Zápis
z 35. zasedání rady města, konaného dne 16. března 2020

Přítomni:
Mgr. Karel Filip
Ing. Jan Bureš
Ing. Jan Bechyně
Mgr. Jiří Bouček
Michal Bűnter
Bedřich Műller
Bc. Karel Šnobl

- starosta města
- místostarosta města
- člen rady města
- člen rady města
- člen rady města
- člen rady města
- člen rady města

JUDr. Jiří Tláskal

- tajemník MěÚ
Omluven:

Host:
P. Frieber, vedoucí OI MěÚ

– v zahájení

O v ě ř o v a t e l é z á p i s u:

………………………………………..
Mgr. Jiří Bouček v.r. 20.3.2020

…...…………………………………
Bc. Karel Šnobl v.r. 20.3.2020
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Program:
Zahájení
1) Rozpočtové opatření č. 4/2020
2) Hospodářský výsledek a účetní závěrka ZŠ a MŠ J.A.Komenského za rok 2019
3) Směna pozemků v k.ú. Nové Strašecí
4) Nabídka částí pozemků parc.č. 1737/2, 1736/1, 1736/2 a 1736/3 v k.ú. Nové Strašecí
5) Prodej části pozemku parc.č. 467/2 v k.ú. Nové Strašecí
6) Dělení pozemků zastavitelné plochy Z86 (dle ÚP) v ul. Nádražní
7) Snížení energetické náročnosti NKC – technický dozor investora a koordinátora BOZP- námitka
– odvolání spol. Kittlik s.r.o.
8) Novostavba multifunkčního zařízení s krytou terasou na fotbalovém hřišti v Novém Strašecí –
technický dozor investora a koordinátor BOZP
9) Přístavba mateřské školy
10) Obnova vybraných polních cest – zpracování PD – zakázka malého rozsahu – zrušení veřejné
zakázky
11) Dodatky k nájemním smlouvám – pronájem zemědělských pozemků města ČZU – ŠZP Lány
12) Smlouva o poskytování služeb (výsyp a odvoz skla) mezi městem a spol. Marius Pedersen a.s.
13) Smlouva o ukládání odpadu na řízení skládce spol. EKOLOGIE, s.r.o.
14) Smlouva mezi městem a drobnými podnikateli o zapojení do sběru vytříděných složek
komunálního odpadu – papír, plasty, sklo
15) Žádost o přidělení bytu č. 19, ul. Rakovnická čp. 707
16) Žádost o přidělení bytu č. 8, ul. Čelechovická čp. 646
17) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – byt č. 18, Husova 752
18) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – byt č. 10, Čelechovická 646
19) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – xxxxxxx, Rakovnická 680
20) Různé
Závěr

Zahájení
Zasedání zahájil ve 13:00 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 p. Michalem Bűnterem a Bedřichem Műllerem.
Starosta města jmenoval za ověřovatele dnešního zápisu Mgr. Jiřího Boučka a Bc. Karla Šnobla.
Starosta města seznámil přítomné s programem jednání rady města.
Tento program byl schválen 7 členy rady města.
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1) Rozpočtová opatření č. 4 / 2020
Na základě kupní smlouvy č. 40/2020/TM ze dne 19.2.2020 byl prodán z majetku města
nepotřebný automobil Škoda Octavia za 17.000,00 Kč evidovaný na organizaci JSDH. Kupující
Obec Roztoky částku uhradila dne 24. 2. 2020. Navrhuje se zahrnout tento příjem do rozpočtu
města a na straně výdajů posílit rozpočet JSDH.
Na základě informace o výplatě pojistného plnění od společnosti Generali Česká pojišťovna a.s.
město obdrželo částku ve výši 2.587,00 Kč za poškození sloupu veřejného osvětlení v ulici Do
Hlinišť. Navrhuje se zahrnout tento příjem do rozpočtu města a na straně výdajů uložit do běžných
rezerv na §3636 – Veřejné osvětlení.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 609
schvaluje
rozpočtové opatření č. 4/2020 takto:
I. PŘÍJMY
§ 5512 – Požární ochrana
Položka 3113 – Příjmy z prodeje majetku
Pozn.: Prodej osobního vozu

17.000,00

§ 3631 – Veřejné osvětlení
Položka 2322 – Přijaté pojistné náhrady
Pozn.: Výplata škodní události

2.587,00

II. VÝDAJE
§ 5512 – Požární ochrana
Položka 5139 – Nákup materiálu
Pozn.: Posílení výdajů

17.000,00

§ 3631 – Veřejné osvětlení
Položka 5901 – Běžné rezervy
Pozn.: Uložení do rezerv

2.587,00

III. FINANCOVÁNÍ
Rozpočtové opatření číslo 4/2020 je vyrovnané.
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.
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2) Hospodářský výsledek a účetní závěrka ZŠ a MŠ J.A. Komenského za rok 2019
1) Na základě zákona 563/1991 Sb. o účetnictví překládá Mgr. Petr Chochola, ředitel školy,
přehled hospodářského výsledku (HV) příspěvkové organizace ZŠ a MŠ J.A. Komenského a dále
návrh na jeho rozdělení. Dle předložených údajů činí HV +71.342,64 Kč.
HV za hlavní činnost
HV za hospodářskou činnost
HV 2019 celkem

