Zápis
ze 43. zasedání rady města, konaného dne 13. července 2020

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:
Bc. Stanislav Zahálka – jednatel TSNS, s.r.o. k bodu 3
Ing. Pavel Novák – dozorčí rada TSNS k bodu č. 3

O v ě ř o v a t e l é z á p i s u:

………………………………………..
Mgr. Jiří Bouček v.r. 17.7.2020

…...…………………………………
Michal Bűnter v.r. 16.7.2020
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Program:
Zahájení
Rozpočtové opatření č. 9/2020
Příspěvek ze sociálního fondu
Účetní závěrka společnosti TS NS za rok 2019, výroční zpráva
Směna pozemků parc.č. 1075/3 a 1075/4 za pozemek parc.č. 1870/213
Vydržení části pozemku parc.č. 2470/9
Dukelská ul., pozemek č. 2168/1 – prodej
Dukelská pozemek č. 2168/1
Stavební úpravy objektu č.p. 550 – Dukelská, Nové Strašecí – sociální byty – dodatek SOD
Podpora činnosti Turistického informačního centra Nové Strašecí – smlouva o poskytnutí
podpory
10) Příprava pozemků města pro výstavbu rodinných domů – Nad Hamirem – plocha územním
plánem definovaná pod označením plocha Z30 BI-N
11) Úprava zeleně – Komenského nám. – fakturace TSNS
12) Rozšíření sportovního areálu v Novém Strašecí – výzva k podání nabídek, zrušení a nové
vypsání
13) Pořízení územní studie US1 – výběr zpracovatele územní studie
14) Smlouva s městským architektem
15) Záměr pronájmu části pozemku parcč.. 154/1
16) Žádost o prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp. 1155 Havlíčkova - Somol
17) Změna nájemní smlouvy ROI media – Libor Slavík, Havlíčkova 1155
18) Žádost o pronájem nebytových prostor v čp. 1155, místnost 301 – sprchy
19) Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti inž. Sítě – stavba „Prodloužení vodovodního
řadu v lokalitě Mackova hora“
20) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IP-126017891/VB/2 názvem: Nové Strašecí – nový kNN č.e. 142
21) Odpadní nádoby – Mackova hora
22) Kontejnerové stání před č.p. 1224 a 1216 – Janáčkova - Sukova
23) Různé
Závěr
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Zahájení
Zasedání zahájil v 17:00 hod. starosta města Mgr. Karel Filip a konstatoval, že rada města je
schopna se usnášet vzhledem k účasti 6 členů rady města. Dále konstatoval, že zápis z minulé rady
města byl ověřen Ing. Janem Burešem a Bc. Karlem Šnoblem.
Starosta města jmenoval za ověřovatele dnešního zápisu Mgr. Jiřího Boučka a Michala Bűntera.
Starosta města seznámil přítomné s programem jednání rady města.
Tento program byl schválen 6 členy rady města.
1) Rozpočtové opatření č. 9/2020
V roce 2019 obdrželo město průtokovou dotaci určenou pro ZŠ+MŠ Nové Strašecí (dále jen PO)
od Středočeského kraje z Operačního programu potravinové a materiální pomoci ve výši
58.104,90 Kč. Nyní došlo k vyúčtování dotace a PO vrátila nevyužitou část ve výši 50.997,45 Kč
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na účet města. Město má povinnost vratku dotace přeposlat poskytovateli. Předkládáme radě města
návrh na rozpočtové opatření, které tyto finanční operace zahrne do stávajícího rozpočtu.
Na základě plánovací smlouvy č. 221/2017/OI obdrželo město dne 16. 5. 2020 příspěvek na
rekonstrukci a budoucí navýšení kapacity ČOV ve výši 30.000,00 Kč. Další příjem tohoto typu
zaručuje smlouva číslo 206/20019/OI, a to ve výši 100.000,00 Kč. Navrhujeme radě města
zahrnout tyto příjmy do rozpočtu města a na straně výdajů uložit do rezerv „kanalizačního fondu“.
Dne 21. 4. 2020 obdrželo město na svůj účet částku ve výši 30.000,00 Kč. Jedná se o vratku
nevyčerpaného grantu, který v loňském roce město poskytlo NoStraDivadlu Nové Strašecí. Další
nevyčerpaný grant ve výši 25.000,00 Kč vrátila městu TJ Sokol Nové Strašecí z.s. dne 8.7. 2020.
Navrhujeme radě města zahrnout tuto vratku do příjmů města a na straně výdajů navýšit rozpočet
stanovený pro čerpání grantů a příspěvků.
Na základě smlouvy č. 118/2020/OI uzavřené se Středočeským krajem obdrželo město dotaci ve
výši 150.000,00 Kč (dne 8.7.2020) na vybavení jednotky JSDH Nové Strašecí osobními
ochrannými prostředky. Doporučujeme radě města zahrnout dotaci a související výdaje do
stávajícího rozpočtu.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 723
schvaluje
rozpočtové opatření č. 9/2020 takto:
I. PŘÍJMY
§ 3113 – Základní škola
Pol. 2229 – Ostatní přijaté vratky
Pozn.: Příjem vratky průtoková dotace.

50 997,45

§ 2321 – Odvádění a čištění odpad.vod
Pol. 3121 – Dary na pořízení majetku
Pozn.: Navýšení kapacity ČOV

130 000,00

§ 6409 – Ost.činnosti jinde nezařazené
Položka 2229 – Ost.přijaté vratky
Pozn.: Vratka grantu

55 000,00

Položka 4122 – Neinv.přijaté transfery od krajů
Pozn.: Dotace pro JSDH

150 000,00

II. VÝDAJE
§ 3113 – Základní škola
Pol. 5366 – Výdaje z fin. vypořádání min.let
Pozn.: Vratka průtoková dotace.
§ 2321 – Odvádění a čištění odpad.vod
Pol. 6901 – Kapitálové rezervy
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Pozn.: Uložení do rezerv.
§ 6409 – Ost.činnosti jinde nezařazené
Položka 5229 – Ost.neinv.transfery
Pozn.: Posílení grantů

55 000,00

§ 5512 – Požární ochrana
Položka 5137 – Drobný hmotný majetek
Pozn.: Nákup ochranných oděvů

