Zápis
z 29. zasedání rady města, konaného dne 19. prosince 2019

Přítomni:
Mgr. Karel Filip
Ing. Jan Bureš

- starosta města
- místostarosta města

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

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

JUDr. Jiří Tláskal

- tajemník MěÚ

Host:
Olga Štefanová, vedoucí OF MěÚ k bodu č. 2

O v ě ř o v a t e l é z á p i s u:

………………………………………..
Ing. Jan Bureš v.r. 19.12.2019

…...…………………………………
Bedřich Műller v.r. 19.12.2019
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Program:
1)
2)
3)
4)

Zahájení
Prodej části pozemku č. 1321/1
Rozpočtové opatření č. 17/2019
Přijetí dotace
Úprava odměny jednatelům Technických služeb
Závěr

Zahájení
Zasedání zahájil v 7:30 hod. starosta města Mgr. Karel Filip a konstatoval, že rada města je
schopna se usnášet vzhledem k účasti 7 členů rady města. Dále konstatoval, že zápis z minulé rady
města byl ověřen Ing. Janem Bechyně a Bc. Karlem Šnoblem.
Starosta města jmenoval za ověřovatele dnešního zápisu Ing. Jana Bureše a Bedřicha Műllera.
Starosta města seznámil přítomné s programem jednání rady města.
Tento program byl schválen 7 členy rady města.
1) Prodej části pozemku č. 1321/1
Rada města po projednání přijala
U s n e s e n í č. 518
I. r u š í
usnesení č. 495 ze dne 9.12.2019
I. s o u h l a s i
se zveřejněním záměru prodeje části pozemku parc.č. 1321/1 o výměře cca 24 m2 v k.ú. Nové
Strašecí, který bude oddělený geometrickým plánem obálkovou metodou, za cenu minimálně
1.000,-Kč/m2 s DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnictví.
Rada města doporučí zastupitelstvu města prodej pozemku zájemci, který předloží nejvyšší
cenovou nabídku.
Zájemci o koupi pozemku mohou sví nabídky předkládat nejpozději do 22.1.2020 do 17:30 hod.
do podatelny MěÚ v zalepené obálce označení „POZEMEK 1231/1 NEOTEVÍRAT“.
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města , jeden člen se zdržel (Ing. J. Bureš).
2) Rozpočtové opatření č. 17(2019
Dne 13.12.2019 obdrželo město částku ve výši 53.424,00 Kč od České pojišťovny a.s.. Jedná se o
výplatu pojistné události, poškození vrat u haly BIOS. Tento neočekávaný příjem do rozpočtu
města lze zahrnout a zároveň posílit výdaje na § 3412 - Sportovní zařízení ze které bude oprava
vrat uhrazena.
Navrhuje se posílit rozpočtové příjmy a zároveň výdaje na § 3319 – Ost. záležitosti kultury o
250.000,00 Kč. V této oblasti byl v posledním čtvrtletí tohoto roku zaznamenán nárůst plnění
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oproti schválenému rozpočtu. K 15.12.2019 evidujeme příjmy ve výši 2.330 tis. Kč, což je o 530
tis. Kč více než byl schválen rozpočet (1.800 tis. Kč).
Vyjádření vedoucí „Odboru kultury a sportu“ paní Lenky Pelcové:
Důvodem k rozpočtové změně je snaha zvýšit zájem občanů Strašecí i z okolí o zdejší kulturu.
Tato změna se nedá provést plíživě, ale spíše skokově. Proto jsme se v druhé polovině roku snažili
rozšířit programovou nabídku v NKC. Obnovili jsme fungování městské galerie Viktora Olivy –
každý měsíc je tam jiná výstava. Nově jsme rozjeli cestovatelské besedy a promítání kina – pro
děti i dospělé. Snažíme se také kvalitativně zvýšit úroveň divadelních představení a koncertů. To
vše je pochopitelně spjato i s vyššími náklady. Nicméně akce jsou poměrně slušně navštěvovány,
takže se zvýšily nejen naše náklady, ale i příjmy.
Doporučuje se posílit výdaje na § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň o 300.000,00 Kč,
aby bylo možno zabezpečit proplacení veškerých závazků vzniklých v této oblasti do konce tohoto
kalendářního roku. Jedná se o vystavenou fakturu do společnosti Technické služby s.r.o. ve výši
117.690,00 Kč za údržbu zeleně provedenou v měsíci listopadu a faktury od Ing. Aleše Nováka za
práce spojené s výsadbou ovocného sadu dle sml. č. 255/2019/MST a 289/2019/MST a
s výsadbou stromů ve městě dle závazné objednávky ve výši 265.958,00 Kč. Dne 14.10.2019
schválila rada města svým usnesením číslo 401 navýšení výdajů na § 3745 – Péče o vzhled obcí
a veřejnou zeleň o 500. 000,00. Kč, bohužel ani toto navýšení nepokryje vzniklé výdaje. Faktury
by bylo možné proplatit v lednu 2020, ale vzhledem k tomu, že v rozpočtu jsou nevyužité rezervy
a stav na bankovních účtech je ve výši cca 41 mil. Kč, není nutné platby odkládat. Posílení výdajů
je možno uskutečnit převodem z nevyužitých rezerv uložených na § 2219 – Pozemní komunikace
(stav rezerv činí 681 800,00 Kč).
Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo dotaci na zajištění činnosti Turistického centra Nové
Strašecí ve výši 18.000,00 Kč. Výdaje (nákup stojanů a brožur) spojené s dotací činí 35.500,00
Kč. Navrhuji radě města zahrnou tento projekt do rozpočtu města. Dofinancování výdajů ve výši
17.500,00 Kč je možno uhradit z běžných výdajů na § 3319 – Ost. záležitosti kultury.
Svazek obcí mikroregionu Novostrašecko v rámci schvalování svého rozpočtu na rok 2019
rozhodl o finanční podpoře ve výši 10.000,00 Kč na kulturní akci města „Zázraky vína“.
Vzhledem k tomu, že částka bude připsána na účet města ještě do konce tohoto roku, doporučue
se navýšit příslušné příjmy a pro dodržení vyrovnaného rozpočtového opatření zároveň navýšit i
výdaje, a to na §3319 – Ost. záležitosti kultury ze kterého byly výdaje financovány.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 519
schvaluje
rozpočtové opatření č. 17/2019 takto:
I. PŘÍJMY
§ 3412 – Sportovní zařízení
Položka 2322 – Přijaté pojistné náhrady
Pozn.: pojistné plnění

