Zápis
z 25. zasedání rady města, konaného dne 29. října 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

Omluven:
JUDr. Jiří Tláskal

- tajemník MěÚ

Host:
Pavel Friebert, vedoucí OI MěÚ k bodům č. 1, 5, 6, 7,10, 11, 12, 15, 18,
22, 23a

O v ě ř o v a t e l é z á p i s u:

………………………………………..
Michal Bűnter v.r. 1.11.2019

…...…………………………………
Bedřich Műller v.r. 1.11.2019
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Program:
Zahájení
Kontrola usnesení
Rozpočtové opatření č. 14/2019
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2020-2022 – 1.čtení
Operační plán zimní údržby místních komunikací města Nové Strašecí - 2019 - 2020
Zpracování územní studie US1 k platnému Územnímu plánu Nové Strašecí
Zrušení stavební uzávěry v ulici Boženy Němcové
Obnova vybraných polních cest- zpracování PH – zakázka malého rozsahu – výzva k podání
nabídek, zrušení a nové vypsání
8) Stavební úpravy objektu čp. 550, ul.Dukelská, Nové Strašecí -sociální byty – výběr TDI
9) Stavební úpravy objektu čp. 550, ul.Dukelská, Nové Strašecí – sociální byty – podlimitní
veřejná zakázka na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení – výběr dodavatele
10) Pořizovatelská a zpracovatelská (projekční) činnost v souvislosti se zpracováním Změny
územního plánu v Křivoklátském sídlišti
11) Veřejná zakázka malého rozsahu na služby „Zpracování projektových dokumentací
„Rekonstrukce komunikací, chodníků a VO po dostavbě kanalizace v Novém Strašecí“
12) České dráhy – dodatek k nájemní smlouvě
13) MKDS – kamerový bod v ulici J.Šotky
14) Smlouva o budoucím vkladu, - vodovodní řad -poz. parc.č. 2180/7, 1737/1, 2178/1
15) Zpracování projektové dokumentace – zásak dešťových vod – Poděbradova, poliklinika čp.
414, Nerudova, Erbenova, Vrchlického, Polní, Lesní
16) Snížení energetické náročnosti Kulturního centra – Okružní 934 – příkazní smlouva
17) Tři nové zásuvkové pilíře Komenského náměstí
18) Záměr pronájmu pozemků parc.č. 1043/17 a 901/4
19) Žádost o výměnu střešních oken Michal Černohorský, byt č. 14, Křivoklátská 692
20) Nákup automobilu pro jednotku SDH Nové Strašecí
21) Prodej služebních zbraní
22) Smlouva o zřízení věcného břemene – stavba IV-12-6020528/02 – poz.p.č. 217/40
23) Různé
Závěr