150 000,00

III. FINANCOVÁNÍ
Rozpočtové opatření číslo 9/2020 je vyrovnané.
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
2) Příspěvek ze sociálního fondu
Poradní orgán sociálního fondu města projednal na svém zasedání dne 6. 4. 2020 žádost xxxxxx,
nar. xxxxx podané zákonným zástupcem, a to matkou xxxxxxxxx. Poradní orgán považuje žádost
za oprávněnou a navrhl radě města poskytnout příspěvek ve výši 15.000 Kč na zdravotnické
doplňky (rovnátka), potraviny a na pobyt v táboře po předložení požadovaných dokladů.
Vzhledem k tomu, že poskytnutí příspěvku bylo podmíněno změnou pravidel čerpání fondu (ZM),
byla již žadatelce poskytnuta záloha.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 724
souhlasí
s poskytnutím příspěvku ze Sociálního fondu města Nového Strašecí pro xxxxxxxxx, nar.
xxxxxxx, bytem xxxxxxxxx ve výši 15.000 Kč.
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
3) Účetní závěrka společnosti Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. za rok 2019, výroční
zpráva společnosti
Společnost Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. (TSNS) v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.
o účetnictví a zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. předkládá svému zadavateli –
radě města jako orgánu vykonávající působnost valné hromady účetní závěrku za rok 2019 ke
schválení. Účetní závěrka byla za rok 2019 sestavena v prodlouženém termínu, tedy do 30. 6.
2020. Byla provedena prověrka účetnictví za rok 2019 auditorem LN AUDIT, s.r.o. Dále
společnost TSNS předkládá radě města ke schválení výroční zprávu za rok 2019.
Po projednání rada města přijala
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U s n e s e n í č. 725
I. s c h v a l u j e
a) Výroční zprávu společnosti Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. za rok 2019
b) Účetní závěrku společnosti Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. za rok 2019 s kladným
hospodářským výsledkem Kč 893 096,96 po zdanění.
II. s o u h l a s í
s rozdělením hospodářského výsledku následujícím způsobem:
a) Nerozdělený zisk Kč 193.096,96
b) Podíl města na zisku společnosti za rok 2019 je ve výši 700.000 Kč
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
4) Směna pozemků parc.č. 1075/3 a 1075/4 za pozemek parc.č. 1870/213 v k.ú. Nové Strašecí
V rámci platného územního plánu města je plocha západně od města určena zejména k
průmyslovému využití. Jedná se o pozemky v části lokality „Na Vazovských“ ohraničené silnicí
1/6 na Karlovy Vary, silnicí 11/237 a cestou „ke kapličce“, které jsou v územním plánu vedené
jako plochy Z95 a Z111. Je vhodné a žádoucí, aby mohlo město získat co nejvíce pozemků v této
lokalitě a aby aktivně mohlo ovlivňovat využití těchto ploch.
Pan xxxxxx, bytem xxxxxxxx, xxxxxxxxx, který vlastní v této lokalitě 6/8 pozemku parc.č.
1870/213, nabízí svůj podíl pozemku o výměře 3.704 m2 městu výměnou za pozemky města
parc.č. 1075/3 (zahrada o výměře 473 m2) a 1075/4 (zahrada o výměře 503 m2) v k.ú. Nové
Strašecí.
Tyto pozemky leží v SV části města v lokalitě „Čelechovická stráň“, dle ÚP jsou určeny jako
plochy bydlení v rodinných domech městských a příměstských, plocha Z29.
Podle přiloženého znaleckého posudku č. 36-2295-2020 ze dne 7.7.2020 zhotoveného znalcem
Ing. Bohumírem Jankovským, bytem Zavidov 121, činí cena za 6/8 podíl pozemku parc.č.
1870/213 v k.u. Nové Strašecí v daném místě a čase obvyklá 2.489.080,- Kč včetně DPH. Cena
za pozemky parc.č. 1075/3 a 1075/4 v k.ú. Nové Strašecí v daném místě a čase obvyklá činí
2.244.800,- včetně DPH.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 726
I. s o u h 1 a s í
se zveřejněním záměru směny pozemků takto:
a) parc.č. 1075/3 (zahrada - výměra 473 m2) a 1075/4 (zahrada - výměra 503 m2) v k.ú. Nové
Strašecí z vlastnictví města b) 6/8 podíl pozemku parc.č. 1870/213 v k.ú. Nové Strašecí (orná
půda - výměra 3704 m2) do vlastnictví města s tím, že město Nové Strašecí uhradí náklady
spojené s přípravou směnné smlouvy a s převodem vlastnictví
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II. u k l á d á
tajemníkovi MěÚ zajistit zveřejnění záměru směny pozemků podle § 3 odst. 1 zákona č.
18/200Sb. „o obcích“.
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města.
5) Vydržení části pozemku parc.č. 2470/9 v k.ú. Nové Strašecí
Dne 20. 4. 2020 byla doručena na MěÚ žádost paní xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx na:
a) zrušení věcného břemene braní vody oprávněné pro č.p. 84 v Pecínově.
b) vydržení části pozemku na které byla zřízena studna a přiřazení k pozemku st.p. 532/1 v jejich
vlastnictví
add a)
Dle dostupných materiálů odbor investic zjistil, že věcné břemeno braní vody bylo zapsáno na
katastru nemovitostí na základě listiny Usnesení soudu číslo deníku 551/1914. Na části pozemku
PK 532/2 byla zřízena studna s pumpou a vlastníci tohoto pozemku vyhradili majitelům domu
čp. 84 v Pecínově bezplatně ze studny čerpat vodu pro veškerou domácí potřebu s volným
příchodem a odchodem k této studni. V případě, že studna by byla odevzdána k veřejnému užívání
a připadla by do veřejného statku, stane se tato služebnost bezpředmětná.
Vzhledem k tomu, že pozemek, na kterém byla studna zřízená, byl převeden bezúplatně na město
Nové Strašecí v roce 2013 a studna již není funkční, je možné zrušit věcné břemeno braní vody.
add b)
V současné době je ta část pozemku parc.č. 2470/9 na které byla zřízena studna, připlocená
k pozemku st.p. 532/1, který je ve vlastnictví manželů xxxxxx. Dle sdělení p. xxxxx je studna
zasypaná stavební sutí. Z těchto důvodů žádá o vydržení této části pozemku (cca 3 m2) a přiřazení
k pozemku st.p. 532/1, který je v jejich vlastnictví.
Dle dostupných materiálů odbor investic zjistil, že manželé xxxxxxxxxx v roce 1996 (notářský
zápis č. NZ 175/96, N 177/96) koupili RD čp. 84 v k.ú. Nové Strašecí se st.p. 532/1 o výměře 358
m2. Nebyl doložený žádný doklad ke koupi části pozemku parc.č. 2470/9 (PK 532/2). V kupní
smlouvě je v bodě 4 uvedené věcné břemeno braní vody na parc.č. 2470/9 (PK 532/2). V katastru
nemovitostí je zřejmé, že předmětná část pozemku není součástí pozemku st.p. 532/1.
V roce 2003 bylo provedeno zaměření pozemků a staveb GP č. 1598-114/2003 na kterém je také
zřejmé, že předmětná část pozemku není součástí pozemku st.p. 532/1.
Vydržení je jedním ze způsobů nabytí vlastnického práva.
Institut vydržení je podmíněn držbou poctivou, pod níž je třeba chápat dobrou víru držitele, kdy
držitel má z „přesvědčivého důvodu“ za to, že mu náleží právo, které vykonává, aniž by rušil právo
jiného. Drží-li poctivý držitel vlastnické právo po určenou dobu, vydrží je a nabude věc do
vlastnictví. Na základě poctivé držby, která je podmíněna přesvědčivým důvodem, nestačí
k vydržení práva subjektivní přesvědčení držitele o tom, že mu svědčí vlastnické právo.
V případě užívání připlocené části pozemku parc.č. 2470/9 v k.ú. Nové Strašecí a z přístupných
materiálů je zřejmé, že manželé xxxxxx nemohli být v dobré víře, že pozemek není jejich vlastní.
Manželé xxxxxxx jsou si od roku 1996 od podpisu kupní smlouvy vědomi, že část pozemku
parc.č. 2470/9 (PK 532/2) nemůže být v jejich vlastnictví, protože k němu mají zřízenou
služebnost. Oplocení cizího pozemku též není důvodem vydržení.
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Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 727
I. s o u h l a s í
se zrušením věcného břemene braní vody – oprávnění pro č.p. 84, povinnost k parc.č. 2470/9 s
tím, že vklad do katastru nemovitostí uhradí oprávněný, tj. manželé xxxxxx. Tato služebnost je
již bezpředmětná.
II. d o p o r u č u j e
aby zastupitelstvo přijalo toto
U s n e s e n í č. ……………..
Zastupitelstvo města
odmítá
vydržení vlastnictví části pozemku parc.č. 2470/9 v k.ú. Nové Strašecí uplatněné manželi
xxxxxxx, bytem xxxxxx
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
6) Dukelská ul. Pozemek č. 2168/1 - prodej
V březnu letošního roku oslovilo město dopisem dva obyvatele města, pana xxxxx, bytem xxxxxx
a pana xxxxxx, bytem xxxxxx ohledně pozemku parc.č. 2168/1 v k.ú. Nové Strašecí, který je ve
vlastnictví města. Oba jmenovaní používají tento pozemek jako součást svých sousedních
pozemků a mají ho zaplocený (plot a zeď). Dopis obsahoval informaci, že tento pozemek město
potřebuje. Bylo by to přirozené pokračování chodníku v ulici a též k úpravě (rozšíření) vlastní
komunikace.
Oba jmenovaní, prostřednictvím svého právního zástupce (advokát JUDr. Michal Račok) vznesli
námitku vydržení, tedy, že pozemek užívají v dobré víře jako svůj vlastní. Námitku vydržení
odmítlo zastupitelstvo města usnesením č. 53 z 20.6.2019. V září 2019 se zastupitelstvo zabývalo
návrhem pana xxxxx na směnu části předmětného pozemku za pozemek parc.č. 1498/10. Směna
nebyla schválena (usnesení ZM č. 71 ze dne 26.9.2019).
Z výše uvedeného vyplývá, že stav zůstal nezměněn, jmenovaní užívají dále pozemek města ve
stavu před výzvou. Tajemník MěÚ obeslal výše jmenované s opakovanou výzvou na vyklizení
pozemku parc.č. 2168/1 do 30.6.2020 (usn. RM č. 452 ze dne 11.11.2019).
Dne 19.6.2020 byla doručena na MěÚ žádost obou jmenovaných, prostřednictvím svého právního
zástupce, na odkoupení části výše uvedeného pozemku, kterou dlouhodobě užívají. Pozemek
chtějí odkoupit za cenu obvyklou s tím, že uhradí veškeré náklady související s prodejem pozemku
(znalecký posudek, GP, vklad do KN). Pan xxx a pan xxxxx tuto nabídku činí v rámci snahy o
smírné, rychlé a zejména hospodárné řešení celé věci. Nejedná se o uznání vlastnického práva
města k dotčené části pozemku, ale s ohledem na možný soudní spor, jeho délku a finanční
náročnost, by případný odkup byl nejrozumnějším řešením pro všechny strany.
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Pozemek parc.č. 2168/1 je součástí zastavěného území a je určen podle územního plánu jako
plocha dopravní infrastruktury – místní komunikace.
Odbor investic si vyžádal na Městském úřadu v Rakovníku, oddělení územního plánování a
regionálního rozvoje, závazné stanovisko podle ustanovení § 96 b zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu v platném znění, k dělení pozemku parc.č. 2168/1 v k.ú.
Nové Strašecí pro případný prodej. Orgán územního plánování vyhodnotil toto dělení
pozemků za neúčelné a v rozporu s územním plánem, jelikož oddělená část pozemku je
územním plánem navržena k veřejnému užívání, jako veřejné prostranství pro místní komunikaci.
Územní plán Nové Strašecí neumožňuje využití ploch dopravní infrastruktury – místní
komunikace pro soukromou oplocenou zahradu k rodinnému domu. Z uvedeného vyplývá,
že z hlediska funkčního využití není předložený návrh v souladu s územním plánem. Z uvedených
důvodů dospěl orgán územního plánování k závěru, že posuzovaný záměr není přípustný.
Z toho vyplývá, že předpokladem prodeje části pozemku parc.č. 2168/1 o výměře 141 m2 (dle
situace oplocení), je změna územního plánu.
Radě města je předkládána žádost na vědomí a k posouzení záměru prodeje.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 728
I. b e r e

