Zápis
z 80. zasedání rady města, konaného dne 5. ledna 2022

Přítomni:
Ing. Jan Bureš

- místostarosta města

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

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

JUDr. Jiří Tláskal

- tajemník MěÚ

Omluveni:
Mgr. Karel Filip

- starosta města

O v ě ř o v a t e l é z á p i s u:

………………………………………..
Bc. Karel Šnobl v.r. 11.1.2022

…...………………………………
Michal Bűnter v.r. 7.1.2022
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Program:
Zahájení
1) Nájem kotelen
2) Otevřený dopis – cena tepla
3) Různé
Závěr

Zahájení
Zasedání zahájil v 17:00 hod. místostarosta města Ing. Jan Bureš 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 Mgr. Jiřím Boučkem a Michalem Bűnterem.
Místostarosta města jmenoval za ověřovatele dnešního zápisu Bc. Karla Šnobla a Michala
Bűntera.
Místostarosta města seznámil přítomné s programem jednání rady města.
Tento program byl schválen 6 členy rady města.
1. Smlouva o nájmu nebytových prostor (kotelny) ze dne 14.2.2012
Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. (provozovatel) si pronajímají nebytové prostory a
technologii tepelného zásobování města k zajištění služby dodávek tepla pro město a další
odběratele na území města.
Rada města na svém zasedání dne 13.12.2021 usnesením č. 1363 schválila uzavření dodatku č.
9 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor – kotelen s platností od 1.1.2022, jehož předmětem
byla úprava nájemného snížením o 50%.
Po projednání rada přijala
U s n e s e n í č. 1365
I. r u š í
své usnesení č. 1363 ze dne 13.12.2021
II. s o u h l a s í
s poskytnutím slevy na nájemném pro rok 2022 ze smlouvy o nájmu nebytových prostor
uzavřené dne 14.2.2012 mezi městem a společností Technické služby Nové Strašecí, s.r.o.,
Lipová 1172, IČO 2723684 ve výši 100%.
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
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2) Otevřený dopis SVJ – cena tepla
Na MěÚ byl dne 22.12.2021doručen „Otevřený dopis vedení města Nové Strašecí“ podaný
zástupci 20 společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ), jehož předmětem je problematika
zvýšení cen za teplo a teplou vodu dodávaných Technickými službami Nové Strašecí s.r.o. a
požadavky na přijetí příslušných opatření a zodpovězení některých otázek.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 1366
schvaluje
odpověď na „Otevřený dopis vedení města Nové Strašecí“ ze dne 21.12.2021 podaný zástupci
20 společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ), jehož předmětem je problematika zvýšení
cen za teplo a teplou vodu dodávaných Technickými službami Nové Strašecí s.r.o. a požadavky
na přijetí příslušných opatření a zodpovězení některých otázek.
Text písemné odpovědi je přílohou tohoto usnesení.
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
3) Různé
V tomto bodě nebylo nic projednáno.
Další projednávané záležitosti bez přijatého usnesení
Pozvání předsedů SVJ a jednatele TSNS na 81. zasedání rady města dne 17.1.2022.

Závěr
Místostarosta města ukončil jednání rady města v 18:00 hod.
81. zasedání rady města se uskuteční dne 17. 1. 2022 v 17:00 hod.

Ing. Jan Bureš v.r.
místostarosta města
zapsal: JUDr. Jiří Tláskal, 6.1.2022
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