41.270,64
30.072,00
71.342,64

Ředitel školy navrhuje hospodářský výsledek za rok 2019 ve výši 71.342,64 Kč uložit do
rezervního fondu.
2) Na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb. o účetnictví žádá ředitel školy o schválení účetní
závěrky ZŠ a MŠ J.A. Komenského v Novém Strašecí za rok 2019
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 610
I. b e r e n a v ě d o m í
výsledky hospodaření ZŠ a MŠ J.A. Komenského v Novém Strašecí za rok 2019.
II. s c h v a l u j e
a) rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 a to uložením celé částky do rezervního fondu
b) účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ J.A. Komenského v Novém Strašecí za rok
2019
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.

3) Směna pozemků v k.ú. Nové Strašecí
Město obdrželo dne 8. 7. 2019 žádost paní xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx o koupi pozemku
parc.č. 467/2 (ostatní plocha – výměra 299 m2 ) v k.ú. Nové Strašecí z majetku města, za účelem
ucelení jednotlivých pozemků v jejím vlastnictví do jednoho bloku.
Tento pozemek leží ve východní části města mezi bývalým Hamirem a komunikací U Hamira. Dle
ÚP je určen jako plocha zeleně – soukromá a vyhrazená (Z64). Tento pozemek město získalo
bezúplatným převodem od SPÚ ČR za účelem zastavění veřejně prospěšnou stavbou nebo stavbou
pro bydlení nebo k realizaci zeleně. Kdyby v budoucnu byla iniciována změna ÚP tzn. změna
využití citovaného pozemku, bylo by město povinno tento pozemek převést zpět na převádějícího.
Jestliže nebude možné převést pozemek zpět, protože bude ve vlastnictví třetí osoby, zavazuje se
město k tomu, že poskytne převádějícímu náhradu za tento pozemek v penězích.
Rada města tuto žádost projednala dne 12. 8. 2019 s tím, že ji vzala na vědomí a uložila
tajemníkovi MěÚ zajistit vypracování návrhu dopravního napojení na křižovatku v ul. U Hamira/U
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Mlýna. Důvodem je skutečnost, že v místě nového vjezdu je veřejná komunikace velmi úzká.
Pokud by město prodalo celý pozemek p.č. 467/2, zcela určitě by vznikl problém, pokud by
v budoucnu došlo k její rekonstrukci a nová část komunikace by měla splňovat všechny technické
požadavky. Požadavek na nový vjezd vznikl tak, že xxxxxx zakoupila pozemek, který byl oddělen
ze sousedního pozemku. (p.č. 467/4).
Dopravní studii zpracovala společnost Rakoprojekt s.r.o. Z něho vyplývá, že pokud by měla
komunikace vyhovovat svému účelu - zásobování průmyslových objektů velkými dopravními
prostředky (např. kamiony), je nutné tomu upravit dopravní napojení mezi ul. Do Hlinišť a
křižovatkou v ul. U Hamira/U Mlýna. Taktéž je vhodné a žádoucí, aby další dopravní zatížení
v této lokalitě bylo nasměrováno i na komunikaci U Mlýna. Stávající doprava využívá dopravního
napojení od ul. Čsl. armády přes Žižkovo náměstí. Zejména vjezd z ul. Čsl. armády na Žižkovo
nám. je velmi komplikovaný pro nákladní dopravu.
Při předběžném projednávání dopravní studie s paní xxxxxxxxx bylo domluvené, že je srozuměna
a souhlasí se směnou části pozemku parc.č. 467/12 o výměře 51 m2 z jejího vlastnictví, která by
byla použitá pro vybudování obslužné komunikace, za část pozemku parc.č. 467/2 o výměře 51
m2 z vlastnictví města s tím, že město zaplatí geometrický plán a ½ nákladů na vklad do katastru
nemovitostí.
Dle územního plánu je část pozemku ve vlastnictví p. xxxxxxxxxx vedená jako plocha výroby a
skladování a část pozemku ve vlastnictví města je vedená jako plocha zeleně.
Na pozemku ve vlastnictví xxxxxxxxxxx je el. pilíř (viz fotodokumentace).
Část pozemku parc.č. 467/2 o výměře 39 m2 zůstane ve vlastnictví města pro vybudování obslužné
komunikace a zbývající část pozemku o výměře 209 m2 bude předmětem prodeje. Směna pozemků
je podmíněna prodejem pozemku a naopak.
Odbor investic požádal o závazné stanovisko k dělení pozemků dle záborové situace (dopravní
studie) na Městském úřadě v Rakovníku, odbor výstavby a investic, oddělení územního plánování
a regionálního rozvoje. Závazné stanovisko je kladné.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 611
I. s o u h l a s í
se zveřejněním záměru směny pozemků takto:
a) část parc.č. 467/12 (ostatní plocha, po oddělení GP výměra 51 m2) do vlastnictví města
b) část parc.č. 467/2 (ostatní plocha, po oddělení GP výměra 51 m2) v k.ú. Nové Strašecí
z vlastnictví města
s tím, že město uhradí geometrický plán a ½ nákladů na vklad na katastr nemovitostí
Směňované pozemky jsou oceněny stejnou hodnotou a nedojde k žádnému dalšímu finančnímu
vyrovnání.
II. u k l á d á
tajemníkovi MěÚ zajistit zveřejnění záměru směny pozemků podle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000
Sb. „o obcích“
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.
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4) Nabídka částí pozemků parc.č. 1737/2, 1736/1, 1736/2 a 1736/3 v k.ú. Nové Strašecí do
vlastnictví města
Město obdrželo nabídku částí pozemků parc.č. 1737/2 (výměra 100 m2), parc.č. 1736/1 (výměra
29 m2), parc.č. 1736/2 (výměra 28 m2) a parc.č. 1736/3 (výměra 28 m2) v k.ú. Nové Strašecí od
manželů xxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx.
Manželé xxxxxx zjistili při geometrickém zaměření pozemků pro rekonstrukci plotu, že část jejich
pozemků zasahuje do stávající vyježděné komunikace. Na základě předběžného jednání
s místostarostou Ing. Burešem nabízí městu části pozemků za celkovou cenu 165.256,- tj 893,Kč/m2 s tím, že město zaplatí vyhotovení GP, ověření podpisů a vklad do katastru nemovitosti.
Navržená cena odpovídá částce, za kterou pozemky v roce 2018 od města odkoupili. Cena je
navýšená o daň z nabytí nemovitostí, kterou za pozemky zaplatili. Nejedná se o celou částku
původně uhrazené daně z převodu nemovitosti, ale o její adekvátní část odpovídající výměře v této
nabídce.
Přístupová komunikace v ul. Pod Větrákem je již nyní poměrně úzká a jakékoli případné její další
zúžení není žádoucí. Záměrem města je, aby mělo ve vlastnictví pozemky pod místními
komunikacemi. Město díky těmto pozemkům může přístupovou komunikaci v budoucnu částečně
rozšířit. Dále bude zajištěn dostatečný prostor pro uložení veřejného vodovodu do západní části
ul. Pod Větrákem a lokality Mackova hora (chatová oblast). Východní část pozemku p.č. 1737/2
má ostrý vrchol, který je poměrně těžko majiteli využitelný. Naopak pro město bude vhodné ho
mít ve vlastnictví s ohledem na skutečnost, že bude nutné řešit odvodnění komunikace Pod
Větrákem a kolmé cesty, kde se předpokládá výstavba několika rodinných domů.
Nákup pozemků bude řešen rozpočtovou změnou.
Po projednání rada města přijala
Usnesení