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

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 Mgr. Jiřím Boučkem a Ing. Janem Burešem.
Starosta města jmenoval za ověřovatele dnešního zápisu p. Michala Bűntera a p. Bedřicha Műllera.
Starosta města seznámil přítomné s programem jednání rady města.
Tento program byl schválen 7 členy rady města.
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1) Kontrola usnesení
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.
Usnesení č. 1245 – splněno
(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.
Pořizovatel MěÚ Rakovník zaslal vyjádření o kapacitním vytížení, změna ÚP je řešena zajištěním
externího pořizovatele.
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.
Náklady na instalaci DZ zahrnuty do návrhu rozpočtu pro rok 2020. Záměr parkoviště byl změněn
na přístavbu hasičské zbrojnice.
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.
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Usnesení č. 65 – trvá
(5/9.1.2019) Pozemková úprava – lokalita zóna severovýchod
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI:
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. Doplnění posudku zasláno
k vyjádření zhotoviteli.
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.
TSNS realizují odstranění stavby, bude následovat výmaz pozemku.
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
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stavby. Stavba dokončena s nedodělkem opravy asfaltu u paty zdi – doasfaltování bude provedeno
s plánovanou opravou komunikací v průběhu listopadu.
Usnesení č. 161 – splněno
(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
byly namontovány.
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 – splněno
(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. ZM rozhodlo o pořízení změny ÚP č. 1.
Usnesení č. 206 – splněno
(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. Realizace dokončena.
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.
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
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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 (probíhá realizace, příprava žádosti o dotaci), parc.č. 875 –
majetkoprávní vypořádání.
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. 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. 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. 321 - trvá
(20/12.8.2019) Žádost o koupi pozemku parc.č. 467/2 v k.ú. Nové Strašecí – informace
(xxxxxx) 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. Smlouva o
dílo podepsána.
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. 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.
Usnesení č. 346 - splněno
(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. Smlouva podepsána.
Usnesení č. 348 - splněno
(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. Smlouvy podepsány.
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. Smlouva nebude
realizována. Bude řešeno na začátku roku 2020.
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Usnesení č. 351 - splněno
(21/2.9.2019) Ukončení nájmu bytu č. 19, Topinkova čp. 731 – dohodou
(xxxxxx) 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. Byt byl předán.
Usnesení č. 365 - splněno
(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. 371 - splněno
(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 , Smlouva podepsána.
Usnesení č. 373 - splněno
(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 podepsal.
Usnesení č. 374 - trvá
(22/16.9.2019) Rekonstrukce dětského hřiště v Křivoklátském sídlišti
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. Podána žádost o dotaci.
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. Podána žádost o dotaci.
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.
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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 - splněno
(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. Faktura
uhrazena.
Usnesení č. 379 - splněno
(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. Dodatek smlouvy podepsán.
Usnesení č. 383 - splněno
(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. Smlouvy podepsány.
Usnesení č. 384 - splněno
(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. Smlouvy podepsány.
Usnesení č. 385 - splněno
(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
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budoucího oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. a uložila starostovi města podepsat příslušnou
smlouvu a dohodu o umístění stavby. Smlouva podepsána.
Usnesení č. 389 - trvá
(23/30.9.2019) Možnost nabytí pozemků do vlastnictví města
(Státní pozemkový úřad) Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod
pozemků parc.č. 813/5 a 813/6 v k.ú. Rynholec do vlastnictví města.
Usnesení č. 390 - trvá
(23/30.9.2019) Směna pozemků v k.ú. Nové Strašecí
(AR Auto s.r.o.) Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření směnné smlouvy
jejímž předmětem je směna pozemků parc.č. 861/7, 861/5, 2147/5 a část parc.č. 863/9 do
vlastnictví AR Auto a parc.č. 310/9 a parc.č. 3156 do vlastnictví města.
Usnesení č. 391 - trvá
(23/30.9.2019) Návrh prodeje pozemků do vlastnictví města
(České dráhy, a.s.) Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit koupi pozemků parc.č.
1835/22, 1835/23 a 1835/24.
Usnesení č. 392 - trvá
(23/30.9.2019) 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
Rada města schválila smlouvu o dílo se spol. FIMOREK – stavební a obchodní spol. s.r.o. a
uložila starostovi města podepsat příslušnou smlouvu. Čeká se na vrácení smluv s podpisem.
Usnesení č. 395 - trvá
(23/30.9.2019) Rekonstrukce části ulici Zahradní
Rada města vzala na vědomí návrh řešení Ing. Petra Fojta na obnovu krytových vrstev v části ul.
Zahradní a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI pokračovat v přípravě projektu.
Zajišťování podkladů pro vydání SP.
Usnesení č. 397 - trvá
(23/30.9.2019) Smuteční síň – stavební úpravy a materiálové řešení – návrh městského
architekta Ing. arch. Viktora Tučka
Rada města vzala na vědomí návrh řešení Ing. Arch. Viktora Tučka na materiálové provedení
fasády Smuteční síně na hřbitově a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI pokračovat
v přípravě projektu, varianta čelní fasády v provedení dřevo.
Usnesení č. 398 - trvá
(23/30.9.2019) Parkovací stání mezi bytovým domem č.p. 1032-4 a MŠ Do Hlinišť
Rada města vzala na vědomí návrh řešení Ing. Kamila Hrbka – rekonstrukce parkoviště mezi
bytovým domem čp. 1032-4 a MŠ Do Hlinišť a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI zajistit
zapracování připomínek městského architekta Ing. arch. Viktora Tučka do návrhu řešení, včetně
dořešení detailů stavebně technického řešení
Usnesení č. 399 - trvá
(23/30.9.2019) Revitalizace parkové promenády při ulici U stadionu – návrh městského
architekta Ing. arch. Tučka
Rada města bere na vědomí návrh řešení Ing. Arch. Viktora Tučka – Revitalizace parkové
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promenády při ulici U Stadionu a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI pokračovat
v přípravě projektu ve varianta dlažba.
Usnesení č. 400 - splněno
(23/30.9.2019) Prodej automobilu MěP
Rada města souhlasila s prodejem automobilu Citroen Berlingo, RZ 9 S 38 584 společnosti AMOND,
spol. s r.o., smlouva podepsána.
Usnesení č. 402 - trvá
(24/14.10.2019) Výzva ke zpětnému převodu části pozemku parc.č. 2748 v k.ú. Nové Strašecí
(ČR-Státní pozemkový úřad) Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit smlouvu o
bezúplatném převodu pozemku části parc. 2748 z vlastnictví města.
Usnesení č. 403 - trvá
(24/14.10.2019) Nabídka pozemků parc.č. 544/40, 817/85 a 817/47 v k.ú. Nové Strašecí do
vlastnictví města
(p. xxxxxx) Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit koupi pozemků, a to 1/8
pozemku parc.č. 544/40, 817/47 a parc.č. 817/85 a dále 1/24 pozemku parc.č. 544/40, 817/47 a
817/85.
Usnesení č. 404 - trvá
(24/14.10.2019) Prodej části pozemku parc.č. 1321/1 v k.ú. Nové Strašecí
(xxxxxxx) Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc.č.
1321/1.
Usnesení č. 405 - trvá
(24/14.10.2019) Žádost o prodej pozemku parc.č. 274 v k.ú. Nové Strašecí - informace
(xxxxxxx) Rada města doporučila zastupitelstvu města nesouhlasit s prodejem pozemku parc.č.
274.
Usnesení č. 406 - trvá
(24/14.10.2019) 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
Rada města vzala na vědomí 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“, neschválila
nabídku uchazeče DOPRAVNÍ PROJEKCE, s.r.o. a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI
oslovit další projektanty a projekční kanceláře.
Nové oslovení připraveno do RM 29.10.19.
Usnesení č. 407 - splněno
(24/14.10.2019) Nové Strašecí – rozšíření MKDS – zakázka malého rozsahu – výběr
dodavatele
Rada města schválila nabídku uchazeče ELNET systém, s.r.o.. Smlouva podepsána.
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Usnesení č. 408 - trvá
(24/14.10.2019) MKDS – kamerový bod v ulici J. Šotky
Rada města schválila nabídku uchazeče ELNET systém, s.r.o. a uložila tajemníkovi MěÚ ve
spolupráci s OI zajistit realizaci osazení kamerového bodu prostřednictví firmy ELNET systém.
Návrh SoD do RM 29.10.19.
Usnesení č. 410 - trvá
(24/14.10.2019) Rekonstrukce Hospodního rybníka – zpráva z průběhu realizace
Rada města vzala na vědomí zprávu o průběhu realizace akce Rekonstrukce Hospodního rybníka
a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI projednat nastalou situaci na MZe, které je
poskytovatelem dotace.
Projektant připravuje návrh změny projektu – podklad pro jednání.
Usnesení č. 412 - trvá
(24/14.10.2019) Nájem areálu Technických služeb – nájemné v roce 2019
Rada města souhlasila s uzavřením dodatku č. 5 k nájemní smlouvě uzavřené dne 13.7.2015
s Technickými službami Nové Strašecí s.r.o., jehož předmětem je stanovení nájemného pro rok
2019 a uložila starostovi města podepsat příslušný dodatek.
Usnesení č. 413 - splněno
(24/14.10.2019) Smlouva o budoucím provozování vodovodu –vodovodní řad na pozemku
pac.č. 1313 k.ú. Nové Strašecí
(xxxxxxx) Rada města schválila uzavření smlouvy o budoucím provozování vodovodu, který
převede investor do vlastnictví obce - vodovodní řad na pozemku pac.č. 1313 k.ú. Nové Strašecí.
Smlouva podepsána.
Usnesení č. 415 - splněno
(24/14.10.2019) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy
(xxxxxxxx) Rada města souhlasila s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 40/2019 na
byt č. 14 v ulici Křivoklátská čp. 692 na prodloužení nájemního vztahu na dobu určitou do
30.9.2020. Smlouva podepsána.
Usnesení č. 416 - splněno
(24/14.10.2019) Žádost o přidělení bytu č.10, ul. Čelechovická , č.p. 646
(pí xxxxxxxxx) Rada města souhlasila s pronájmem bytové jednotky č. 10, ul. Čelechovická čp.
646. Smlouva podepsána.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 421
schvaluje
kontrolu usnesení rady města
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.
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2) Rozpočtové opatření č. 14/2019
Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR rozhodlo o poskytnutí
účelové neinvestiční dotace obcím prostřednictvím Středočeského kraje na výdaje jednotek sboru
dobrovolných hasičů obcí na rok 2019. Našemu městu byla poskytnuta dotace ve výši 308.610,00
Kč. Navrhuje se radě města schválit rozpočtovou změnu, která příjem a čerpání této dotace zahrne
do stávajícího rozpočtu.
Navrhuje se radě města posílit výdaje na §3639 – Komunální hospodářství o částku 100.000,00
Kč na zajištění zhotovení oplocení kontejnerového stání tříděného odpadu v ulici Fortenská.
Cenová nabídka od firmy Technické služby Nové Strašecí s.r.o. je ve výši 103.419,00 Kč. Posílení
výdajů je možno uskutečnit převodem z nevyužitých rezerv uložených na § 2219 – Pozemní
komunikace (stav rezerv činí 781.800,00 Kč) a zbylou část ve výši 3.419,00 je možno dofinancovat
z běžných výdajů rozpočtových na tomto paragrafu. Navržené posílení výdajů vychází ze
skutečnosti, že je tento paragraf téměř vyčerpán.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 422
schvaluje
Rozpočtová opatření č. 14/2019 takto:

I. PŘÍJMY
Pol.4116 – Neinvest. dotace ze SR
Pozn: Příjem dotace na činnost JSDH.
Pozn.: Příjem dotace.
II. VÝDAJE
§ 5512 – Požární ochrana
Položka 5139, 5156 , 5167– Nákup materiálu, PHM, školení
Pozn: Navýšení výdajů z dotace
III. PŘEVODY MEZI §§
§ 2219 – Pozemní komunikace
Pol. 6901 – Kapitálové rezervy
Pozn.: Čerpání rezerv.
§ 3639 – Komunální hospodářství
Pol. 5171 – Opravy a udržování
Pozn.: Pořízení oplocení.
IV. FINANCOVÁNÍ
Rozpočtové opatření č. 14/2019 je vyrovnané.

Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.
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3) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2020-2022 – 1. čtení
Po projednání v příslušných orgánech města a odborech MěÚ se předkládá radě města „Návrh
střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2020-2022, (dále jen rozpočet) k 1. čtení. Po
projednání bude rozpočet předložen finančnímu výboru zastupitelstva k vyjádření a možnému
doplnění, které bude dále předmětem jednání rady dne 25.11.2019. Vzhledem k tomu, že jednání
zastupitelstva města, které by mělo rozpočet na rok 2020 projednat a schválit, se bude konat
19.12.2019, musí být návrh rozpočtu vyvěšen na úřední desce nejpozději do 4. 12. 2019.
Po projednání rada města přijala
Usnesení

č. 423

bere na vědomí
návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2020 – 2022 – 1. čtení
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.

4) Operační plán zimní údržby místních komunikací města Nové Strašecí - 2019 - 2020
Na základě obecně právních předpisů a zákona č.13/1997 „o pozemních komunikacích“ a jeho
novel z nichž poslední je zákon 152/2011 Sb. a vyhláška č. 104/97, kterou se provádí zákon o
místních komunikací, ve znění pozdějších změn předpisů, je ve smyslu výše citovaných zákonů
„odpovědnou osobou“ za sjízdnost místních komunikací společnost Technické služby Nové
Strašecí, s.r.o., Lipová 1172, 271 01 Nové Strašecí.
K provádění souvisejících činností je zpracován „odpovědnou osobou“ Operační plán zimní
údržby města. Na základě nařízení města č. 2/2009 je předmětný Operační plán zimní údržby
předkládán radě města.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 424
schvaluje
Operační plán zimní údržby místních komunikací na rok 2019 - 2020
Text operačního plánu je přílohou tohoto usnesení.
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.

