 2842, 272 01 Kladno, IČ: 47545771
7. FIMOREK – stavební a obchodní spol. s.r.o.,Ctiborova 407, 272 01 Kladno
8. STAVITELSTVÍ JMV SLANÝ s.r.o., Na Vinici 1943, Slaný
9. Elektromontáže Stavby s.r.o., Smečenská 1009, 271 04 Slaný
II. s t a n o v u j e
základní kritériem hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena – v Kč bez DPH
III. j m e n u j e
pro veřejnou zakázku „Multifunkční zařízení s krytou terasou – fotbalové hřiště“ 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:
24. zasedání rady města – 14. října 2019
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1) Jitka Brhelová
2) Vladimír Kozel
3) Ing. Jan Vitner
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města.

12) Nájem areálu Technických služeb – nájemné v roce 2019
Ve smyslu ujednáním čl. III. odst. 3 nájemní smlouvy uzavřené dne 13. 7. 2015 s Technickými
službami s.r.o. (TSNS) o pronájmu pozemků a staveb v Novém Strašecí pro potřeby své činnosti,
se předkládá návrh na stanovení nájemného pro rok 2019.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 412
I. s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 5 k nájemní smlouvě uzavřené dne 13.7.2015 s Technickými službami
Nové Strašecí s.r.o., se sídlem Lipová 1172, Nové Strašecí, IČO: 27236846, jehož předmětem je
stanovení nájemného pro rok 2019 ve výši 600.000,- Kč.
Text dodatku je přílohou tohoto usnesení.
II. u k l á d á
starostovi města dodatek č. 5 podepsat
Pro toto usnesení hlasovali 4 členové rady města, 1 člen hlasoval proti (Ing. J.Bechyně) a 1 člen
se zdržel (B. Műller).

13) Smlouva o budoucím provozování vodovodu –vodovodní řad na pozemku pac.č. 1313
k.ú. Nové Strašecí
Zastupitelstvo města Nové Strašecí schválilo na svém zasedání dne 26. 9. 2019 pod us.č. 75,
Smlouvu č. 273/2019/OI „O VYBUDOVÁNÍ NOVÉ NEBO ÚPRAVĚ STÁVAJÍCÍ VEŘEJNÉ
DOPRAVNÍ NEBO TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY“ dále jen „smlouva“– prodloužení
vodovodního řadu pro stavbu RD a rekonstrukci RD (U Libeně) se stavebníkem xxxxxxxxxx,
bytem xxxxxxxxxxx, která byla uzavřena dne 3. 10. 2019.
Dne 4. 10. 2019 odbor investic obdržel žádost o uzavření smlouvy o budoucím provozování
vodovodu, který převede investor do vlastnictví obce/města, která je v souladu s již uzavřenou
smlouvou č. 273/2019/OI. Uzavření této smlouvy vyžaduje budoucí provozovatel vodovodu tj.
Středočeské vodárny, a.s.
Za účelem budoucího majetkoprávního vypořádání a povolení stavby vodovodního řadu
příslušným vodoprávním úřadem MěÚ Rakovník, odborem životního prostředí, musí být uzavřena
smlouva o budoucím provozování vodovodu, který převede investor do vlastnictví obce. Smlouva
24. zasedání rady města – 14. října 2019
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bude uzavřena s investorem stavby: xxxxxxxxxx, vlastníkem vodovodu, který provozně souvisí:
Vodárny Kladno – Mělník, a.s., budoucím vlastníkem vodovodu: Město Nové Strašecí a
provozovatelem vodovodu: Středočeské vodárny, a.s.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 413
I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o budoucím provozování vodovodu, který převede investor do vlastnictví obce
- vodovodní řad na pozemku pac.č. 1313 k.ú. Nové Strašecí, s investorem stavby xxxxxxxxxxx,
vlastníkem vodovodu, který provozně souvisí: Vodárny Kladno – Mělník, a.s., budoucím
vlastníkem vodovodu: Město Nové Strašecí a provozovatelem vodovodu: Středočeské vodárny,
a.s.
II. u k l á d á
starostovi města podepsat smlouvu o budoucím provozování vodovodu, který převede investor do
vlastnictví obce.
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města.