č. 612

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 části pozemků parc.č. 1737/2 (ostatní plocha o výměře 100 m2), 1736/1 (zahrada o výměře
29 m2), 1736/2 (zahrada o výměře 28 m2) a parc.č. 1736/3 (zahrada o výměře 28 m2) v k.ú. Nové
Strašecí od manželů xxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx za dohodnutou cenu Kč 165.256,- s tím,
že město připraví kupní smlouvu a ponese veškeré náklady spojené s převodem vlastnictví.
Výměry částí pozemků budou upřesněny geometrickým plánem.
Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
II. u k l á d á
starostovi města příslušnou smlouvu podepsat.
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.
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5) Prodej části pozemku parc.č. 467/2 v k.ú. Nové Strašecí
Rada města projednala na svém zasedání dne 6.1.2020 žádost paní xxxxxxxx, bytem
xxxxxxxxxxxx o koupi pozemku parc.č. 467/2 (ostatní plocha – výměra 299 m2) v k.ú. Nové
Strašecí z majetku města, za účelem ucelení jednotlivých pozemků v jejím vlastnictví do jednoho
bloku. Svým usnesením č. 528 souhlasila se zpracováním znaleckého posudku.
Podle přiloženého znaleckého posudku č. 10-2268-2020 ze dne 8.2.2020 zhotoveného znalcem
Ing. Bohumírem Jankovským, bytem Zavidov 121, činí cena zjištěná dle cenového předpisu za
pozemek parc.č. 467/2 Kč 80,01/m2 včetně DPH. Cena za posudek je Kč 900,-.
Dle předběžné domluvy s paní xxxxxxxxxxxx by předmětem prodeje byla pouze část pozemku o
výměře 209 m2. Část pozemku parc.č. 467/2 o výměře 39 m2 zůstane ve vlastnictví města pro
vybudování obslužné komunikace a část pozemku o výměře 51 m2 je předmětem směnné smlouvy
s paní xxxxxxxxxx. Prodej je podmíněn směnou pozemků a naopak.
Na hranici pozemku parc.č. 467/2 je podzemní vedení VN.
Odbor investic požádal o stanovisko k dělení pozemku parc.č. 467/2 Městský úřad v Rakovníku,
odbor výstavby a investic, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 613
I. s o u h l a s í
se zveřejněním záměru prodeje části pozemku parc.č. 467/2 o výměře 209 m2 v k.ú. Nové Strašecí
za cenu minimálně 80,- Kč/m2 s DPH s tím, že kupující uhradí ½ nákladu na vklad do katastru
nemovitostí).
II. u k l á d á
tajemníkovi MěÚ zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemku podle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000
Sb. „o obcích“
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.