5) Zpracování územní studie US1 k platnému Územnímu plánu Nové Strašecí
Usnesením č. 204 ze dne 14. 12. 2017 zastupitelstvo města vydalo Územní plán Nové Strašecí,
který nabyl účinnosti dne 2. 1. 2018. Územní plán Nové Strašecí mimo jiné vymezuje plochy a
koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie.
25. zasedání rady města – 29. října 2019
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Územní plán stanovuje podmínky pro jejich pořízení a přiměřené lhůty pro jejich pořízení. Územní
plán definuje celkem sedm územních studií, mezi kterými je také:
- US1 – pro zastavitelné plochy Z28, Z35, Z36, Z37, Z38, Z39 až Z43, Z48, pro přiléhající
stávající plochy DS-S, DSú-S, NSp-S, W-S, NL-S, pro přiléhající navržené přírodní plochy
NSp-N a NZt-N; územní studie pro tyto plochy bude pořízena a vložena do evidence územně
plánovací dokumentace do 7 let od vydání územního plánu,
Na základě projednání na poradě vedení MěÚ a avíza záměru zástavby Plochy zastavitelné Z38 je
radě města předkládán návrh na rozhodnutí o pořízení Územní studie US1.
Vzhledem k přetrvávajícímu kapacitnímu vytížení Odboru výstavby a investic, oddělení – úřad
územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ Rakovník, je navrhováno pořízení územní studie
US1 MěÚ Nové Strašecí formou zajištění externího pořizovatele za úhradu.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 425
s ch v a l u j e
zahájení pořízení územní studie US1 pořizovatelem MěÚ Nové Strašecí.
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.

6) Zrušení stavební uzávěry v ulici Boženy Němcové
Na základě obdržené žádosti od manželů xxxxxxxx, ohledně žádosti o připojení jejich nemovitosti
č.p. 588 v ul. Čsl. armády na kanalizační řád do ulice Boženy Němcové, OI zpracoval návrh na
zrušení stavební uzávěry v této ulici z roku 2005. Komunikace již není v záruce a je v obecním
zájmu, aby se výše uvedená nemovitost řádně připojila na kanalizační řad.
Radě města se předkládá návrh na vydání nařízení města č. 1/2019. Tímto nařízením dojde ke
změně nařízení města č. 5/2005 (kterým byla stanovena stavební uzávěra v ulicích 1. máje, Boženy
Němcové a Jabloňové) ve znění nařízení města č. 1/2013 (z ustanovení byla vypuštěna ulice
Jabloňová). V návrhu nařízení města č. 1/2019 bude vypuštění ulice Boženy Němcové.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 426
vydává
nařízení města č. 1/2019, kterým se mění nařízení města č. 5/2015 ve znění nařízení města č.
1/2013 v tomto znění:
Nařízení města č. 1/2019
kterým se mění nařízení města č. 5/2005 ve znění nařízení města č. 1/2013 o stavební
uzávěře
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Rada města Nové Strašecí se usnesla dne 29. 10. 2019 vydat v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm.
d) zákona č. 128/2000Sb, o obcích ve znění pozdějších předpisů a podle § 98 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:
Článek 1
Nařízení města č./2005 ve znění nařízení č. 1/2013 o stavební uzávěře se mění takto:
a) v Článku II. se za první závorkou ve větě vypouští slova „a 1:2000 (ul. B.Němcové)
b) v Článku III. se vypouští slova „Boženy Němcové“ a „406/9“ a za závorku se vkládá tečka.
Článek 2
Toto nařízení nabývá v souladu s ust. §12 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů z důvodu naléhavého obecného zájmu účinnosti dnem 29. 10. 2019.
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.

7) Obnova vybraných polních cest – zpracování PD – zakázka malého rozsahu – výzva
k podání nabídek, zrušení a nové vypsání
V rámci přípravy realizace projektu „Obnova vybraných polních cest“, který řeší obnovu dvou
polních cest podél Strašeckého potoka a cestu mezi oborou Libeň a dálnicí, připravil odbor investic
MěÚ Nové Strašecí na základě usnesení rady města č. 308 ze dne 22. 7. 2019 výzvu k podání
nabídek ve veřejné zakázce malého rozsahu na služby – zpracování projektové dokumentace ve
stupni DPS. V termínu pro podání nabídek byly doručeny dvě nabídky. Nabízená cena však
výrazně překračuje předpokládanou cenu za zakázku, a tak na základě usnesení č. 406 ze dne 14.
10. 2019 bude výběrové řízení zrušeno a zveřejněna nová výzva k podání nabídky. Bude
zveřejněna na profilu zadavatele a budou obeslány firmy v oboru.
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 30. 10.
2019, stanovit do 20. 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 v tomto složení:
Členové hodnotící komise:
1) Pavel Friebert
2) Ing. Jan Bureš
3) Ing. Jan Vitner
Náhradníci členů hodnotící komise:
1) Kateřina Taiblová
2) Vladimír Kozel
3) Zdena Kratinová
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Po projednání rada města přijala
Usnesení

č. 427

I. r u š í
výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na služby „Obnova vybraných polních cest –
zpracování PD“ vyhlášenou dne 25. 7. 2019
II. s o u h l a s í
se zněním výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na služby „Obnova vybraných
polních cest – zpracování PD“
III.

stanovuje

základní hodnotící kritérium veřejné zakázky „Obnova vybraných polních cest – zpracování PD“
– nejnižší nabídková cena bez DPH
IV. j m e n u j e
pro veřejnou zakázku „Obnova vybraných polních cest – zpracování PD“ 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) Ing. Jan Bureš
3) Ing. Jan Vitner
Náhradníci členů hodnotící komise:
1) Kateřina Taiblová
2) Vladimír Kozel
3) Zdena Kratinová
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.

8) Stavební úpravy objektu č. p. 550, ul. Dukelská, Nové Strašecí – sociální byty – výběr TDI
Na základě usnesení rady města č. 369 ze dne 16. 9. 2019 byla na profilu zadavatele zveřejněna
výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace a zadávací dokumentace 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.
Pro zajištění realizace stavby je dále nutné zajistit výkon technického dozoru investora nad
prováděním stavby. Odbor investic MěÚ Nové Strašecí připravil výzvu k podání nabídek ve
veřejné zakázce malého rozsahu na služby. Výzvu k podání nabídky navrhuje zaslat 5 firmám
působícím v oboru:
25. zasedání rady města – 29. října 2019
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1) Jaroslav Kodeš, Bezděkov 1017, 269 01 Rakovník, IČO: 716 94 838
2) AteresCZ, s. r. o., Karlovo náměstí 290/16, 120 00 Praha 2, IČO: 019 45 548
3) Ing. Karel Endyš, Flemíkova 1099, 269 01 Rakovník, IČO: 647 34 056
4) Čestav s.r.o., Jiřího Šotky 1180, Nové Strašecí, IČO:475 49 467
5) BRAIN s.r.o., U Krčské vodárny 337/23, 140 00 Praha Krč, IČO: 485 88 202
Základním kritériem hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena. Nejnižší nabídková cena bude
hodnocena ve vyjádření – v Kč včetně DPH.
Lhůtu pro podání nabídek OI MěÚ navrhuje, při předpokladu oznámení veřejné zakázky 30. 10.
2019, stanovit do 18. 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 v tomto složení:
Členové hodnotící komise:
1) Pavel Friebert
2) Ing. Jan Bureš
3) Ing. Jan Vitner
Náhradníci členů hodnotící komise:
1) Kateřina Taiblová
2) Vladimír Kozel
3) Zdena Kratinová
Po projednání rada města přijala
Usnesení

č. 428

I. s o u h l a s í
se zněním výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na služby „Stavební úpravy objektu
č. p. 550, ul. Dukelská, Nové Strašecí – sociální byty – technický dozor investora“
II. s t a n o v u j e
základní hodnotící kritérium veřejné zakázky „Stavební úpravy objektu č. p. 550, ul. Dukelská,
Nové Strašecí – sociální byty – technický dozor investora“ – nejnižší nabídková cena včetně
DPH
III. j m e n u j e
pro veřejnou zakázku „Stavební úpravy objektu č. p. 550, ul. Dukelská, Nové Strašecí – sociální
byty – technický dozor investora“ 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) Ing. Jan Bureš
3) Ing. Jan Vitner
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Náhradníci členů hodnotící komise:
1) Kateřina Taiblová
2) Vladimír Kozel
3) Zdena Kratinová
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.