na

vědomí

návrh pana xxxxxx, bytem xxxxxx a pana xxxxxxx, bytem xxxxxx na odkoupení části pozemku
parc.č. 2168/1 v k.ú. Nové Strašecí (místní komunikace – výměra cca 141 m2) z vlastnictví
města.
II. d o p o r u č u j e
aby zastupitelstvo města přijalo
U s n e s e n í č. ……………..
Zastupitelstvo města
nesouhlasí
s prodejem části pozemku parc.č. 2168/1 v k.ú. Nové Strašecí (místní komunikace - výměra cca
141 m2) z vlastnictví města do vlastnictví pana xxxxxx, bytem xxxxxx a pana xxxxxx, bytem
xxxxxxx
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města, jeden člen se zdržel (Mgr. J. Bouček).
7) Dukelská ul. Pozemek č. 2168/1
V březnu 2019 roku oslovilo město dopisem dva obyvatele města, pana xxxxx a xxxxx, oba
v xxxxx ohledně pozemku města, a to č. 2168/1. Tento pozemek totiž oba jmenovaní používají
jakou součást svých sousedních pozemků a mají ho zaplocený (plot a zeď). Dopis obsahoval
informaci, že tento pozemek město potřebuje. Bylo by to přirozené pokračování chodníku v ulici
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a též k úpravě (rozšíření) vlastní komunikace. Oba jmenovaní, prostřednictvím svého právního
zástupce (advokát JUDr. Michal Račok), vznesli námitku vydržení, tedy, že pozemek užívají
v dobré víře (řádné držbě) jako svůj vlastní. Námitku vydržení odmítlo zastupitelstvo města
usnesením č. 53 z 20.6.2019. V září t.r. se zastupitelstvo zabývalo návrhem pana xxxxx na směnu
části předmětného pozemku za pozemek č. 1498/10. Směna nabyla schválena (UZM č.
71/26.9.2019).
Rada města svým usnesením č. 452 z 11.11.2019 uložila tajemníkovi MěÚ přiopravit opakovanou
výzvu s tím, že užívané části pozemku musí být vyklizeny a vráceny městu do 30.6.2020.
Vzhledem k tomu, že ještě letos v březnu nic nenasvědčovalo tomu, že by se chystalo vyklizení
pozemku, byli oba jmenovaní dopisem dotázáni, zda dodrží termín 30.6.. Termín stanovený radou
města přesto dodržen nebyl. Jmenovaným byla proto dne 2.7.2020 zaslána předžalobní
výzva spočívají v tom, že pokud bezprostředně nezapočne odstraňovaní staveb (plot a zeď), bude
se toho město domáhat soudní cestou.
Pokud se nenalezne jiné řešení (např. dočasný nájem, s odpovídajícím nájemným. Nájemní
smlouva by kromě jiného do budoucna zamezila uplatnění vydržení.) bude nutné žalovat vyklizení
pozemku a odstranění staveb.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 729
schvaluje
záměr pronájmu části pozemku č. 2168/1 v k.ú. Nové Strašecí za nájemné minimálně 50,Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce.
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města.
8) Stavební úpravy objektu č.p. 550, ul. Dukelská, Nové Strašecí – sociální byty – dodatek
SOD
V souvislosti s ukončením realizace projektu připravil OI ve spolupráci s TDI Ing. Zdeňkem
Hubáčkem návrh změnového listu č. 3 a dodatku smlouvy o dílo na stavbu „Stavební úpravy
objektu č.p. 550, ul. Dukelská, Nové Strašecí – sociální byty“ č. 303/2019/OI ze dne 25. 11. 2019.
Změnový list obsahuje vícepráce a méněpráce vzniklé v závěru výstavby:
- Provizorní elektro napojení objektu
(Opatření byla realizována za účelem minimalizace časů, kdy budou ostatní uživatelé objektu
bez el. energie při výměně hlavního rozvaděče. Jednalo se o služebny městské a státní policie,
soukromé byty a telekomunikační zařízení na střeše objektu.)
- Narovnání úpravy vnitřních povrchů a odpočet nerealizovaných položek
(Odpočet méněprací na vnitřních površích, které nebylo třeba realizovat dle výkazu výměr,
odpočet oken, která byla navíc ve výkazu výměr, vícepráce na vnitřních omítkách, úpravách
ostění, nadpraží a špalet)
- Sádrokartonové zákryty VZT nad digestořemi
(Realizace zakrytí potrubí pro odtah vzduchu od digestoří, které nebylo součástí výkazu
výměr)
- Narovnání lišt a revizních dvířek, obezdívka van, doplnění silikonů
(Méněpráce a vícepráce skutečně provedené oproti výkazu výměr)
- Narovnání skladeb v podlah na chodbách (1. a 2. NP)
43. zasedání rady města – 13. července 2020
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(Vícepráce vzniklé vzhledem k odhalení podlahových kanálků pro historické rozvody,
zasypání, betonování, doplnění podkladní mazaniny v 1. NP, méněpráce za nerealizované
samonivelační stěrky)
- Stavební přípomoce nad rámec pol. Č. 36 VV
(Přípomoce realizované nad rámec výkazu výměr)
- Ocelové nosníky v 1. PP, nátěr betonových podlah v 1. PP, opláštění rozdělovačů ÚT a
bytových rozvaděčů
(Vzhledem k vlhkosti v suterénu byla oceněna změna vhodnějšího materiálu na nátěr podlah,
dále je oceněno projektantem doplněné statické podchycení stropu v suterénu a opláštění
rozdělovačů ÚT a bytových rozvaděčů na chodbách nad rámec výkazu výměr)
- Narovnání VZT
(Méněpráce oproti výkazu výměr na izolaci VZT, mřížkách, měření, které nebylo třeba
realizovat)
Celková hodnota méněprací je 437.570,72 Kč bez DPH, celková hodnota víceprací je 628.741,47
Kč bez DPH. Rozdílem jsou vícepráce v hodnotě 191.170,75 Kč bez DPH.
Výše uvedené méněpráce a vícepráce mění cenu díla:
Cena bez DPH v
Kč
10.481.423,40
10.290.252,65
10.006.532,58
191.170,75