6) Dělení pozemků zastavitelné plochy Z86 (dle ÚP) v ul. Nádražní
Na základě usn. RM č. 567 ze dne 3. 2. 2020 městský architekt Ing. arch. Viktor Tuček zpracoval
dvě varianty dělení pozemků zastavitelné plochy Z86 (dle ÚP) v ul. Nádražní.
Varianta „A“ navrhuje parcelaci pozemků pro 3 RD, varianta „B“ pak parcelaci pozemků na 4 RD.
Návrh parcelace zastavitelné plochy Z86 se předkládá RM k posouzení. OI MěÚ upřednostňuje
variantu „A“, která dle názoru OI více koresponduje se stávající zástavbou.
V případě schválení jedné z předkládaných variant parcelace pozemků by dalšími kroky k splnění
usn. č. 567 bylo geodetické rozdělení pozemků dle schválené varianty parcelace, a příprava
zasíťování pozemků.
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Po projednání rada města přijala
Usnesení

č. 614

I. s c h v a l u j e
variantu „B“ parcelace pozemků zastavitelné plochy Z86 (dle ÚP) v ul. Nádražní pro 4 RD.
II. u k l á d á
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI zajistit geodetické rozdělení pozemků dle schválené
varianty B parcelace zastavitelné plochy Z86 (dle ÚP) v ul. Nádražní, a zajistit projektové
dokumentace a povolení k realizaci na přípojky k zasíťování dotčených pozemků.
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.

7) Snížení energetické náročnosti Kulturního centra v Novém Strašecí – technický dozor
investora a koordinátor BOZP – námitka – odvolání Ing. Martina Kučery, Kittlik s. r. o.
RM usn. č. 584 ze dne 17. 2. 2020:
- vzala na vědomí protokol o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu na služby – Výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP na stavbu
Snížení energetické náročnosti Kulturního centra v Novém Strašecí,
- schválila cenovou nabídku č. 5 Hany Pastyříkové s nabídkovou cenou 198.000 Kč.
Dne 3. 3. 2020 byla na MěÚ doručena námitka – odvolání Ing. Martina Kučery, Kittlik s. r. o.,
proti oznámení o výběru nejvhodnější nabídky v předmětné veřejné zakázce malého rozsahu na
služby – viz příloha.
K obsahu námitky lze konstatovat:
- hodnotící komise postupovala zcela v souladu s hodnotícími kritérii, jak byly definovány ve
výzvě k předložení cenové nabídky (v zadávacích podmínkách),
- žádný právní předpis neukládá RM respektovat protokol o posouzení a hodnocení nabídek na
veřejnou zakázku malého rozsahu na služby, RM má právo postupovat u zakázek malého
rozsahu odlišně,
- při posuzování nabídek uchazečů nebyly hodnotící komisí porušeny zásady rovného
zacházení a zákazu diskriminace,
- proti oznámení o výběru nejvhodnější nabídky v předmětné veřejné zakázce malého rozsahu
na služby není možné podat námitku – odvolání,
- chybné uvedení zákona v poučení o nemožnosti podat proti rozhodnutí o výběru námitku je
pouze administrativní nedopatření, platný zákon o veřejných zakázkách neobsahuje
ustanovení o možnosti podat opravný prostředek proti výběru nejvhodnější nabídky, citace
zákona (byť chybná) je v poučení zcela nadbytečně.
Námitku – odvolání Ing. Martina Kučery, Kittlik s. r. o., nelze přijmout, jelikož proti rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky nelze podat námitku – odvolání.
Po projednání rada města přijala
Usnesení

č. 615

I. b e r e n a v ě d o m í
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námitku – odvolání Ing. Martina Kučery, Kittlik s. r. o., proti oznámení o výběru nejvhodnější
nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu na služby Výkon technického dozoru investora a
koordinátora BOZP na stavbu Snížení energetické náročnosti Kulturního centra v Novém Strašecí.
II. k o n s t a t u j e,
proti oznámení o výběru nejvhodnější nabídky v předmětné veřejné zakázce malého rozsahu na
služby není možné podat námitku – odvolání,
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.