9) Stavební úpravy objektu č. p. 550, ul. Dukelská, Nové Strašecí – sociální byty – podlimitní
veřejná zakázka na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení – výběr dodavatele
Na základě usnesení rady města č. 369 ze dne 16. 9. 2019 byla na profilu zadavatele zveřejněna
výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace a zadávací dokumentace 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.
V termínu pro podání nabídek, který byl stanoven na 10. 10. 2019 v 10:00 hodin, byly doručeny 3
nabídky. Jediným hodnotícím kritériem byla nabídková cena v Kč bez DPH. Hodnotící komise po
provedeném posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek stanovila toto pořadí uchazečů, vyjádřené
v sestupném pořadí od nejvýhodnější nabídky:
Pořadí nabídek

Účastník ZŘ

Nabídková cena v Kč bez DPH

1.

DOMISTAV CZ a.s.

9.770.618,86

2.

DAVA - CZ s.r.o.

10.123.392,76

3.

Raeder & Falge s.r.o.

11.356.284,77

Hodnotící komise na základě provedeného hodnocení konstatovala, že podle stanoveného
kritéria nejnižší nabídkové ceny bez DPH, stanoveného ve výzvě k podání nabídek a prokázání
kvalifikace, byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka č. 1 uchazeče DOMISTAV CZ, a. s.,
Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové, IČ: 274 81 107 s nabídkovou cenou 9.770.618,86 Kč
bez 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
U s n e s e n í č. 429
I. b e r e n a v ě d o m í
zprávu o jednání hodnotící komise pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce ve
zjednodušeném podlimitním řízení „Stavební úpravy objektu č. p. 550, ul. Dukelská, Nové
Strašecí – sociální byty“.
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II. s ch v a l u j e
nabídku uchazeče DOMISTAV CZ, a. s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové, IČ: 274 81 107
s nabídkovou cenou 9.770.618,86 Kč bez DPH jako nejvýhodnější nabídku podle stanoveného
hodnotícího kriteria nejnižší nabídkové ceny bez DPH
III. u k l á d á
starostovi města podepsat příslušnou smlouvu o dílo
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.

10) Pořizovatelská a zpracovatelská (projekční) činnost v souvislosti se zpracováním Změny
územního plánu v Křivoklátském sídlišti, navrhovatel Ing. Jaroslav Stehlík (Billa)
Zastupitelstvo města usn. č. 64 ze dne 26. 9. 2019 rozhodlo o pořízení Změny územního plánu na
návrh xxxxxxxx v rozsahu:
a) Zrušení limitu „malé objemy staveb“ (do 150 m2) u plochy přestavby P4
b) Změna předmětné plochy BI-S (na pozemku parc. č. st. 588 a pozemku parc. č. 310/6, oba
v kat. území Nové Strašecí) do plochy OV-N
c) Změna podmínky pro využití plochy P4 – minimální podíl zeleně – snížení ze 30 % na 25
%.
Předmětná Změna Územního plánu Nové Strašecí bude ve 100 % nákladů hrazena žadatelem Ing.
Jaroslavem Stehlíkem.
Dne 8. 10. 2019 byl na MěÚ doručen návrh Václava Vitka, ve zmocnění navrhovatele xxxxxxxxx,
na zajištění pořizovatelských a zpracovatelských činností předmětné Změny Územního plánu
Nové Strašecí:
- Pořizovatelské činnosti by vykonávala Ing. Filipa Turazová.
- Zpracovatelské činnosti by vykonávala Ing. Michaela Dejdarová.
Ing. Filipa Turazová, Chodská 792, 272 01 Kladno, IČ: 76313344, vykonávala pro město
pořizovatelské činnosti při pořizování Územního plánu Nové Strašecí, zajišťuje pořízení územních
studií US 3, US4 a US5. Její činnost je městu známa.
Ing. arch. Michaela Dejdarová, Holečkova 2650/86, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČO: 71 407 014,
byla městem vybrána ve veřejné zakázce jako zpracovatel na zpracování územních studií US3,
US4 a US5.
Obě navržené osoby pro daný účel splňují kvalifikační požadavky.
Na základě výše uvedeného OI navrhuje radě města schválit pro pořízení shora uvedené Změny
Územního plánu Nové Strašecí k zajištění pořizovatelských činností Ing. Filipu Turazovou,
Chodská 792, 272 01 Kladno, IČ: 76313344; a k zajištění zpracovatelských činností Ing. arch.
Michaelu Dejdarovou, Holečkova 2650/86, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČO: 71 407 014.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 430
I. s ch v a l u j e
k zajištění pořízení Změny územního plánu na návrh xxxxxxxxxx v rozsahu:
a) zrušení limitu „malé objemy staveb“ (do 150 m2) u plochy přestavby P4,
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b) změna předmětné plochy BI-S (na pozemku parc. č. st. 588 a pozemku parc. č. 310/6, oba
v kat. území Nové Strašecí) do plochy OV-N,
c) změna podmínky pro využití plochy P4 – minimální podíl zeleně – snížení ze 30 % na 25
%,
- k zajištění pořizovatelských činností Ing. Filipu Turazovou, Chodská 792, 272 01 Kladno, IČ:
76313344,
- k zajištění zpracovatelských činností Ing. arch. Michaelu Dejdarovou, Holečkova 2650/86,
150 00 Praha 5 – Smíchov, IČO: 71 407 014.
Ing. arch. Michaela Dejdarová, Holečkova 2650/86, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČO: 71 407 014,
byla městem vybrána ve veřejné zakázce jako zpracovatel na zpracování územních studií US3,
US4 a US5.
II. u k l á d á
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI k zajištění pořízení Změny územního plánu na návrh
xxxxxxxxx v rozsahu:
a) zrušení limitu „malé objemy staveb“ (do 150 m2) u plochy přestavby P4,
b) změna předmětné plochy BI-S (na pozemku parc. č. st. 588 a pozemku parc. č. 310/6, oba
v kat. území Nové Strašecí) do plochy OV-N,
c) změna podmínky pro využití plochy P4 – minimální podíl zeleně – snížení ze 30 % na 25
%,
předložit radě města k projednání řešení smluvních vztahů mezi navrhovatelem xxxxxxxxx ve
zmocnění Václava Vitka, Ing. Filipou Turazovou, Chodská 792, 272 01 Kladno, IČ: 76313344
jako pořizovatelem, a Ing. arch. Michaelou Dejdarovou, Holečkova 2650/86, 150 00 Praha 5 –
Smíchov, IČO: 71 407 014, jako zpracovatelem, k zajištění úhrady 100 % nákladů žadatelem
xxxxxxxxxx, v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 64 ze dne 26. 9. 2019.
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města, 1 člen se zdržel (Ing.J.Bureš)

11) Veřejná zakázka malého rozsahu na služby: „Zpracování projektových dokumentací
„Rekonstrukce komunikací, chodníků a VO po dostavbě kanalizace v Novém Strašecí“
Na základě usnesení rady města č. 394 ze dne 30. 9. 2019 byla rozeslána a zveřejněna výzva
k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na služby - zpracování projektových
dokumentací „Rekonstrukce komunikací, chodníků a VO po dostavbě kanalizace v Novém
Strašecí“
Výzva k podání nabídek byla rozeslána sedmi vybraným firmám v oboru a zároveň zveřejněna na
profilu zadavatele. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 17. 10. 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 23. 10. 2019
od 15:00 hod.
Výsledek hodnocení:
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Pořadí
přijatých
nabídek

Uchazeč

Sídlo/Místo podnikání

Nabídková cena
bez DPH

Pořadí
uchazečů

Bozděchova 1668,
500 02 Hradec Králové

1.132.000,-

7.

1.

DOPRAVNĚ
INŽENÝRSKÁ
KANCELÁŘ, s.r.o.