DPH 15 % v
Kč
1.572.214, 1.543.538, 1.500.980, 28.676, -

Cena včetně DPH v
Kč
12.053.637,40
11.833.790,65
11.507.512,58
219.846,75

Cena díla po dodatku č. 3
Cena díla po dodatku č. 2
Cena díla po dodatku č. 1
Navýšení oproti ceně díla dle
dodatku č. 2
Navýšení oproti ceně díla dle
710.804,54
106.621, 817.425,54
SoD
Dodatkem č. 3 je tedy měněna celková cena díla tak, že došlo k jejímu navýšení o 191.170,75 Kč
bez DPH, včetně DPH o 219.846,75 Kč.
Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo se předkládá radě města k projednání, OI navrhuje RM jeho
schválení.
Po projednání rada města přijala
Usnesení

č. 730

I. s ch v a l u j e
dodatek č. 3 smlouvy o dílo se spol. DOMISTAV CZ, a. s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec
Králové, IČ: 274 81 107, na provedení stavby „Stavební úpravy objektu č.p. 550, ul. Dukelská,
Nové Strašecí – sociální byty“, jehož předmětem je:
- úprava celkové ceny díla (navýšení o 191.170,75 Kč bez DPH, včetně DPH o 219.846,75
Kč.), na celkovou částku 10.481.423,40 Kč bez DPH, DPH 15 % 1.572.214, - Kč, celková
cena včetně DPH 12.053.637,40 Kč.
Text dodatku č. 3 Smlouvy o dílo je přílohou tohoto usnesení.
II. u k l á d á
starostovi města dodatek č. 3 podepsat.
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města.
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9) Podpora činnosti Turistického informačního centra Nové Strašecí – smlouva o poskytnutí
podpory
Dne 17. 2. 2020 byla podána žádost o dotaci na provoz turistického informačního centra z
Programu na podporu turistických informačních center Středočeského kraje pro rok 2020. Dotace
je požadována na obnovu informačních panelů přírodních památek v katastru města. Cílem
projektu je výroba a instalace tří informační panelů a tří označníků Přírodní rezervace Podhůrka a
přírodní památky Na Novém rybníce. Usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 09924/2020/ZK ze dne 1. 6. 2020 byla tato žádost schválena k podpoře. Městu byl zaslán návrh
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace k podpisu. Předpokládané náklady
projektu jsou 55.000, - Kč. Výše podpory dle návrhu smlouvy je 49 500,- Kč.
Po projednání rada města přijala
Usnesení

č. 731

I. s ch v a l u j e
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje podle
Programu na podporu informačních center Středočeského kraje pro rok 2020 na zajištění činnosti
Turistického informačního centra Nové Strašecí. Výše podpory je 49.500, - Kč. Text smlouvy je
přílohou tohoto usnesení.
II. u k l á d á
starostovi města smlouvu podepsat.
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města.
10) Příprava pozemků města pro výstavbu rodinných domů – Nad Hamirem – plocha
územním plánem definovaná pod označením plocha Z30 BI-N
Územní plán města v ploše Z30 uvažuje plochu pro bydlení v rodinných domech – městské a
příměstské – viz příloha obr. č. 1 a 2. Obslužné komunikace jsou vyznačeny plochou Z35 DSmN5. Od křižovatky ul.Příkrá/Tovární směrem k mostku u ČOV je nezpevněná komunikace.
Obdobně je nezpevněná celá východní část komunikace směrem k ul. Jiřího Šotky/Čelechovická.
Plocha Z30 je v majetku 4 vlastníků.
1. Město Nové Strašecí 2. xxxxxx
3. AR Auto s.r.o.
4. xxxxxx (ke dni 8.5.2020 není ještě dokončen přepis na katastru nemovitostí)
Původně byla celá plocha v majetku města, ale v průběhu doby potřebovalo město získávat
pozemky v jiných lokalitách města (pozemek pro přečerpávací stanici v lokalitě Rudská, pozemky
v Křivoklátském sídlišti). Majetkové uspořádání je zobrazeno v obr. č.3.
Uspořádání pozemků vlastníků p. xxxxx nevyžadují úpravy katastrálních hranic pozemků.
Pozemky na severní straně dané lokality jsou již geometrickým plánem navrženy k oddělení dle
návrhu nového uspořádání. Hlavní změnou v uspořádání hranic pozemků je směrování „západo43. zasedání rady města – 13. července 2020
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východní“ hranice. Ta není kolmá na přilehlou komunikaci (cestu), ale koresponduje
s vrstevnicemi. Pro rodinnou výstavbu je toto směrování vhodnější. Nové uspořádání vyžaduje ale
úpravu parcely č. 863/6, která je v majetku pí xxxxxxx
V souladu s městským architektem vznikl návrh nové parcelace v dané lokalitě a to v místě
pozemků města a pí. xxxxx. Pí xxxxx byl návrh možné parcelace zaslán s tím, že její parcela
bude ve stejné výměře a zároveň v přibližném místě stávající parcely. S návrhem změny
v parcelaci vyjádřila paní Jana Falcová souhlas. Viz příloha č. 2.
Dále je nutné uvést, že stávající umístění obslužné komunikace neodpovídá územnímu plánu.
Územní plán předpokládá vedení komunikace na pozemku p.č. 2147/1, ve skutečnosti obslužná
komunikace prochází přes stavební parcely (p.č. 863/9, 863/10,863/7,863/8,1077/10 a 863/11).
Nesoulad je řešen v rámci dílčí změny územního plánu (usnesení zastupitelstva města č. 65 ze
dne 26. 10. 2019, bod. č. 8). Úprava trasy komunikace má zajistit vhodnou obslužnost stavebních
parcel a zároveň umožnit vybudování komunikace bez vysokých finančních nároků (přeložky
inž. sítí).
Úpravy umístění komunikace řeší pí Monika Juráčková ze společnosti Atelier M.A.A.T., s. r. o..
Paní Juráčková má již zpracován návrh všech změn územního plánu včetně tohoto bodu. Návrh
byl zaslán městu a město ve spolupráci s městským architektem p. Viktorem Tučkem připravilo
návrh možné parcelace.
Ta je graficky znázorněna v příloze č. 3
Vzhledem k probíhající změně územního plánu je vhodné a žádoucí, aby došlo k úpravě parcelaci
nyní. V rámci realizace geometrického plánu by došlo zároveň k vytýčení nových hranic a ověření,
že navržené vedení komunikace je žádoucí, není v kolizi s inž. sítěmi resp. případně bude zjištěno,
kde by mohla kolize být a jak by mohla být řešitelná. V rámci veřejného projednání změny
územního plánu by tak byl prostor pro případné upřesnění nového vedení komunikace
V rámci úpravy katastrálních hranic bude nutné samozřejmě zajistit souhlasná stanoviska
příslušných orgánů státní správy a dalších dotčených subjektů.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 732
I. s o u h l a s í
s návrhem parcelace od p. Ing. arch. Viktora Tučka - plochy územním plánem definované jako
Z30
II. u k l á d á
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s odborem investic zajistit činnosti zajišťující úpravu katastrálních
hranic územním plánem definované plochy Z30 dle návrhu p. Ing. arch. Viktora Tučka a dále
prověření možného vedení komunikace navržené pí Monikou Juráčkovou (Atelier M.A.A.T., s. r.
o.)
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
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11) Úprava zeleně – Komenského nám. – fakturace TSNS
Na základě zadání od vedení města v roce 2019 ve věci obnovy zeleně na náměstí TSNS oslovily
v květnu 2019 firmu Zahrady Chaloupka – Janeček s požadavkem na návrh úpravy zeleně.
Úvodní záměr byl odstranit stávající keře růží a instalovat jedné květinovou pyramidu osázenou
letničkami, a dále instalovat květiny na sloupy veřejného osvětlení. Příprava tohoto záměru se
odehrávala v měsíci květnu a ze strany oslovené zahradnické firmy bylo TSNS řečeno, že na
osázení letniček je již pozdě. TSNS alespoň pořídily 1 sestavu pyramidy a závěsných květináčů
pro rok 2020.
V průběhu léta 2019 se TSNS se zahradnickou firmou dohodly, že by se na náměstí vytvořily
také nové záhony. Z rozšíření záměru vzešel požadavek na zpracování projektu. Na konci září
2019 započalo zpracovávání projektu, v jehož rámci proběhlo několik jeho projednání v TSNS
za přítomnosti jednatelů TSNS a zástupce vedení města.
Konečná verze projektu počítala s novými záhony, závěsnými květináči a 2 ks pyramid. Zřízení
nových záhonů a osázení pyramid a závěsných květináčů bylo následně odsouhlaseno RM.
Po realizaci prací v roce 2020 TSNS vyhotovily souhrn všech nákladů, na jehož základě vznikl
ze strany TSNS požadavek na úhradu fa č. 200100537 na částku 162.087,00 Kč včetně DPH ze
strany TSNS – doplatku za zajištění úpravy zeleně na Komenského náměstí.
Dle projednání s odborem financí MěÚ lze předmětnou fakturu uhradit z rozpočtu města na rok
2020, z § 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – 5169 – Nákup ostatních služeb.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 733
I. s o u h l a s í
s úhradou fa č. 200100537 na částku 162.087,00 Kč včetně DPH ze strany TSNS – doplatku za
zajištění úpravy zeleně na Komenského náměstí, spol. Technické služby Nové Strašecí, spol. s r.
o., Lipová 1172, 271 01 Nové Strašecí, IČO: 27236846.
II. u k l á d á
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI a OF zajistit úhradu fa č. 200100537 spol. Technické služby
Nové Strašecí, spol. s r. o.
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
12) Rozšíření sportovního areálu v Novém Strašecí – zakázka malého rozsahu – výzva
k podání nabídek, zrušení a nové vypsání
Na základě usnesení rady města č. 698 ze dne 8. 6. 2020 byla čtyřem firmám v oboru zaslána výzva
k podání nabídek ve veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Rozšíření sportovního
areálu v Novém Strašecí“.
V termínu pro podání nabídek, který byl stanoven na 26. 6. 2020 byla doručena pouze jedna
nabídka, která vyhověla požadavkům na obsah nabídky a prokázání kvalifikace.
Základním kritériem hodnocení nabídek byla nejnižší nabídková cena. Nejnižší nabídková cena
byla hodnocena ve vyjádření – v Kč bez DPH. Na základě stanoveného hodnotícího kritéria
hodnotící komise stanovila toto pořadí uchazečů:
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Pořadí
uchaze
čů