14) Informace o vyřazení majetku.
Na základě ustanovení § 122 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, se předkládá radě města
informace o vyřazení majetku. Dne 30.4. a 31. 8. 2019 schválila likvidační komise (ustanovena
radou dne 11. 9. 2018 usnesením č. 1391) návrh na vyřazení inventáře z majetku města a následně
byla provedena jeho likvidace ve sběrném místě. Vyřazení vyplynulo z předložených žádostí o
vyřazení majetku vrchním strážníkem Městské policie, vedoucí Městské knihovny, velitele Sboru
dobrovolných hasičů Nové Strašecí, vedoucí odboru sportu a kultury a správcem majetku správy
MěÚ.
Vyřazení bylo v celkové pořizovací hodnotě 698.495,- Kč (z toho drobný majetek v OTE
237.584,- Kč, dlouhodobý drobný majetek 466.627,- Kč).
U drobného majetku vedeného v operativně technické evidenci (OTE) se především jednalo o staré
nevyhovující stoly a židle z kulturního centra, potrhané sítě na branky, drobné hasičské vybavení
a oblečení a drobnou kancelářskou techniku.
Mezi položky vyřazeného dlouhodobého drobného majetku (DDHM) patřilo počítačové vybavení
kanceláří v budově MěÚ. Dále se vyřazovalo vybavení hasičské jednotky, které bylo nepoužitelné
buď z důvodu stáří či poničeno při zásahu v akci; sada mikrofonů a výstavní panel z NKC.
Uváděné částky představují pořizovací ceny, účetní hodnota je nulová. Účetně bylo vyřazení
provedeno v účetním období 4 a 8/2019.

Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 414
bere na vědomí
24. zasedání rady města – 14. října 2019
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Zprávu o vyřazení majetku v účetním období duben a srpen 2019.
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města.

15) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy
Dne 2. 10. 2019 požádal pan xxxxxxxxx o prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 14 v ulici
Křivoklátská čp. 692 v Novém Strašecí. Jedná se o byt o velikosti 2kk a celkové ploše 53 m2. Pan
xxxxxxxxx má nájemní smlouvu vedenou pod číslem 40/2019 na dobu určitou do 30. 9. 2019. Dle
zjištění OI MěÚ pan xxxxxxxxxxxx dluh na nájemném a službách nemá a nájemné hradí včas.
Odbor investic navrhuje radě města, aby tato nájemní smlouva byla prodloužena na dobu určitou,
do 30.9.2020 na základě žádosti pana xxxxxxxxxx dodatkem č. 1.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 415
I. s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 40/2019 na byt č. 14 v ulici Křivoklátská čp.
692 v Novém Strašecí s panem xxxxxxxxxx na prodloužení nájemního vztahu na dobu určitou
do 30.9.2020..
Text dodatku nájemní smlouvy č. 1 je přílohou tohoto usnesení.
II. u k l á d á
starostovi města podepsat dodatek č. 1
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města

16) Žádost o přidělení bytu č.10, ul. Čelechovická , č.p. 646
V měsíci říjnu 2019 proběhly prohlídky bytu č.10 v ulici Čelechovická č.p.646, který měli
pronajatý manželé xxxxxx. Manželé xxxxxxx ukončili pronájem ke dni 31.8.2019 dohodou.
Jedná se o byt velikosti 1+1 o celkové ploše 44 m2. Základní měsíční nájemné v sociálním bytě je
stanoveno na částku 2.795,- Kč a zálohy na elektřinu a vodu jsou ve výši 3.000,- Kč, celková
měsíční úhrada za užívání bytu je stanovena na částku 5.795,- Kč.
Odbor investic oslovil celkem 29 žadatelů. Ze všech oslovených žadatelů se prohlídky bytové
jednotky v domě zúčastnilo 17 zájemců. Zájem o pronájem projevilo 12 uchazečů.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 416
I. s o u h l a s í
24. zasedání rady města – 14. října 2019
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s pronájmem bytové jednotky č. 10 o celkové ploše 44 m2 v ulici Čelechovická 646, Nové Strašecí
xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx, na dobu určitou od 1. 11. 2019 do 30. 4. 2020.
II. b e r e n a v ě d o m í
žádosti ostatních uchazečů o přidělení bytu s tím, že žádosti budou nadále evidovány na odboru
investic
III. u k l á d á
starostovi města podepsat nájemní smlouvu
Pro toto usnesení hlasoval1 4 členové rady města, 2 členové se zdrželi (Mgr. J. Bouček, a M.
Bűnter).