2.

Ateliér Kprojekt, s.r.o.

Tyršova 158, 269 01 Rakovník

660.000,-

3.

3.

IMARI spol. s r.o.

Herdovská 935, 198 00 Praha

370.300,-

1.

4.

ADVISIA s.r.o.

468.000,-

2.

5.

PFProjekt s.r.o.

805.920,-

4.

6.

APC SILNICE s.r.o.

Jana Babáka 11, 612 00 Brno

956.000,-

6.

7.

MILOTA Kladno s r.o.

Huťská 1557, 271 01 Kladno

852.000,-

5.

Pernerova 659/31a,
186 00 Praha 8 – Karlín
Soukenická 64/22, 274 01
Slaný

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. 3. společnosti IMARI spol. s r.o.,
Herdovská 935, 198 00 Praha IČ: 02911779, s nabídkovou cenou 370.300,- Kč bez DPH,
- na druhém pořadí nabídka č. 4. společnosti ADVISIA s.r.o., Pernerova 659/31a, 186 00
Praha 8 – Karlín, IČ: 24668616, s nabídkovou cenou 468.000,- Kč bez DPH.
- na třetím pořadí nabídka č. 2společnosti Ateliér Kprojekt, s.r.o., Tyršova 158, 269 01
Rakovník, IČ: 02319403, s nabídkovou cenou 660.000,-Kč bez DPH.
Vzhledem k velkému rozdílu nabídkových cen podaných nabídek, komise využila práva k dodání
referencí nejvýhodnější nabídky č. 3 společnosti IMARI spol. s r.o. Jednatel společnosti IMARI,
spol. s r.o., Ing. Ondřej Kaplan tuto společnost založil nedávno, dle jeho sdělení dříve (cca 10 let)
projektoval dopravní stavby jako OSVČ, což doložil v referenci od společnosti ŠTĚPA Projekce
s.r.o.
Hodnotící komise doporučuje zadavateli, aby uzavřel smlouvu o dílo uchazečem, který podal
nejvýhodnější nabídku č. 3 společnosti IMARI spol. s r.o., Herdovská 935, 198 00 Praha IČ:
02911779, s nabídkovou cenou 370.300,- Kč bez DPH,
Po projednání rada města přijala
Usnesení

č. 431

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 služby zpracování projektových dokumentací „Rekonstrukce komunikací, chodníků a VO po dostavbě
kanalizace v Novém Strašecí“
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II. s ch v a l u j e
nabídku č. 3 společnosti IMARI spol. s r.o., Herdovská 935, 198 00 Praha IČ: 02911779, s
nabídkovou cenou 370.300,- Kč, bez 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
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.

12) České dráhy – dodatek k nájemní smlouvě
Při realizaci stavby silničního mostu při výjezdu z Nového Strašecí ve směru Ruda, Rakovník
nebyla vybudována cesta pro pěší, která by umožnila přechod chodců do Nádražní ulice přes most.
Z tohoto důvodu byla, po jednání s ČD, pronajata část pozemku parc.č. 1853/3 v k.ú. Nové
Strašecí o výměře 119 m2 pro účely vybudování pěšiny pro pěší, za roční nájemné Kč 1.071,-.
Tato cena byla sjednána v souladu s výměrem MF č. 01/2011 ze dne 7.1.2011.
Nájemní smlouva č. 2957024011 ( 349/2011/OI) byla se společností České dráhy, a.s. uzavřena
dne 28.12.2011.
Dne 11.10.2019 byla doručena na město Nové Strašecí žádost Českých drah a.s. o uzavření
dodatku k této smlouvě z těchto důvodů:
-

z pozemku parc.č. 1835/3 byl oddělený pozemek parc.č. 1835/23 a tuto skutečnost je
potřeba ve smlouvě ošetřit
- při místním šetření byla geodetem zaměřena skutečně užívaná plocha pro pěší a bylo
zjištěno, že užívaná plocha činí celkem 237 m2 (z toho parc.č. 1835/3 – 157 m2 a parc.č.
1835/23 – 80 m2)
- cena nájemného je stanovena dle Cenového věstníku MF, výměr MF č. 01/2019 ze dne
28.11.2018 v částce 22,-Kč/m2 ročně tj. celkem za pronajatou výměru 237 m2 5.214,- Kč.
Nájemné je splatné v jedné roční splátce a to vždy do 16.dubna příslušného roku.
V případě schválení nabývá tento dodatek účinnost od 1. 1. 2020.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 432
I. s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 349/2011/OI na pronájem části pozemku parc.č.
1835/3 (157 m2) a části pozemku parc.č. 1835/23 (80 m2)
v k.ú. Nové Strašecí mezi
pronajímatelem společností České dráhy, a.s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1 a
nájemcem Městem Nové Strašecí, se sídlem Komenského nám. 201, Nové Strašecí, jehož
předmětem je upřesnění pronajatých pozemků, upřesněná výměra dle skutečného zaměření a cena
nájemného dle Cenového věstníku MF.
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Text dodatku č.1 je přílohou tohoto usnesení.
II. u k l á d á
starostovi města dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 349/2011/OI podepsat.
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.

13) MKDS – kamerový bod v ulici J. Šotky
Na základě usnesení rady města č. 408 ze dne 14. 10. 2019 odbor investic připravuje realizaci
osazení kamerového bodu prostřednictvím firmy ELNET system, s. r. o. dle předložené nabídky
za cenu 279.227,- Kč včetně DPH. Realizace bude zajištěna na základě smlouvy o dílo, jejíž návrh
je předkládán radě města ke schválení.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 433
I. s ch v a l u j e
smlouvu o dílo na realizaci kamerového bodu v ulici J. Šotky s firmou ELNET system, s. r. o.,
Truhlářská 370, 273 09 Kladno, IČ: 26140322 s nabídkovou cenou 230.766,- Kč bez DPH, tj.
279.227,- Kč včetně 21% DPH.
III. u k l á d á
starostovi města smlouvu podepsat
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.

14) Smlouva o budoucím vkladu, pachtu a provozování vodárenské soustavy –vodovodní
řad na pozemcích pac.č. 2180/7, 1737/1 a 2178/1 k.ú. Nové Strašecí
Město Nové Strašecí řeší investiční záměr vodovodu na Mackovu horu, kdy část tohoto vodovodu
v ul. Pod Větrákem a úsek přechodu komunikace II/237 Ruda – Nové Strašecí by město i
investičně zajišťovalo. V současné době jsou dokončovány projekční práce a zajišťování podkladů
pro podání žádosti o stavební povolení. Tyto práce zajišťuje spol. PROVOD – inženýrská
společnost, s. r.o.
Ze strany spol. Vodárny Kladno – Mělník, a. s. byl předložen návrh Smlouvy o budoucím vkladu,
pachtu a provozování vodárenské soustavy –vodovodní řad na pozemcích pac.č. 2180/7, 1737/1 a
2178/1 k.ú. Nové Strašecí, který je předkládán radě města k projednání.
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Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 434
I. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o budoucím vkladu, pachtu a provozování vodárenské soustavy –vodovodní řad
na pozemcích pac.č. 2180/7, 1737/1 a 2178/1 k.ú. Nové Strašecí, mezi Městem Nové Strašecí,
spol. Vodárny Kladno – Mělník, a. s., a spol. Středočeské vodárny, a. s.
Text Smlouvy o budoucím vkladu, pachtu a provozování vodárenské soustavy –vodovodní řad na
pozemcích pac.č. 2180/7, 1737/1 a 2178/1 k.ú. Nové Strašecí je přílohou tohoto usnesení.
II. u k l á d á
starostovi města podepsat příslušnou smlouvu.
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.