Název organizace

IČ

Nabídková
cena v Kč
bez DPH

Pořadov
é číslo
nabídky

068 64
417.420,1.
309
Vzhledem k tomu, že byla obdržena pouze jedna cenový nabídka, nabídková cena překračuje
předpokládanou hodnotu zakázky a jedna výzva k podání nabídek byla vrácena jako nepřevzatá,
OI MěÚ navrhuje za účelem dodržení budoucích smluvních závazků s poskytovatelem dotace
zaslat novou výzvu k podání nabídky širšímu okruhu dodavatelských firem:
Dirty Parks, s. r. o., Soudná 10, 506 01 Jičín, IČO: 06864309
BTCreators, s. r. o., Voříškova 290/4, 623 00 Brno – Kohoutovice, IČO: 03690547
Zdeněk Kotyza, Mníšek 612, 517 41 Vamberk, IČO: 73582107
Way to Nature, s. r. o., Svatoplukova 1222/24, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČO: 29246954
TRAIL SYSTEM MTB s.r.o., Josefa Sousedíka 1160, 755 01 Vsetín, IČO: 05323797
Alexandr Sidor, Brandlín 40, 380 01 Volfířov, IČO: 06817696
Pavel Kočer, Dolní Stropnice 30, 374 01 Římov, IČO: 69101876
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 14. 7.
2020, stanovit do 31. 7. 2020.
OI MěÚ dále Radě města navrhuje ustavit 3člennou společnou komisi pro otevírání obálek a pro
posouzení kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek, tzv. hodnotící komisi + 3 náhradníky
členů hodnotící komise.
1.

Dirty Parks, s. r. o., Soudná 10, 506 01 Jičín

Po projednání rada města přijala
Usnesení

č. 734

I. r u š í
výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce „Rozšíření sportovního areálu
v Novém Strašecí“
II. s o u h l a s í
se zněním nové výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na služby „Rozšíření
sportovního areálu v Novém Strašecí“
III.

stanovuje

základní hodnotící kritérium veřejné zakázky „Rozšíření sportovního areálu v Novém Strašecí“ –
nejnižší nabídková cena bez DPH
III. j m e n u j e
pro veřejnou zakázku „Rozšíření sportovního areálu v Novém Strašecí“ hodnotící komisi, kterou
pověřuje všemi úkony souvisejícími s otevíráním obálek s nabídkami, všemi úkony souvisejícími
s posouzením kvalifikace a všemi úkony souvisejícími s posouzením a hodnocením nabídek, ve
složení:
Členové hodnotící komise:
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1)
2)
3)

Pavel Friebert
Ing. Jan Bureš
Ing. Jan Vitner

Náhradníci členů hodnotící komise:
1)
Lenka Pelcová
2)
Zdena Kratinová
3)
Kateřina Taiblová
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města.

13) Pořízení územní studie US1 – výběr zpracovatele územní studie
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.
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,
Usnesením č. 425 ze dne 29. 10. 2019 rozhodla Rada města o pořízení územní studie US1. Na
základě opatřené cenové nabídky a projednání na poradě vedení MěÚ dne 28. 11. 2019 bylo
zajištění pořizovatelských činností pro US 1 objednáno u Ing. Renaty Perglerové.
Na základě výše uvedeného Ing. Renata Perglerová zpracovala Zadání US1, které bylo kladně
projednáno s městským architektem Ing. Arch. Viktorem Tučkem.
Zpracování územně plánovací dokumentace a územních studii je podle § 158 zákona č. 183/2006
Sb. o územním plánování a stavebním řádu tzv. vybraná činnost ve výstavbě.
Oprávnění k výkonu této činnosti se získává podle zvláštního předpisu, tzn. podle zákona č.
360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě a z tohoto zákona vyplývá, že výše uvedenou projektovou
činnost může vykonávat pouze autorizovaný architekt pro obor územní plánování nebo autorizaci
se všeobecnou působností (pro všechny obory).
Na základě usnesení č. 694 ze dne 8. 6. 2020 OI oslovil s žádostí o cenovou nabídku na zpracování
US1:
- Ing. arch. Michaela Dejdarová, Kolín, Tři Dvory, 280 02
- Ing. arch. Michaela Štádlerová, Na Míčánce 2717/2g, Praha 6, 160 00
- Ing.arch. Dana Pokojová, U Lesa 3306, 272 01 Kladno
- Ing. Lenka Cárová, Na Baště Sv. Jiří 15/262, 160 00, Praha 6, sídlo: Osvobození 1695, 393
01 Pelhřimov
- Ing. Zdeněk Gottfried, Šmeralova 16, Praha7, 170 00
- Mgr. Ing. arch. Zdeněk Černý, Záhorského 885, 152 00 Praha 5
- Ing. arch. Martin Jirovský, Atelier M.A.A.T., Převrátilská 330/15, 390 01 Tábor
Cenovou nabídku předložili:
1) Ing. arch. Michaela Dejdarová, Kolín, Tři Dvory, 280 02:
- cena 280.000 Kč /konečná cena, jedná se o neplátce DPH/,
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-