53 424,00

§ 3319 – Ost. záležitosti kultury
Položka 2111 – Příjmy z poskytování služeb
Pozn.: navýšení příjmů

250 000,00
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Pol. 4121 – Neinvest. dotace od krajů
Pozn.: Příjem dotace

18 000,00

Pol. 4129 – Ost.,přijaté transfery
Pozn.: Finanční podpora od Svazku obcí

10 000,00

II. VÝDAJE
§ 3412 – Sportovní zařízení
Položka 5171 – Opravy a udržování
Pozn.: oprava poškozených vrat

53 424,00

§ 3319 – Ost. záležitosti kultury
Položka 5169 – Nákup ostatních služeb
Pozn.: posílení výdajů

278 000,00

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

-300 000,00

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

300 000,00

IV. FINANCOVÁNÍ
Rozpočtové opatření č. 17/2019 je vyrovnané.
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.
3)Přijetí neinvestiční dotace z Programu na podporu turistických informačních center
Zastupitelstvo Středočeského kraje dne 25. 11. 2019 usnesením č. 125-21/2019/ZK schválilo
dotaci na zajištění činnosti Turistického informačního centra Nové Strašecí (nákup stojanů na
letáky a tisk brožury) z Programu na podporu rozvoje turistických informačních center
Středočeského kraje pro rok 2019. Projekt byl podpořen částkou 18.000,- Kč. Smlouva byla
doručena 16. 12. 2019 a čerpání dotace je podmíněno realizací do konce roku 2019.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 520
I. s o u h l a s í
s přijetím dotace 18.000 Kč na zajištění činnosti Turistického informačního centra Nové Strašecí
v roce 2019 a uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
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Středočeského kraje podle Programu na podporu turistických informačních center Středočeského
kraje pro rok 2019 se Středočeským krajem, IČO: 70891095
II. u k l á d á
starostovi města smlouvu podepsat
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.
4) Odměny jednatelům Technických služeb
Poznámka: hlasování se nezúčastnil B. Műller
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 521
schvaluje
úpravu měsíční odměny jednatelům Technických služeb Nové Strašecí s.r.o. Bc. Stanislavu
Zahálkovi a Bedřichu Műllerovi s platností od 1.1.2020 ve výši návrhu, který je přílohou tohoto
usnesení.
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města.

5) Různé
V tomto bodě nebylo nic projednáno.

Závěr
Starosta města ukončil jednání rady města v 8:30 hod.
30. zasedání rady města se uskuteční
dne 6. 1. 2020 v 17:00 hod..

Ing. Jan Bureš v.r.
místostarosta města

Mgr. Karel Filip v.r.
starosta města

Zapsal: JUDr. Jiří Tláskal, 19.12. 2019
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