15) Zpracování projektové dokumentace na zásak dešťových vod z budov a v lokalitách –
Poděbradova – školní tělocvična, objekt Polikliniky č.p. 414, ul. Nerudova, Erbenova a
Vrchlického, a ul. Polní a Lesní
V návaznosti na minimalizaci nátoku dešťových vod na ČOV Nové Strašecí je radě města
předkládán návrh záměru zpracování projektové dokumentace na zajištění zásaku dešťových vod
z budov a v lokalitách:
- Poděbradova – školní tělocvična,
- objekt Polikliniky č.p. 414,
- ul. Nerudova, Erbenova a Vrchlického,
- ul. Polní a Lesní,
s přípustnou variantou bezpečnostního přepadu ze zasakovacího zařízení do splaškové kanalizace.
Zajištění likvidace dešťových vod z předmětných budov a ulic vyhovujícím způsobem, tj.
s maximálním možným omezením nátoku dešťových vod na ČOV, by přispělo k lepší funkci
vlastní ČOV a zlepšení vodohospodářských poměrů v místě.
Projektová dokumentace by obsahovala hydrologické výpočty, vlastní technické řešení a soupis
prací s výkazem výměr ve formě oceněného i tzv. „slepého“ rozpočtu. Projektová dokumentaci by
mohla být současně podkladem pro možnou žádost o dotační podporu realizace navržených
opatření.
OI navrhuje s žádostí o zpracování cenové nabídky oslovit projekční společnosti či subjekty:
- PROVOD – inženýrská společnost, s. r. o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem
- Ateliér Kprojekt, s. r. o., Tyršova 158, Rakovník
- ABNOVA s.r.o., Wolkerova 766, PSČ 273 06 Libušín
- Spektra, spol. s r.o., V Hlinkách 1548, Beroun-Město, 266 01 Beroun
Po zajištění cenových poptávek by tyto byly radě města předloženy ke konečnému rozhodnutí o
pořízení předmětné projektové dokumentace.
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Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 435
I.

s ch v a l u j e

záměr zpracování projektové dokumentace na zajištění zásaku dešťových vod z budov a
v lokalitách:
- Poděbradova – školní tělocvična,
- objekt Polikliniky č.p. 414,
- ul. Nerudova, Erbenova a Vrchlického,
- ul. Polní a Lesní,
s přípustnou variantou bezpečnostního přepadu ze zasakovacího zařízení do splaškové kanalizace.
II. u k l á d á
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI zajistit cenové nabídky od projekčních spol.:
- PROVOD – inženýrská společnost, s. r. o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem
- Ateliér Kprojekt, s. r. o., Tyršova 158, Rakovník
- ABNOVA s.r.o., Wolkerova 766, PSČ 273 06 Libušín
- Spektra, spol. s r.o., V Hlinkách 1548, Beroun-Město, 266 01 Beroun
na zpracování projektové dokumentace na zajištění zásaku dešťových vod z budov a v lokalitách:
- Poděbradova – školní tělocvična,
- objekt Polikliniky č.p. 414,
- ul. Nerudova, Erbenova a Vrchlického,
- ul. Polní a Lesní,
s přípustnou variantou bezpečnostního přepadu ze zasakovacího zařízení do splaškové kanalizace
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.

16) Snížení energetické náročnosti Kulturního centra v Novém Strašecí, Okružní 934 –
zadavatelské činnosti ve veřejné soutěži na zhotovitele stavby – Příkazní smlouva
Usnesením č. 266 ze dne 10. 6. 2019 rada města schválila nabídku spol. Institut pro veřejné
zadavatele, s. r. o., sídlem Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 039 20 071, na komplexní zajištění
zadávacího řízení na zhotovitele stavby „Snížení energetické náročnosti Kulturního centra
v Novém Strašecí, Okružní 934“, s nabídkovou cenou 45.000,- Kč bez DPH, tj. 54.450,- Kč včetně
DPH 21 %.
Z důvodu urgentního řešení vlastní veřejné soutěže OI MěÚ obdržel návrh Příkazní smlouvy na
výše uvedené činnosti dne 16. 10. 2019. Návrh Příkazní smlouvy je radě města předkládán
k projednání. Výkon zadavatelských činností je prováděn v souladu se schválenou nabídkou.
Úhrada komplexního zajištění zadávacího řízení by dle projednání s FO MěÚ byla provedena z §
3319 Ostatní záležitosti kultury, kde je na předmětnou akci pro letošní rok v rozpočtu města
alokována částka 26.200.000 Kč.
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Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 436
I. s ch v a l u j e
Příkazní smlouvu mezi městem jako Příkazcem a spol. Institut pro veřejné zadavatele, s. r. o.,
sídlem Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 039 20 071, jako Příkazníkem, na komplexní zajištění
zadávacího řízení na zhotovitele stavby „Snížení energetické náročnosti Kulturního centra
v Novém Strašecí, Okružní 934“, za sjednanou cenu 45.000,- Kč bez DPH, tj. 54.450,- Kč včetně
DPH 21 %.
II.

ukládá

starostovi města podepsat příslušnou Příkazní smlouvu.
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.

17) Tři nové zásuvkové pilíře na Komenského nám.
Na konci roku 2017 byly na Komenského nám. instalovány TSNS zásuvkové pilíře jako přípojná
místa elektrického proudu při akcích pořádaných na náměstí. Praxe ukázala nedostatečnost těchto
přípojných míst. Na základě toho byla zpracována projektová dokumentace na doplnění stávajících
pilířů o další 3 ks, a to dvou pilířů na jihozápadní straně náměstí, a jednoho pilíře na severním rohu
náměstí.
Bude se jednat o stejné pilířky, jako jsou na náměstí dnes umístěny, tedy antikorové pilíře pro
zásuvkovou rozvodnici BLOCK 4 SCAME, série KIOSEK osazený zásuvkovou rozvodnicí
SCAM BLOCK 4 s uzamykatelnými dvířky jističů.
Pro jihozápadní stranu náměstí požádalo Město Nové Strašecí o změnu hodnoty hlavního jističe
z B25/3f na C40/3f ve svém elektroměrovém rozvaděči na rohu ŽUŠ - čp. 189. Kabel CYKY
4x10, který vede z tohoto rozvaděče do zásuvkového pilířku na druhé straně komunikace bude
před pilířkem odkryt a přerušen. Budou na něj osazeny dvě odbočné spojky.
Z první bude vyveden kabel CYKY 4x10. Projde v chráničce základem opěrné zídky a v zámkové
dlažbě ve vzdálenosti cca 0,4m od líce zídky povede směrem k samoobsluze. Po cca 24 m odbočí
zpět, do zeleného pasu. V sousedství lampy veřejného osvětlení bude k novému betonovému
základu připevněn nový antikorový zásuvkový pilíř, do jehož rozvodnice bude kabel připojen.
Z druhé odbočné spojky bude veden kabel CYKY 4x10 v chráničce KORUFLEX 63/52. Projde
společně s kabelem prvním pod opěrnou zídkou a pod zámkovou dlažbou povede ve vzdálenosti
cca 0,4m od líce opěrné zídky směrem k prodejně tabáku. Po cca 22 m odbočí zpět pod zídkou do
zeleného pasu, kde bude k betonovému základu připevněn nový antikorový zásuvkový pilíř,
v jehož rozvodnici bude nový kabel ukončen.
Pro severovýchodní stranu náměstí, kde jsou nyní už umístěny dva zásuvkové pilíře, Město Nové
Strašecí požádalo distributora el. energie o navýšení hodnoty hlavního jističe ve stávajícím
rozvaděči RE RVO, který je umístěn na budově č.p. 109 (lékárna), ze současného třífázového
jističe D40/3 na D50/3. Před touto výměnou je nutné provést úpravu rozvaděče. Nyní je max.
jmenovitý proud rozvaděče In=32A, po úpravě bude In=63A. Dále bude v RVO vyměněn jistič na
vývodu č.2 pro zásuvkové pilíře. Místo B32/3 bude osazen jistič B40/3.
U stávajícího zásuvkového pilíře před schodištěm naproti prodejně železářství bude přívodní kabel
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CYKY 4x10, který pilířek napájí, přerušen. Bude na něj osazena odbočná spojka. Odbočovat bude
nový kabel CYKY 4x10. Ten povede v trase stávajícího kabelu veřejného osvětlení s krytím min.
50 cm podél koruny opěrné zídky směrem k městskému úřadu. Na konci zelené plochy bude k
novému betonovému základu připevněn nový anti korový zásuvkový pilíř. Kabel bude ukončena
na svorkovnici jeho zásuvkové rozvodnice.
OI MěÚ obdržel dne 22. 10. 2019 nabídku spol. Technické služby Nové Strašecí, s. r. o., na
zajištění realizace výše uvedené stavby.
Cenová nabídka byla zpracována ve výši:
- 136.727,84 Kč, DPH 21 % je 28.713,16 Kč, cena včetně DPH 165.441,- Kč.
Z pohledu zákona o veřejných zakázkách se jedná o veřejnou zakázku na stavební práce malého
rozsahu (limitní výše 6.mil Kč bez DPH). Přímé zadání TSNS není v rozporu s vnitřní Směrnicí o
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. OI považuje TSNS za kvalifikovanou spol. pro
zajištění realizace. TSNS byla realizována i stavba stávajících pilířků. Zadáním zakázky TSNS by
město podpořilo kapacitní vytíženost TSNS.
Financování je po projednání s odborem financí navrhováno řešit formou rozpočtového opatření.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 437
I. s o u h l a s í
s realizací stavby Tři nové zásuvkové pilíře na Komenského nám. dle nabídky spol. Technické
služby Nové Strašecí, spol. s r. o. Lipová 1172, 271 01 Nové Strašecí, IČO: 27236846, ze dne
22. 10. 2019 za nabízenou cenu:
- 136.727,84 Kč, DPH 21 % je 28.713,16 Kč, cena včetně DPH 165.441,- Kč.
II. u k l á d á
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI zajistit realizaci stavby Tři nové zásuvkové pilíře na
Komenského nám. dle nabídky dle nabídky spol. Technické služby Nové Strašecí, spol. s r. o.
Lipová 1172, 271 01 Nové Strašecí, IČO: 27236846.
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.