termín: rozpracované řešení pro účely konzultací – do 90 dnů od podpisu smlouvy a
předání podkladů, dokončení – do 30 dnů, celkem 120 dnů.
2) Ing. arch. Martin Jirovský, Atelier M.A.A.T., Převrátilská 330/15, 390 01 Tábor:
- cena 210.000 Kč bez DPH, cena včetně DPH 254.100 Kč
- termín: rozpracované řešení pro účely konzultací – do 40 dnů od podpisu smlouvy a
předání podkladů, dokončení – do 40 dnů, celkem 80 dnů.
Omluvu – nabídku nebudou podávat – zaslali:
- Ing.arch. Dana Pokojová, U Lesa 3306, 272 01 Kladno
- Ing. Zdeněk Gottfried, Šmeralova 16, Praha7, 170 00
- Mgr. Ing. arch. Zdeněk Černý, Záhorského 885, 152 00 Praha 5
Na výzvu k podání nabídky nereagovala:
- Ing. arch. Michaela Štádlerová, Na Míčánce 2717/2g, Praha 6, 160 00
Obálku s žádostí o cenovou nabídku se nevyzvedla:
- Ing. Lenka Cárová, Na Baště Sv. Jiří 15/262, 160 00, Praha 6, sídlo: Osvobození 1695, 393
01 Pelhřimov
Na základě předložených nabídek OI navrhuje RM schválit nabídku Ing. arch. Martina Jirovského,
Atelier M.A.A.T., Převrátilská 330/15, 390 01 Tábor.
Po projednání rada města přijala
Usnesení

č. 735

I. s ch v a l u j e
nabídku Ing. arch. Martina Jirovského, Atelier M.A.A.T., Převrátilská 330/15, 390 01 Tábor, na
zpracování US1:
- cena 210.000 Kč bez DPH, cena včetně DPH 254.100 Kč
- termín: rozpracované řešení pro účely konzultací – do 40 dnů od podpisu smlouvy a
předání podkladů, dokončení – do 40 dnů, celkem 80 dnů.
II. u k l á d á
a)

tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI připravit k projednání v RM návrh smlouvy o dílo na
zpracování US1 s Ing. arch. Martinem Jirovským, Atelier M.A.A.T., Převrátilská 330/15, 390
01 Tábor.
b) tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OF a OI připravit k projednání v RM návrh úhrady za
zpracování US1 prostřednictvím Ing. arch. Martina Jirovského, Atelier M.A.A.T., dle jeho
cenové nabídky.
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
Poznámka: v 18:10 hod. se dostavil Ing. Jan Bureš
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14) Smlouva s městským architektem
Dne 4. 6. 2018 byla na základě usnesení rady města č. 1305 ze dne 28.5.2018 uzavřena smlouva o
spolupráci s Ing. arch. Viktorem Tučkem jako s městským architektem (dále MA). Smlouva byla
uzavřena na dobu 2 let, tedy do 4.6.2020. Pan architekt projevil zájem o pokračování spolupráce.
Platnost smlouvy lze dodatkem prodloužit. Vzhledem k tomu, že městský architekt je nadále
zapojen do některých úkolů a projektů města, prodloužení platnosti smlouvy je žádoucí. Pro
upřesnění informace je přikládán rozpis prací fakturovaných MA za měsíc květen 2020. Za 1.
pololetí t.r. bylo MA fakturováno celkem cca127 tisíc korun.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 736
I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci s Ing. Arch. Viktorem Tučkem, bytem. Na Jezerce
1172/49, 140 00 Praha 4, IČO: 18637779, jehož předmětem je prodloužení platnosti smlouvy o
jeden rok.
II. u k l á d á
starostovi města dodatek ke smlouvě podepsat.
Pro toto usnesení hlasovali 4 členové rady města, tři členové se zdrželi (Mgr. J. Bouček, M. Bűnter
a Bc. K. Šnobl).
15) Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 154/1 v k.ú. Nové Strašecí
Město má ve svém vlastnictví m.j. pozemek parc.č. 154/1 (výměra 4986 m2 – trvalý travní porost)
v k.ú. Nové Strašecí. Pozemek leží v jižní části města a je součástí lokality „Na Paloučku“. Podle
platného územního plánu se pozemek nachází v zastavitelné ploše Z98 „plochy veřejných
prostranství – veřejná zeleň“. Podmínkou pro využití plochy Z98 je krajinářsky zapojené
extenzivní využití ploch jako součást obklopujících ploch bydlení a propojení ulice Rudská a
lipové aleje směřující do ulice Rabasova.
Při kontrole pozemků, které jsou ve vlastnictví města bylo zjištěno, že pan xxxx, bytem
xxxxxxužívá část pozemku parc.č. 154/1 o výměře cca 186 m2 jako součást svého sousedního
pozemku a má jí zaplocenou. Pan xxxxx byl vyzván k předložení dokumentů, které ho opravňují
k užívání části tohoto pozemku a na základě kterých má na tomto pozemku postavený plot.
Dne 12.3.2020 bylo doručeno na MěÚ vysvětlení ohledně části pozemku parc.č. 154/1 v k.ú. Nové
Strašecí, kterou pan xxxx užívá. Dle jeho sdělení prarodiče koupili pozemek parc.č. 156/6 na
základě kupní smlouvy NZ 5/57 ze dne 11.1.1957. Rodinný dům s čp. 743, který na tomto
pozemku postavili, byl zkolaudován a povolen k užívání dne 6.2.1968. Pozemek byl oplocený,
vzhledem ke stavu a stáří, někdy v 70. letech 20.století. Pan xxxxx si v roce 2006 od svých
prarodičů koupil rodinný dům čp. 743 se st.p. 1011 a zahradou p.č. 156/6 s původním oplocením.
Až do výzvy odboru investic si nebyl vědom, že k pozemku parc.č. 156/6 je připlocený i pozemek
parc.č. 154/1, který není v jeho vlastnictví. Žádá tedy o návrh řešení ze strany města pro případný
odkup nebo pronájem.
Odbor investic si vyžádal na Městském úřadu v Rakovníku, oddělení územního plánování a
regionálního rozvoje, závazné stanovisko podle ustanovení § 96 b zákona č. 183/2006 Sb., o
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územním plánování a stavebním řádu v platném znění, k dělení pozemku parc.č. 154/1 v k.ú. Nové
Strašecí pro případný prodej. Orgán územního plánování vyhodnotil toto dělení pozemků za
neúčelné a v rozporu s územním plánem, neboť pozemky jsou navrženy jako veřejné prostranství
– veřejná zeleň, u kterého je žádoucí, aby byl veřejně přístupný a pokud možno veřejností
vlastněný, což vyplývá z definice veřejného prostranství (§ 34 zákona č. 128/2000 Sb.). Jelikož
záměr není v souladu s územním plánem, je nutné konstatovat, že není v souladu ani s cíli a úkoly
územního plánování. Z uvedených důvodů dospěl orgán územního plánování k závěru, že
posuzovaný záměr není přípustný.
Z toho vyplývá, že předpokladem prodeje části pozemku parc.č. 154/1 o výměře cca 186 m2 je
změna územního plánu.
Odbor investic pana xxxxxo stanovisku orgánu územního plánování informoval. Pan xxxxx žádá
zatím o pronájem. V budoucnosti by rád předmětnou část pozemku odkoupil.
Výše nájemného u pozemků tohoto charakteru není upravena žádným cenovým předpisem, je
sjednáváno dohodou smluvních stran. Usnesením RM, kterým byla stanovena výše nájemného za
užívání pozemků města nesloužících k podnikání (v roce 1998), činí nájemné za pozemky
v zastavěné části města i mimo ní užívané jako zahrady 3,- Kč/m2/rok.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 737
I. s o u h l a s í
se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku parc.č. 154/1 v k.ú. Nové Strašecí o výměře
cca186 m2 za podmínek:
-