8) Novostavba multifunkčního zařízení s krytou terasou na fotbalovém hřišti v Novém
Strašecí – technický dozor investora a koordinátor BOZP
V rámci přípravy realizace stavby Novostavba multifunkčního zařízení s krytou terasou na
fotbalovém hřišti v Novém Strašecí byl Ing. Zdeněk Hubáček, BRAIN s. r. o., IČ: 48588202, OI
požádán o předložení cenové nabídky na zajištění výkonu technického dozoru investora a
koordinátora BOZP na předmětné stavbě. O cenovou nabídku byl Ing. Zdeněk Hubáček požádán
na základě dosavadních vynikajících zkušeností s výkonem obdobných činností při realizaci
stavby sociálních bytů v č.p. 550. Na této stavbě Ing. Zdeněk Hubáček také zajišťuje pro město
výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP a na základě dosavadní spolupráce je
zajištění předmětných činností ze strany Ing. Zdeňka Hubáčka OI hodnoceno jako velmi
zodpovědné, ve výborné kvalitě, s požadovanou odborností a v požadované časové náročnosti, a
to jak přímo na realizované stavbě, tak při zajišťování dokladové stránky stavby, jednání
s projektantem, zhotovitelem i zadavatelem (městem).
Cenová nabídka byla předložena ve výši:
- výkon technického dozoru investora – 69.200 Kč, DPH 21 % 14.532 Kč, cena včetně DPH
83.732 Kč,
- výkon koordinátora BOZP – 18.400 Kč, DPH 21 % 3.864 Kč, cena včetně DPH 22.264 Kč,
- celková cena včetně DPH 105.996 Kč.
Úhrada nákladů za výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP by byla hrazena
z alokace finančních prostředků v rozpočtu města na rok 2020 na předmětnou stavbu.
OI doporučuje na základě dosavadní spolupráce schválit nabídku Ing. Zdeňka Hubáčka, BRAIN
s. r. o., IČ: 48588202, na zajištění výkonu technického dozoru investora a koordinátora BOZP na
stavbě Novostavba multifunkčního zařízení s krytou terasou na fotbalovém hřišti v Novém
Strašecí.
Po projednání rada města přijala
Usnesení

č. 616

I. s ch v a l u j e
nabídku Ing. Zdeňka Hubáčka, BRAIN s. r. o., IČ: 48588202, na zajištění výkonu technického
dozoru investora a koordinátora BOZP na stavbě Novostavba multifunkčního zařízení s krytou
terasou na fotbalovém hřišti v Novém Strašecí, ve výši:
- výkon technického dozoru investora – 69.200 Kč, DPH 21 % 14.532 Kč, cena včetně DPH
83.732 Kč,
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-

výkon koordinátora BOZP – 18.400 Kč, DPH 21 % 3.864 Kč, cena včetně DPH 22.264 Kč,
celková cena včetně DPH 105.996 Kč.
II. u k l á d á

tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI zajistit výkon technického dozoru investora a koordinátora
BOZP na stavbě Novostavba multifunkčního zařízení s krytou terasou na fotbalovém hřišti
v Novém Strašecí, prostřednictvím Ing. Zdeňka Hubáčka, BRAIN s. r. o., IČ: 48588202, v rozsahu
předložené cenové nabídky
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.

9) Přístavba mateřské školy
Na základě projednání finanční rozvahy na přístavbu Mateřské školy v RM dne 20. 1. 2020 OI
navrhuje RM zahájit přípravné práce.
Přípravné práce by spočívaly v zajištění standardní projektové studie na předmětnou stavbu,
k projednání záměru předmětné stavby v orgánech města a následnému rozhodnutí o dalším
postupu.
Po projednání rada města přijala
Usnesení

č. 617

ukládá
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI zajistit zpracování studie na přístavbu mateřské školy U
Lesíka v rozsahu dvou nových oddělení.
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města

10) Obnova vybraných polních cest – zpracování PD – zakázka malého rozsahu – zrušení
veřejné zakázky
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 na malého rozsahu na služby – zpracování projektové dokumentace
ve stupni DPS.
V termínu pro podání nabídek byly doručeny dvě nabídky. Nabízená cena však výrazně
překračovala předpokládanou cenu za zakázku. Došlo tedy ke zrušení veřejné zakázky a zveřejnění
nové výzvy k podání nabídky. Tato výzva byla zveřejněna na základě usnesení rady města č. 427
ze dne 29. 10. 2019.
V termínu pro podání nabídek, který byl stanoven na 22. 11. 2019 bylo doručeno celkem pět
nabídek. Všechny podané nabídky však opět překračovaly předpokládanou cenu zakázky
(nejlevnější nabídka o 32 %). Z tohoto důvodu byla požádána o konzultaci záměru odborná
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firma za účelem doporučení opatření, která by mohla nabídkovou cenu snížit.
Z tohoto jednání mimo jiné vyplynulo, že budování zamýšlených polních cest nebude možné bez
pozemkových úprav, jelikož šíře městských pozemků v některých částech cest je pro jejich
vybudování nedostačující. Proto byla doporučena konzultace záměru na Státním pozemkovém
úřadě.
Konzultace proběhla na pobočce Státního pozemkového úřadu v Rakovníku s vedoucím, Ing.
Michalem Hájkem. Ten informoval, že v lokalitách nejsou úřadem v současné době plánovány
žádné pozemkové úpravy a jejich provedení je možné pouze se souhlasem všech majitelů
dotčených pozemků. V souvislosti s budováním stávající dálnice D6 nebyly žádné pozemkové
úpravy prováděny. O realizaci pozemkových úprav na zemědělsky využívaných, nepřístupných
pozemcích lze v dotčených lokalitách Státní pozemkový úřad požádat.
Vzhledem k výše uvedenému doporučuje odbor investic výběrové řízení zrušit a požádat Státní
pozemkový úřad o provedení pozemkových úprav v lokalitách U čelechovské cesty, Na dolíkách
a U Konopasu.
Po projednání rada města přijala
Usnesení

č. 618

I. r u š í
výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na služby „Obnova vybraných polních cest –
zpracování PD“ vyhlášenou dne 30. 10. 2019
II. u k l á d á
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s odborem investic zajistit vypracování žádosti o provedení
pozemkových úprav v lokalitách U čelechovské cesty, Na dolíkách a U Konopasu za účelem
zpřístupnění zemědělských a lesních pozemků
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.