17) Jmenování členů komise pro rozvoj turistiky a zahraniční styky - doplnění
Radě města se předkládá návrh na doplnění členů komise pro rozvoj turistiky a zahraniční styky.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 417
jmenuje
členy Komise pro rozvoj turistiky a zahraniční styky:
Gabriela Horáková, Věra Ledvinková, Tomáš Palek, Radim Rybáček
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města

18) Různé
a) Žádost o slevu nájemného
Na město byla dne 16. 9. 2019 doručena žádost o slevu nájemného od p. xxxxxx, jednoho z
vedoucích divadelního souboru Alfa studio Nové Strašecí, který působí při zdejším gymnáziu.
Žádost se týká plánovaného divadelního představení. To by mělo proběhnout 14. prosince
letošního roku a studenti si na ně pronajímají velký sál včetně pódia, foyer a šatnu.
Vzhledem k tomu, že finanční prostředky studentů jsou omezené a oni by přesto velmi rádi
pokračovali ve své kulturní činnosti, žádá vedoucí klubu o slevu na nájemném. Standardní cena
pronájmu je v tomto případě 6.000,- Kč. Lukáš Jeníček žádá o slevu 3.000,- Kč.
Vzhledem k tomu, že se v tomto případě jedná o akci, která přispěje nejen k obohacení kulturního
programu ve městě, ale i k osobnostnímu rozvoji zainteresovaných studentů, navrhuji RM, aby
tuto akci podpořila zmíněnou slevou.
24. zasedání rady města – 14. října 2019
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Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 418
souhlasí
se slevou ve výši 3.000,- Kč z ceníkové ceny za pronájem sálu NKC, foyer a šatny na představení
divadelního souboru Alfa studio, které proběhne dne 14. prosince 2019.
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města.

b) Stavební úpravy objektu č. p. 550, ul. Dukelská, Nové Strašecí – sociální byty – podlimitní
veřejná zakázka na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení – hodnotící komise
V souladu s usnesením rady města č. 369 ze dne 16. září 2019 probíhá výběr dodavatele stavby
Stavební úpravy objektu č. p. 550, ul. Dukelská, Nové Strašecí – sociální byty. Zákon 134/2016
Sb. o zadávání veřejných zakázek neupravuje podmínky pro vznik hodnotící komise a její případné
zřízení nechává pouze na uvážení zadavatele. Vzhledem k dosavadním zvyklostem navrhujeme
jmenovat hodnotící komisi pro podlimitní veřejnou zakázku Stavební úpravy objektu č. p. 550, ul.
Dukelská, Nové Strašecí – sociální byty.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 419
jmenuje
Hodnotící komisi pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Stavební úpravy objektu č. p.
550, ul. Dukelská, Nové Strašecí – sociální byty ve složení:
1) Pavel Friebert
2) Ing. Jan Bureš
3) Ing. Jan Vitner
4) Bc. Petr Půta
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města.

c) žádost o souhlas s použitím znaku města – Kompakt spol. s r.o.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 420
souhlasí
v souladu s ust. Čl. 10 OZV č. 1/2004 O městských symbolech, významných dnech a
vyznamenáních, aby společnost KOMPAKT spol. s r.o., Jiráskova 1424, 290 01 Poděbrady, IČO:
24. zasedání rady města – 14. října 2019
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49551027 používala městský znak města Nového Strašecí na informačních plakátech. Souhlas se
uděluje na dobu 5 let.
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města.

Další projednávané záležitosti bez přijatého usnesení:
Smlouva o přeložce distribučního zařízení el. energie „Parkoviště před poliklinikou“.
Využití prostoru po býv. Infocentru v čp. 1155.
Pískoviště na dětských hřištích.
Postup nápravy podlahy tělocvičny ZŠ (Zlínstav, A1).
Úprava finanční náhrady za věcná břemena.
Dodatky pachtovních smluv s ŠZS.
Informační vitrína v Křivoklátském sídl. (renovace).
„Parkoviště před poliklinikou“ – výběr zhotovitele (naplněná kapacita TSNS).

Závěr
Starosta města ukončil jednání rady města v 19:15 hod.
25. zasedání rady města se uskuteční
dne 29. 10. 2019 v 16:00 hod..

Mgr. Karel Filip v.r.
starosta města

Ing. Jan Bureš v.r.
místostarosta města

Zapsal: JUDr. Jiří Tláskal, 15.10. 2019
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