cena za pronájem 10,- Kč/m2/rok
nájem za účelem využití jako zahrady
nájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc
II. u k l á d á

tajemníkovi MěÚ zajistit zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc.č. 154/1 (výměra cca
186 m2) v k.ú. Nové Strašecí podle § 39 zák.č. 128/2000 Sb. „o obcích“
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
16) Žádost o prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp. 1155, ul. Havlíčkova - Somol
Pan xxxxxx trvalým bytem xxxxxxxxx má na základě nájemní smlouvy č. 22/2014/OI v pronájmu
nebytové prostory v ulici Havlíčkova č.p. 1155 v Novém Strašecí. Pronájem mu byl prodloužen
dodatkem č. 4 na dobu určitou do 30.6.2020 usnesením RM č.549 ze dne 20.1.2020.
Dne 19.6.2020 nájemce požádal o prodloužení pronájmu předmětných nebytových prostor.
Odbor investic ověřil, že pan xxxxxx nemá žádné nedoplatky na nájemném ani na úhradách za
poskytnuté služby, platby jsou hrazeny včas.
Pan xxxxx dle telefonického dotazu žádá o prodloužení nájmu o 1 rok.
Po projednání rada města přijala
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U s n e s e n í č. 738
I. s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 5 na prodloužení nájemní smlouvy č. 22/20014/OI na nebytový prostor
o celkové ploše 76 m2 v Husově ulici čp. 1155 v Novém Strašecí panu xxxxx, bytem xxxxxxx
na dobu určitou do 30.6.2021.
Text dodatku č. 5 je součástí tohoto usnesení.
II.