11) Dodatky k nájemním smlouvám – pronájem zemědělských pozemků města ČZU – ŠZP
Lány
Česká zemědělská univerzita v Praze – Školní zemědělský podnik v Lánech užívá na základě
nájemních smluv č. 215/2015/OI (č.j. 216/15) a č. 216/2015/OI (č.j. 217/15) ze dne 9.11.2015 a
dodatku č. 1 ke smlouvám zemědělské pozemky v k.ú. Nové Strašecí o celkové výměře 77,0107
ha, které jsou ve vlastnictví města.
V roce 2018 a 2019 došlo k úpravě ve výměrách, které jsou předmětem pachtovních smluv:







směna pozemků s p. Miškaničovou a p. Šnelerem - 4273 m2 – Okrouhlice
směna pozemků s p. Novotným + 2500 m2 – pozemek u fotbalového hřiště
koupě pozemku od BIOTOP s.r.o. + 130 m2 – pozemek u Konopasu
změny v rámci JPÚ - 2403 m2
bezúplatný převod pozemku parc.č. 366/48 SPÚ – 1236 m2
pozemek parc.č. 643/1 – skutečně obhospodařována orná půda + 2542 m2
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pozemky vydané z důvodu stavby čističky – 4990 m2
koupě pozemku od p. Buriánové + 3580 m2
prodej pozemku ŘSaD -122 m2
další pronajaté pozemky + 1330 m2
vyjmuté pozemky – 100 m2
úpravy ve výměrách -555 m2

Dle jednání ŠZP Lány a panem Ing. J. Burešem byly přesunuty některé pozemky s 60ti měsíční
výpovědní lhůtou do 12ti měsíční výpovědní lhůty. Zároveň byla navýšená částka za pachtovné u
smlouvy s 12ti měsíční výpovědní lhůty z 2.500,- Kč/ha na 3.000,- Kč/ha.
S přihlédnutím ke změnám v držbě pozemků je předmětem nájmu (pachtu) celková výměra
76,6510 ha. Na základě těchto změn byly ve spolupráci města a ŠZP Lány vypracovány dodatky
č. 2 k pachtovní smlouvě č.215/2015/OI a č. 216/2015/OI.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 619
I. s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 2 k pachtovní smlouvě č. 215/2015/OI (č.j. 75/19) a dodatku č. 2
k pachtovní smlouvě č. 216/2015/OI (č.j. 74/19) mezi propachtovatelem Městem Nové Strašecí a
pachtýřem ČZU ŠZP v Lánech, jejichž předmětem je snížení výměry v pachtovních smlouvách o
3597 m2 .
Texty dodatků č.2 jsou přílohou tohoto usnesení.
II. u k l á d á
starostovi města dodatky č. 2 k nájemním smlouvám podepsat.
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města, jeden člen se zdržel (ing. J. Bureš).

12) Smlouva o poskytování služeb (výsyp a odvoz skla) mezi městem Nové Strašecí a
společností Marius Pedersen a. s.
Pověření k likvidaci odpadů včetně separovaných odpadů (třídění skla, plastů a papíru) v roce
2011 dostaly Technické služby, které měly od Krajského úřadu povolení k tzv. mobilnímu sběru
odpadů. Na odvoz skla měly TSNS podepsánu smlouvu se společností Marius Pedersen a. s. IČ:
42194920 (dříve Becker Bohemia Kralovice).
Podle platného zákona o odpadech si od ledna roku 2020 nesmějí dvě společnosti předávat odpady,
pokud podnikají prostřednictvím mobilního sběru.
Společnost Marius Pedersen a. s. proto městu předložila návrh smlouvy na odvoz a likvidaci skla
pro rok 2020. Aktuální běžná cena výsypu a odvozu kontejneru 1 800 l se pohybuje okolo 250–
260 Kč (ověřeno OI). Společnost Marius Pedersen a. s. městu nabídla cenu 235 Kč/nádoba 1800
l. Původní cena za výsyp a odvoz skla byla 190 Kč/nádoba 1800 l. Na základě navýšení ceny dojde
k celkovému ročnímu navýšení nákladů za výsyp a odvoz skla pro město o 12.690 Kč
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Na základě výše uvedeného a dlouhodobé spolupráce se společností Marius Pedersen a. s. OI
navrhuje RM smlouvu se společností Marius Pedersen a. s. schválit.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 620
I. s ch v a l u j e
smlouvu na rok 2020 za výsyp a odvoz tříděného skla se společností Marius Pedersen a. s.
Průběžná 1940/3, Hradec Králově, IČ: 42194920, za cenu 235 Kč/nádoba 1800 l.
II. u k l á d á
starostovi města smlouvu podepsat.
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.