18) Záměr pronájmu pozemků parc.č. 1043/17 a 901/4 v k.ú. Nové Strašecí
Město má ve svém vlastnictví m.j. pozemky parc.č. 1043/17 ( výměra 2283 m2 – orná půda) a
parc.č. 901/4 (výměra 1166 m2 – lesní pozemek) v k.ú. Nové Strašecí . Tyto pozemky leží
v severovýchodní části města nad Strašeckým potokem. Oba pozemky obhospodařoval na základě
smlouvy o pronájmu několik let místní soukromě hospodařící zemědělec, kterému město ukončilo
nájemní smlouvu k 30. 9. 2019.
Dne 8.10.2019 byla doručena na MěÚ žádost pana xxxxxxx, bytem xxxxxxx o pronájem výše
uvedených pozemků k zemědělskému užívání na dobu neurčitou. Pozemky by obhospodařoval
současně s vedlejší pozemkovou parcelou parc.č. 901/3, kterou má pronajatou.
Pozemky jsou v nezastavěném území v lokalitě, která je určena územním plánem jako plocha
zemědělská – orná půda. Z celkové výměry 3.449 m2 je 2500 m 2 orná půda a 949 m2 zatravněný
břeh, kraj lesa.
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Výše nájemného u pozemků tohoto charakteru je Kč 2.500,-Kč/ha/rok (dle pachtovní smlouvy
uzavřené s Českou zemědělskou univerzitou, ŠZP Lány v roce 2015 – usn. RM č. 103 ze dne
3.3.2015).
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 438
I. n e s o u h l a s í
se pronájmem pozemků parc.č. 1043/17 a 901/4 v k.ú. Nové Strašecí o celkové výměře 3449 m2
II. u k l á d á
místostarostovi města předložit na příštím zasedání rady města záměr výsadby na těchto
pozemcích.
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města, 1 člen se zdržel (Bc.K.Šnobl)

19) Žádost o výměnu střešních oken pan xxxxxxxx, byt č.14, Křivoklátská 692
Dne 26. 9. 2019 byla podepsána s panem xxxxxxxxxxx nájemní smlouva na byt č. 14 o velikosti
2+kk ve 3. podlaží domu čp. 692 o celkové ploše 48,80 m2 (půdní vestavba). Pan xxxxxx požádal
o výměnu 4 ks střešních oken, které jsou ve špatném stavu.
Na základě žádosti pana xxxxxxx provedli pracovníci odboru investic opakovanou prohlídku stavu
střešních oken v bytě a konstatovali, že je žádost oprávněná. Všechna střešní okna netěsní a kolem
oken zatéká, dvě okna jdou špatně dovírat. Odbor investic doporučuje okna vyměnit vzhledem
k jejich nevyhovujícímu stavu.
Pan xxxxxxxx si nechal udělat cenové nabídky od firem.
a) firma Klempířství a pokrývačství Matoušek ze Smečna, která byla vyčíslena na celkovou
částku 73.255,- Kč včetně DPH, ( dvojskla )
Měsíčně se bude započítávat částka 3.000,- Kč, počínaje měsícem ledna 2020 a končit bude
v lednu 2022, kdy bude započtena zůstatková částka ve výši 1.255,- Kč. Měsíční nájemné
pro období leden 2020 až leden 2022 bude činit částku ve výši 631,- Kč. Náklady na
výměnu střešních oken se budou započítávat celkem 24 měsíců.
b) firma K&L Rakovník, která byla vyčíslena na celkovou částku 78.600,- Kč včetně DPH.
(trojskla)
Měsíčně se bude započítávat částka 3.000,- Kč, počínaje měsícem ledna 2020 a končit bude
v březnu 2022, kdy bude započtena zůstatková částka ve výši 600,- Kč. Měsíční nájemné
pro období leden 2020 až leden 2022 bude činit částku ve výši 631 Kč. Náklady na
výměnu střešních oken se budou započítávat celkem 27 měsíců.
Pan xxxxxxx navrhuje, že si výměnu střešních oken uhradí sám s tím, že mu bude zaplacená
částka od vybrané firmy odečtena z nájemného. Základní nájemné pro byt č. 14 v čp. 692 ul.
Křivoklátská činí 3.631,- Kč měsíčně.
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Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 439
I. s o u h l a s í
s výměnou 4 ks střešních oken v bytě č. 14 pana xxxxxxxxxxxxxxxx, ul. Křivoklátská 692,
firmou Klempířství a pokrývačství Matoušek ze Smečna, za cenu díla 78.600,- Kč včetně DPH,
s tím, že celková částka bude započtena oproti nájemnému
II. u k l á d á
starostovi města podepsat dohodu s panem xxxxxxxx, jejímž předmětem je zápočet nákladů za
výměnu střešních oken oproti nájemnému.
Text dohody je přílohou tohoto usnesení.
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.

20) Nákup automobilu pro jednotku SDH Nové Strašecí
Dne 3. dubna letošního roku po prodeji CAS 30 Volvo obci Jinočany byla schválena radou města
rezerva v položce 6901 v hodnotě 300.000,- Kč a to rozpočtovým opatřením č. 5/2019. V té době
nebylo jisté, zda částka bude využita na příspěvek za převod CAS 32 nebo obnovu velitelského
automobilu. S ohledem na blížící se konec roku a nevyřazování mobilní požární techniky u
Hasičského záchranného sboru ČR předkládá velitel hasičů návrh na obnovu velitelského
automobilu. Pro potřeby jednotky SDH Nové Strašecí bylo stanoveno několik kritérií, jako
například: pohyb v terénu díky pohonu 4x4, tažné zařízení na přívěs, dostatečný ložný prostor
v zadní části vozidla pro vybavení hydraulickým vyprošťovacím zařízením, zdravotnickým
batohem, páteřovou deskou, pilou a dalšími prostředky. Byl proveden průzkum trhu, při čemž
jako optimální vozidlo se jeví Volkswagen Amarok.
Celkem byly dodány 4 nabídky.
1) VW Amarok, cena 500.000,- Kč, rv. 2013, dodavatel: AAA Auto Praha 8, Čimice,
2) VW Amarok, cena 449.000,- Kč, rv. 2014, dodavatel: Voiture Cars, odkaz
3) VW Amarok, cena 411.000,- Kč, rv. 2012, dodavatel: AAA Auto Praha 8, Čimice,
4) VW Amarok, cena 359.000,- Kč (sleva), rv. 2011, dodavatel: Auto Seven, Plzeňská 853/26,
Mariánské Lázně
S ohledem na částku za vozidlo se jeví ideálně VW Amarok od dodavatele Auto Seven, Plzeňská
853/26, Mariánské Lázně. Technické parametry: motor 2.0 TDi, najeto 189 000 km, r.v. 2011,
tažné zařízení, servisní knížka, 5 míst, pohon 4x4.
Rozdíl mezi kupní cenou a kapitálovou rezervou (59.000 Kč) se navrhuje přesunout v rámci
paragrafu 5512 Požární ochrana z ostatních položek rozpočtu.
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Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 440
schvaluje
zakoupení vozidla pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Nové Strašecí, a to značky
Volkswagen Amarok 2,0 TDi 120 kW za cenu včetně DPH 359.000,- Kč od společnosti Auto
Seven, Plzeňská 853/26, Mariánské Lázně 353 01
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.