ukládá

starostovi města příslušný dodatek podepsat
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
17) Změna nájemní smlouvy-ROI media – xxxxx, Havlíčkova 1155
Dne 24.6.2020 byla na MěÚ doručena žádost pana xxxxx na změnu nájemní smlouvy č. 141/2016
ze dne 10.6.2016, jejímž předmětem je nájem místností č. 308 a 309 v administrativní budově čp.
1155 v Havlíčkově ulici jako Internetová agentura – služby zákazníkům. Změna smlouvy by
spočívala ve změně názvu firmy z ROI media s.r.o., IČO 28725247 se sídlem Tatranská 860/7,
Liberec 460 01 na nový název firmy a to ROI digital s.r.o. spolu se změnou sídla na adrese
Havlíčkova 1155, Nové Strašecí, při zachování všech ostatních smluvních podmínek. Dle
nejnovější výkladové praxe podléhá schválení i takovéto změny smlouvy povinnosti zveřejnění
záměru a teprve následně je možné o změně rozhodnout.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 739
I. s c h v a l u j e
záměr změny nájemní smlouvy č. 141/2016 uzavřené dne 10.6.2016 s firmou ROI media s.r.o.
o pronájmu nebytových prostor v budově čp. 1155, ul. Havlíčkova, Nové Strašecí ve znění
pozdějších dodatků ( inflace) spočívajících ve změně nájemce z původního názvu firmy ROI
media s.r.o.IČO 28725247 na firmu název ROI digital s.r.o., IČO 05866910, sídlem č.ev. 902,
Mšecké Žehrovice, 270 64
II. u k l á d á
tajemníkovi MěÚ zajistit zveřejnění záměru nájmu ve smyslu ust. §39 odst.1 zákona o obcích.
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
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18) Žádost o pronájem nebytových prostor v čp. 1155, místnost č. 301 – xxxxx- ( sprchy )
ul. Havlíčkova
Pan xxxx trvalým bytem xxxxxxxx má na základě nájemní smlouvy č. 238/2011/OI v pronájmu
nebytové prostory v ulici Havlíčkova č.p. 1155 v Novém Strašecí. Jedná se o místnosti č. 304,305
a 306 o celkové ploše 134,70 m2 za roční nájemné ve výši 60.615 Kč (450 Kč/m2/rok).
Na základě usnesení RM č. 704 ze dne 8. 6. 2020 byl zveřejněn záměr pronájmu nebytových
prostor v 3 NP. budovy čp. 1155, ul. Havlíčkova, Nové Strašecí , místnost č. 301 (sprchy) o
celkové ploše 17 m2 jeho podmínky pronájmu na úřední desce a www stránkách města.
O pronájem citovaných nebytových prostor požádal dne 29.5.2020 pan xxxx, bytem xxxxxxx.
Odbor investic umožnil panu xxxxxx prohlídku jmenovaných nebytových prostor, byl seznámen
s jejich stavem a ten projevil o ně zájem. Pan xxxxxx bude využívat nebytový prostor jako šatnu
pro své zaměstnance.
Záměr pronájmu místnosti č. 301 je stanoven na nájemné ve výši 450 Kč/m2/rok spolu se zálohou
8 000 Kč na náklady spojené s užíváním.
Pan xxxxxxx žádá o pronájem od 1.8.2020. Odbor investic zjistil, že pan xxxxx na nájemném a
službách nic nedluží a nájemné hradí včas. Odbor investic navrhuje radě města přidělit pronájem
nebytového prostoru dodatkem č. 3 na dobu neurčitou.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 740
I. s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 3 na pronájem nebytového prostoru č. 301 ( sprchy ) o celkové ploše 17
m2 k nájemní smlouvě č. 238/2011/OI na nebytový prostor v Havlíčkově ul. čp. 1155 v Novém
Strašecí panu xxxxxx, bytem xxxxxxx na dobu neurčitou.
II.
ukládá
starostovi města příslušný dodatek podepsat
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
19) Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě – stavba „Prodloužení
vodovodního řadu v lokalitě Mackova hora“
Zastupitelstvo města svým usnesením č. 62 ze dne 15.10.2015 schválilo uzavření smlouvy o
budoucí směnné smlouvě se společností Vodárny Kladno-Mělník a.s. se sídlem U Vodojemu 3085,
Kladno, IČ: 46356991 (VKM), jejímž předmětem je závazek směnit část vodohospodářského
majetku (kanalizace) VKM s vodohospodářským majetkem (vodovod) města ve srovnatelné
hodnotě 4.050.180,- poté, co město nabude vlastnictví vodohospodářského majetku (vodovodu)
v této hodnotě.
Z vodovodů, které jsou předmětem budoucí směnné smlouvy město zatím převzalo následující
vodovody:
- v.č. 11-121 - V.Kuchyňky 2 RD, investor Čestav s.r.o.
- ev.č. 12-177 - Hliniště 8 RD, investor xxxxxxx
- ev.č. 09-271-1 - Za mateřskou školou 1.etapa, investor xxxxx
- ev.č. 16-114 – ul. Jiřího Šotky, investor Intermet
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Odhad ocenění vodovodů, které již město převzalo je Kč 3.535.000,-. Odhad ocenění vychází
z určitých oceňovacích metod, přesto se jedná pouze o nezávazný hrubý odhad. Pro uzavření
směnné smlouvy se bude vycházet ze skutečného znaleckého posudku.
V současné době připravuje odbor investic kupní smlouvu na vodovod ev.č. 12-080 – p.č. 1684/8,
1684/24, 1684/9, 1684/28, 1684/23 a 1667/3 v k.ú. Nové Strašecí, investor xxxxxx.
Odhad ocenění tohoto vodovodu je Kč 1.250.000,-.
Uvedenou stavbou je dotčený mimo pozemky města i pozemek parc.č. 1667/3, který je zapsán na
LV 3882. Před podpisem kupní smlouvy na vodovod je potřeba ošetřit umístění vodovodu na
tomto pozemku. Po předběžném projednání s majiteli pozemku parc.č. 1667/3 připravil odbor
investic smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě ve prospěch stavby
vodovodního řadu, tj. ve prospěch panující nemovitosti neevidované v katastru nemovitostí.
Tato služebnost se zřizuje bezúplatně.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 741
I. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě ve prospěch
vodovodního řadu na pozemku parc.č. 1667/3 v k.ú. Nové Strašecí , který je ve spoluvlastnictví
xxxxxx, bytem xxxxxx, manželů xxxxxx, oba bytem xxxxxx, xxxxxx, bytem xxxxxxxx, manželů
xxxxxxxx, oba bytem xxxxxxx a xxxxxxx, bytem xxxxxxx k ošetření stavby vodovodního řadu
pro oprávněného Město Nové Strašecí, se sídlem Komenského náměstí 201, Nové Strašecí, IČ
00244155
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
20) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č.
IP-12-6017891/VB/2 názvem: NOVÉ STRAŠECÍ – nový kNN č.e. 142
ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO:
24729035, DIČ: CZ24729035 jako investor stavby připravuje stavbu: IP-126017891/VB/2 s názvem : NOVÉ STRAŠECÍ – nový kNN č.e. 142.
Ze stávající rozpojovací skříně SR602 umístěné na pozemku parc.č. 2198/3, bude vyvedeno nové
kabelové vedení, které bude pokračovat přes komunikaci do nové kabelové skříně SS100 umístěné
na hranici pozemku parc.č. 230/12.
Touto stavbou dojde k dotčení pozemků ve vlastnictví města parc.č. 231/2, 2198/3, 2198/7 v k.ú.
Nové Strašecí.
Předpokládaný rozsah omezení je 14 bm a nepřesáhne rozsah vyznačený v situačním snímku
tvořícím přílohu č. 1 Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti.
Jednorázová náhrada je sjednána ve výši Kč 14,000,- bez DPH.
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Po dokončení a zaměření stavby bude uzavřena konečná smlouva o zřízení věcného břemene
s vkladem do katastru nemovitostí.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 742
I. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby
na pozemcích města parc.č. 231/2, 2198/3, 2198/7 v k.ú. Nové Strašecí v rámci stavby č. IP-126017891, Nové Strašecí – nový kNN č.e. 142, pro budoucího 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 budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby a následně budoucí smlouvu.
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.
21) Odpadní nádoby – Mackova hora
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 743
bere na vědomí
žádost předsedkyně spolku pro vodovod v osadě Mackova hora pí. xxxxxx o přehodnocení
stanoviska o přemístění kontejnerů na tříděný odpad a ztotožňuje se s odpovědí zaslanou dne 2.7.2020
tajemníkem MěÚ.
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.
22) Kontejnerové stání před č.p. 1224 a 1216 – Janáčkova - Sukova
Dne 3.6.2020 byla na MěÚ doručeno podání označené jako stížnost na kontejnerové stání ve výše
uvedené lokalitě spočívající v požadavku toto stání zrušit a přemístit. Podání je podepsáno pány
xxxxxxx a xxxxxxx. Přílohou podání jsou dva podpisové archy se 76 podpisy občanů města
z předmětné lokality. Podpisové archy jsou nadepsány tak, že se týkají souhlasu s přemístěním
kontejnerového stání a dále s tím, že podepsaní mají možnost využívat jiná stání v docházkové
vzdálenosti.
Ve stížnosti – žádosti jsou navržena dvě jiná „vhodná“ místa u školky nebo v ul. Vojty Kuchynky.
Po vyhodnocení se tyto návrhy jeví jako nevhodné (blízkost MŠ a soukromý pozemek). Nalezení
jiného vhodného místa pro nové kontejnerové stání není lehký úkol. Ve městě je nyní 54 stání,
která by jistě v budoucnu měla postupně projít úpravou (oplocení, živý plot apod.).
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Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 744
I. n e s c h v a l u j e
zrušení kontejnerového stání na tříděný odpad před č.p. 1216 a 1224 (Janáčkova – Sukova).
II. u k l á d á
tajemníkovi MěÚ připravit návrh na změnu provozní doby sběrného místa odpadů.
Pro toto usnesení hlasovali 4 členové rady města, tři členové se zdrželi (Mgr. J. Bouček, M. Bűnter
a Bc. K. Šnobl)
23) Různé
a) záměr pronájmu nebytových prostor v č.p. 1155
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 745
I. r u š í
usnesení č. 551 z 20.1.2020
II. s c h v a l u j e
záměr pronájmu nebytových prostor v přízemí budovy čp. 1155, ul. Havlíčkova, o výměře
196,40 m2 a to místnosti č. 110/1, 110/2, 110/3, 117 a místnosti o výměře 29,70 m2 č. 113,114,
115, 119 a 118 jako celek, nebo jednotlivě místností č. 110/1, 110/2, 110/3, 117
za podmínek:
- nájemné min. ve výši 400,- Kč/ m2/rok splatné ve čtvrtletních splátkách s ročním
vyúčtováním
- náklady na služby spojené s užíváním ( teplo, voda ,el. energie, úklid spol. prostor, výtah,
odvod a likvidace odpadu ) v celkové výši 40 000 Kč splatná ve čtvrtletních splátkách
s ročním vyúčtováním
- na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou dle NOZ
- možnost navýšení nájemného v závislosti na růstu spotřebitelských cen v předchozím
kalendářním roce ( inflace )
- možnost využití: kanceláře, služby
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.
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b) výpověď nájmu bytu
Radě města se předkládá k odsouhlasení vypovězení nájmu bytu č. 17 v domě č.p. 685 Rakovnická
ul. (43,5 m2) ve 3. podlaží nájemkyni xxxxxxx z důvodu neplacení nájemného a služeb spojených
s užíváním bytu za dobu delší jak tři měsíce. Ke dni 31.5.2020 je vykázán celkový dluh ve výši
12.775,- Kč bez příslušenství a z výkazů vyplývá, že jmenovaná neuhradila nájem v lednu,
březnu, dubnu a květnu. Platební morálka této nájemnice není dobrá i v minulých letech. Byla 3x
upomínána. Byt užívají tři osoby.
Jsou zde dány zákonné důvody pro vypovězení nájmu ve smyslu § 2288 odst. 1, písm. a)
občanského zákoníku, neboť porušujete povinnosti vyplývající z nájmu a právního vztahu
založeného nájemní smlouvou. Lze se oprávněně domnívat, že dluh by se mohl nadále zvyšovat.
Taktéž je možné předpokládat, tak jako v obdobných případech, že do konce výpovědní lhůty (tři
měsíce) bude dluh uhrazen, takže bude možné nájemní vztah obnovit, pouze však na dobu určitou
s tím, že při řádném placení nájemného bude smlouva prodlužována.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 746
I. s o u h l a s í
s výpovědí nájmu bytu č. 17 v ul. Rakovnická č.p. 685 v Novém Strašecí nájemkyni xxxxxxx ve
smyslu ust. §2288 ods. 1 písm. a) občanského zákoníku.
II. u k l á d á
starostovi města podepsat výpověď nájmu
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.
Další projednávané záležitosti bez přijatého usnesení:
Socha Rudoarmějce – financování event. opravy.
Objížďky ve městě.
Parkování u hřbitova.
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Závěr
Starosta města ukončil jednání rady města v 19:30 hod.
44. zasedání rady města se uskuteční
dne 3. 8. 2020 v 17:00 hod..

Ing. Jan Bureš v.r.
místostarosta města

Mgr. Karel Filip v.r.
starosta města

zapsal: JUDr. Jiří Tláskal 14. 7. 2020
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