13) Smlouva o ukládání odpadu na řízené skládce společnosti EKOLOGIE s.r.o.
Na základě dlouhodobých smluvních vztahů Město Nové Strašecí ukládá komunální odpad na
řízené skládce společnosti Ekologie s.r.o. Odbor investic nyní RM předkládá nový návrh smlouvy
pro rok 2020.
Vzhledem k tomu, že se cena za uložení odpadů na skládku Ekologie s.r.o. pro rok 2020 nemění,
odbor investic doporučuje RM smlouvu schválit.
SKO
Uliční smetky
Objemný odpad

1 010,-Kč/t
280,-Kč/t
1 050,-Kč/t

Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 621
I. s ch v a l u j e
Smlouvu o ukládání odpadů na řízené skládce společnosti Ekologie s.r.o. na rok 2020 za cenu SKO
– 1010,- Kč/t, uliční smetky - 280,- Kč/t, Objemný odpad – 1050,- Kč/t.
II.

ukládá

starostovi města příslušnou smlouvu podepsat.
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.
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14) Smlouva mezi městem a drobnými podnikateli o zapojení do sběru vytříděných složek
komunálního odpadu – papír, plasty, sklo.
Od prosince roku 2013 odbor investic oslovuje drobné podnikatele a živnostníky k uzavření
smlouvy o zneškodnění vytříděných složek komunálního odpadu-sklo, papír, plasty. Do dnešní
doby bylo těchto smluv ve třech etapách podepsáno 24. V současné době OI připravil do čtvrté
etapy dalšího zájemce a návrh smlouvy předkládá RM ke schválení. Jedná se o paní Kateřinu
Lukavskou, která v našem městě otevřela první bezobalový obchod v bývalém obchodě Káva-čaj
v ulici Čsl.armády.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 622
I. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy s dalším drobným živnostníkem, který se přihlásili do systému tříděného
komunálního odpadu města Kateřina Lukavská - Bezobalový obchod, Tuchlovice, U Školy 700,
363 Kč /vč.DPH/
Text smlouvy je součástí tohoto usnesení
II. u k l á d á
starostovi města smlouvy podepsat.
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.
15) Žádost o přidělení bytu č.19, ul. Rakovnická , č.p. 707
V měsíci březnu 2020 proběhly prohlídky bytu č.19 v ulici Rakovnická č.p.707, který měl
pronajatý pan xxxxx. Panu xxxxx byl ukončen pronájem ke dni 30. 9. 2019 z důvodu neplacení
nájemného. Jedná se o byt velikosti 2kk o celkové ploše 43,50 m2. Základní měsíční nájemné
v bytě je stanoveno na částku 3.040 Kč a zálohy na elektřinu a plyn ve výši 2.000 Kč, celková
měsíční úhrada za užívání bytu je stanovena na částku 5 040 Kč. Odbor investic tento byt nechal
zrekonstruovat. Byla zde vyměněna střešní okna, položena nová podlahová krytina, vyměněna
kuch. linka, vyměněno WC a byly vyměněny všechny vodovodní baterie.
Odbor investic oslovil celkem 48 žadatelů. Ze všech oslovených žadatelů se prohlídky bytové
jednotky zúčastnilo 19 zájemců. Zájem o byt projevilo 15 uchazečů.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 623
I. s o u h l a s í
s pronájmem bytové jednotky č. 19 o celkové ploše 43,50 m2 v ulici Rakovnická 707, Nové
Strašecí paní xxxxxxx, bytem xxxxxxx na dobu určitou od 1.4.2020 do 30.9.2020
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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 hlasovalo 6 členů rady města, jeden člen se zdržel (Mgr. K. Filip).

16) Žádost o přidělení bytu č.8, ul. Čelechovická , č.p. 646
V měsíci únoru 2020 proběhly prohlídky bytu č.8 v ulici Čelechovická č.p.646, který měla
pronajatý paní xxxxxxx. Paní xxxxxxxxxx ukončila pronájem ke dni 30.9.2019 dohodou.
Jedná se o byt velikosti 1+1 o celkové ploše 44 m2. Základní měsíční nájemné v bytě je stanoveno
na částku 5 657 Kč a zálohy na elektřinu 1 000 Kč, celková měsíční úhrada za užívání bytu je
stanovena na částku 6 657 Kč.
Odbor investic oslovil celkem 28 žadatelů. Ze všech oslovených žadatelů se prohlídky bytové
jednotky v domě zúčastnilo 17 zájemců. Zájem o pronájem projevilo 16 uchazečů.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 624
I. s o u h l a s í
s pronájmem bytové jednotky č. 8 o celkové ploše 44 m2 v ulici Čelechovická 646, Nové Strašecí
paní xxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx, na dobu určitou od 1.4.2020 do 30.9.2020.
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 hlasovalo 7 členů rady města.
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17) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – byt č. 18, Husova 752
Dne 10. 3. 2020 požádala paní xxxxxxxx o prodloužení nájemní smlouvy na byt
č. 18 v ulici Husova čp. 752 v Novém Strašecí. Jedná se o byt velikosti 1+0 a celkové ploše
29 m2. Paní xxxxxxxxxx má nájemní smlouvu vedenou pod číslem 260/2019 na dobu určitou do
30. 4. 2020. Dle zjištění OI MěÚ paní xxxxxxx 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 30.4.2021 na základě žádosti paní xxxxxxxx dodatkem č. 1.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 625
I. s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 260/2019 na byt č. 18 v ulici Husova čp. 752
v Novém Strašecí s paní xxxxxxxxx na prodloužení nájemního vztahu na dobu určitou do 30. 4.
2021.
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 7 členů rady města.

18) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – byt č. 10, Čelechovická 646
Dne 9. 3. 2020 požádala paní xxxxxxxx o prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 10 v ulici
Čelechovická čp. 646 v Novém Strašecí. Jedná se o byt velikosti 1+1 a celkové ploše 44 m2. Paní
xxxxxxxxxx má nájemní smlouvu vedenou pod číslem 285/2019 na dobu určitou do 30. 4. 2020.
Dle zjištění OI MěÚ paní xxxxxxxxx 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 30.4.2021 na základě žádosti paní Lucie Kratochvílové dodatkem č. 1.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 626
I. s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 285/2019 na byt č. 10 v ulici Čelechovická čp.
646 v Novém Strašecí s paní xxxxxxx na prodloužení nájemního vztahu na dobu určitou do 30.
4. 2021.
Text dodatku nájemní smlouvy č. 1 je přílohou tohoto usnesení.
II. u k l á d á
35. zasedání rady města – 16. března 2020
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starostovi města podepsat dodatek č. 1
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.

19) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – xxxxxxx, Rakovnická 680
Dne 12. 2. 2020 požádal pan xxxxxx o prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 18 v ulici
Rakovnická čp. 680 v Novém Strašecí. Jedná se o byt velikosti 2kk o celkové ploše
42 m2 ( půdní vestavba). Pan xxxxxx má nájemní smlouvu vedenou pod číslem 158/2019 na dobu
určitou do 31. 12. 2019.
Radou města usnesením č. 475 ze dne 25. 11. 2019 mu byl pronájem citovaného bytu prodloužen
dodatkem č. 1 na dobu určitou do 31. 3. 2020 s tím, že toto prodloužení je konečné.
Dle zjištění OI MěÚ pan xxxxxxxxxx dluh na nájemném a službách nemá a nájemné hradí včas.
a) Odbor investic navrhuje radě města, aby tato nájemní smlouva byla prodloužena na dobu
určitou, do 30.6.2020 na základě žádosti pana xxxxxxx dodatkem č. 2.
b) Odbor investic navrhuje radě města, aby tato nájemní smlouva nebyla prodloužena a
pronájem bytu č. 18 mu byl ukončen ke dni 31.3.2020 dle dodatku č. 1.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 627
I. s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 158/2019 na byt č. 18 v ulici Rakovnická
čp. 680 v Novém Strašecí s panem xxxxxxxx na prodloužení nájemního vztahu
na dobu určitou do 30.6.2020
Text dodatku nájemní smlouvy č. 2 je přílohou tohoto usnesení.
II. u k l á d á
starostovi města podepsat dodatek č. 2
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.
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20) Různé
a) žádost o finanční příspěvek – Diakonie
Na MěÚ byla 2.3. t.r. doručena žádost Diakonie ČCE Plzeň o finanční příspěvek na činnost
s tím, že toto zařízení poskytuje služby i pro jednoho občana našeho města.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 628
souhlasí
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč Diakonii ČCS, Prokopova 207/25, 301 00
Plzeň na činnost.
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.
b) Výroční zpráva MěP
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 629
bere na vědomí
Výroční zprávu o činnosti Městské policie Nové Strašecí za rok 2019.
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.
c) krizová komise
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 630
bere na vědomí
složení krizové komise jmenované starostou města pro záležitosti koronavirové epidemie takto:
MUDr. Václav Češka, Ing. Jan Bureš, Stanislav Jahelka, Dis., Mgr. Petr Chochola, JUDr. Jiří
Tláskal, Ing. Martin Vondra.
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.
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d) pronájem NKC – filmování
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 631
I. s c h v a l u j e
krátkodobý pronájem vnitřních prostor NKC společnosti Unit and Sofa Praha s.r.o., Salvátorská
10, Praha 1, IČO: 02238730 za účelem filmování ve dnech 1. – 31.7.2020 za cenu nájemného
150.000,- Kč.
Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
II. u k l á d á
starostovi města smlouvu podepsat.
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.
Další projednávané záležitosti bez přijatého usnesení:
Parkoviště u sokolovny – prodej/pronájem pozemku.
Stav komunikace v ul. Rabasova - kanalizace .
Odstranění stromů švestek u hřbitova.
Závěr
Starosta města ukončil jednání rady města v 14:45 hod.
37. zasedání rady města se uskuteční
dne 30. 3. 2020 v 17:00 hod..

Ing. Jan Bureš v.r.
místostarosta města

Mgr. Karel Filip v.r.
starosta města

Zapsal: JUDr. Jiří Tláskal 17. 3. 2020
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