21) Prodej služebních zbraní
Na MěÚ byl dne 21. 10. 2019 předložen návrh vrchního strážníka MěP Stanislava Jahelky, DiS.
na prodej služebních zbraní – pistole CZ 85 a 75, ráže 9 mm Luger. Návrh je odůvodněn
dlouhodobými funkčními problémy na obou zbraní. V minulých letech byl učiněn pokus o opravu
těchto zbraní, ale bezvýsledně, závada se postupně vrátila. Z tohoto důvodu vrchní strážník
navrhuje prodej těchto zbraní. Prodejní hodnota se pohybuje v rozmezí 1.500-2.000,-Kč/kus, proto
vrchní strážník navrhuje prodej služební zbraně za 2.000,-Kč/kus. Zájemci o zbraň- xxxxxxxx a
xxxxxxx, jsou držiteli zbrojního průkazu.

Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 441
I. s c h v a l u j e
prodej zbraní, a to pistolí:
- CZ 85, ráže 9 mm Luger, č. B 7583, inv.č. 106/0300 xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxza
kupní cenu 2.000,-Kč
- CZ 75, ráže 9 mm Luger, č. L 6468, inv.č. 165/0300 xxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx
za částku 2.000,-Kč
II. u k l á d á
starostovi města podepsat příslušné kupní smlouvy
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města, 1 člen se zdržel (Ing. J.Bureš)
Poznámka: hlasování o tomto usnesení se nezúčastnil Bc. K.Šnobl.
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22) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti na stavbu IV-12-6020528/02, Nové
Strašecí, parc.č. 217/40 – smyčka kNN
Na základě uzavřené Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti a
smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-6020528/VB/001, „Nové Strašecí, parc.č. 217/40 –
smyčka kNN“ byla na pozemku parc.č. 217/40 a 217/81 v k.ú. Nové Strašecí společností
Elektromont Matějka a.s. postavena v pilíři nová pojistková skříň SS 100, která je napájena
smyčkou v délce 1m ze stávajícího kabelu na pozemku parc.č. 271/81. Tato skříň byla postavena
do hranice připojovaného pozemku parc.č. 217/40 v k.ú. Nové Strašecí.
Nová pojistková skříň je přístupná a obsluhovatelná z veřejného prostranství (viz
fotodokumentace).
SoSB VB byla uzavřena v roce 2016 s bývalými vlastníky pozemku parc.č. 217/81 tj. s. p.
xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a p. xxxxxxxxxxxx, kteří po vybudování komunikace tento pozemek
převedli Městu Nové Strašecí (KS č. 108/2018/OI ze dne 25.6.2018).
Dne 1.10.2019 byla na město doručena Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti na výše
uvedenou stavbu, ze které je patrný rozsah a typ energetického zařízení umístěného na pozemku
ve vlastnictví města parc.č. 217/81 v k.ú. Nové Strašecí. Rozsah dotčení je upřesněn GP č. 30817718609/2018 v délce 1 m. Náhrada za věcné břemeno je ve výši Kč 1.000,- bez DPH, a bude
uhrazena na základě vystavené faktury.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 442
I. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu č. IV-12-6020528/02, Nové Strašecí,
parc.č. 217/40 – smyčka kNN na pozemku města parc.č. 217/81 v k.ú. Nové Strašecí pro
oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
IČ 24729035, DIČ CZ24729035.
Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
II. u k l á d á
starostovi města podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu č. IV-12-6020528/02,
Nové Strašecí, parc.č. 217/40 – smyčka kNN
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.

23) Různé

a) Snížení energetické náročnosti Kulturního centra v Novém Strašecí, Okružní 934 –
podlimitní veřejná zakázka na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení –
zrušení
V souladu s usnesením rady města č. 309 ze dne 22. července 2019 probíhá výběr dodavatele
stavby Snížení energetické náročnosti Kulturního centra v Novém Strašecí, Okružní 934. První
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jednání hodnotící komise proběhlo 17. 9. 2019. Závěrem byla výzva účastníka č. 2 a účastníka č.
4 k doplnění nabídky, resp. vysvětlení nedostatků. Na dalším jednání dne 3. 10. 2019 bylo
konstatováno, že účastník č. 2 nabídku doplnil a účastník č. 4 byl opět požádán o doplnění nabídky
a vysvětlení nesrovnalostí. Dne 11. 10. 2019 proběhlo třetí jednání hodnotící komise, kde účastník
č. 4 svoji nabídku doplnil a zároveň poukázal na to, že je dle jeho názoru v zadávací dokumentaci
definován požadavek na typ kotle, kdy požadované parametry (účinnost kotle) splňuje pouze jeden
kotel na trhu. Tento podnět byl posouzen projektantem za účelem prověření jeho pravdivosti.
Projektant názor účastníka č. 4 na požadavek v technické specifikaci potvrdil, jelikož technickou
specifikaci kotle z projektové dokumentace skutečně splňuje pouze jediný výrobce plynových
kondenzačních kotlů. Projektant se za chybu omlouvá a nabídl bezplatnou úpravu projektové
dokumentace v co možná nejkratším termínu. Vzhledem k tomuto zjištění komise na svém 4.
jednání dne 23. 10. 2019 zadavateli doporučuje zadávací řízení zrušit a vyhlásit řízení nové na
základě upravené projektové dokumentace.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 443
I. r u š í
zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, soutěženou v režimu
zjednodušeného podlimitního řízení, vyhlášené dne 31. července 2019 (v souladu s § 127 odst. 2.
písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění)
II. u k l á d á
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI zajistit úpravu projektové dokumentace a z projednání
v radě města připravit vyhlášení nového zadávacího řízení
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.

b) Souhlas se sídlem organizace
Dne 16.10.2019 byla doručena MěÚ žádost společnosti VOKŘAP engineering, s r.o. s žádostí o
souhlas s umístěním sídla společnosti.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 444
souhlasí
s umístěním sídla společnosti VOKŘAP engineering s.r.o., IČO:07750552 v budově Havlíčkova
1155, Nové Strašecí.
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.
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c) Školská rada
Na svém zasedání 22. 6. 2015 schválila rada města svým usnesením č. 225 volební řád školské
rady při ZŠ a MŠ J. A. Komenského v Novém Strašecí. Dle tohoto volebního řádu má školská
rada 6 členů, z nichž 2 jmenuje zřizovatel, 2 jsou zástupci pedagogů, 2 zástupci rodičů. Funkční
období rady je tříleté. Za město byli v minulém funkčním období zvoleni tito zástupci : Mgr.
Richard Spiegl a RNDr. Libuše Vosátková. Radě města se navrhuje zvolit nové zástupce – Ing.
Janu Bláhovou a Mgr. Alexandru Tůmovou.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 445
jmenuje
za členy školské rady ZŠ a MŠ J. A. Komenského v Novém Strašecí :
Ing. Janu Bláhovou a Mgr. Alexandru Tůmovou.
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města

Další projednávané záležitosti bez přijatého usnesení:
-

Možnosti placeného parkovacího místa pro kadeřnictví Element
Tělocvična ZŠ
Čipování popelnic
Svoz bioodpadu – plánovaný termín 11.11.2019
Poplatky za svoz odpadu pro chaty
Chodník v Křivoklátském sídlišti
Stav stromů před hřbitovem
Dodatky pachtovních smluv s ČZU
Návrh majetkových směn s ČZU
Panattoni Europe – další postup ve věci
Prodej části pozemku parc.č. 1321/1

´
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Závěr
Starosta města ukončil jednání rady města v 18:20 hod.
26. zasedání rady města se uskuteční
dne 11. 11. 2019 v 17:00 hod..

Mgr. Karel Filip v.r.
starosta města

Ing. Jan Bureš v.r.
místostarosta města

Zapsala: Eva Videmannová, DiS., 31.10. 2019
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