Zápis
z 64. zasedání rady města, konaného dne 10. května 2021

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

H o s t é:
Bc. Stanislav Zahálka, jednatel TSNS – informace o tepelném hospodaření
Pavel Friebert, vedoucí OI MěÚ k bodům č. 10 a 11

O v ě ř o v a t e l é z á p i s u:

………………………………………..
Michal Bűnter v.r. 13.5.2021

…...…………………………………
Mgr. Jiří Bouček v.r. 13.5.2021
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Program:
Zahájení
Změna jednacího řádu zastupitelstva města – materiály, rozprava
Prodej části pozemku parc.č. 284/19 v k.ú. Nové Strašecí
Žádosti o koupi části pozemku parc.č. 2180/1 v k.ú. Nové Strašecí – informace
Nabídka pozemku parc.č. 1104/129 v k.ú. Nové Strašecí – informace
Záměr prodeje části pozemku parc.č. 284/2 v k.ú. Nové Strašecí
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby“ Poptávka cenové nabídky – Zpracování
dokumentace ve stupni studie proveditelnosti na stavbu „Obnova objektu Hamiro“
7) Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Parkoviště před poliklinikou v Novém
Strašecí a revitalizace přilehlého parku
8) Veřejná zakázka malého rozsahu na služby: Poptávka cenové nabídky – Zpracování
jednostupňové projektové dokumentace ve stupni DSP a DPS na akci „vzduchotechnika
v budově polikliniky v Novém Strašecí“
9) Veřejná zakázka malého rozsahu na služby: Poptávka cenové nabídky – Zpracování
jednostupňové projektové dokumentace ve stupni DSP a DPS na akci „vzduchotechnika
v budově školní jídelny v Novém Strašecí“
10) Snížení energetické náročnosti Kulturního centra v Novém Strašecí – dodatek č. 5 smlouvy o
dílo
11) Městská galerie Nové Strašecí – další dodatečné práce
12) Oprava místních komunikací a chodníků po dostavbě kanalizační sítě v ul. Na Spravedlnosti,
Nad Větrákem a Nádražní
13) Projektová příprava – propojení komunikace ul. Do Hlinišť/ul. U Hamira, Ke Mlýnu
14) Rakovnické sídliště – studie parkování na sídlišti
15) Vytvoření „zpětného odběru“ pneumatik a autobaterií ve sběrném dvoře ve spolupráci se spol.
GREEN Logistics CZ s.r.o.
16) Grantový program – „Rozhodněte sami“ - vyhodnocení, realizace
17) Dotační výzva z fondu Středočeského kraje- podání žádosti o spolufinancování akce
18) Oprava plotu v prostorách areálu sportovní haly BIOS
19) Ukončení nájmu bytu č. 16, Rakovnická čp. 680 – dohodou
20) Žádost o slevu nájemného – kadeřnictví, čp. 57, ul. Palackého
21) Žádost o přehodnocení ceny nájmu a služeb spojených s nájmem hrobového místa
22) Umělecké sbírky města – sbírka díla Viktora Olivy – galerie
23) Finanční příspěvek – Stopa bezpečí, s.r.o.
24) Různé
Závěr
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Zahájení
Zasedání zahájil v 16:30 hod. starosta města Mgr. Karel Filip a konstatoval, že rada města je
schopna se usnášet vzhledem k účasti 7 členů rady města. Dále konstatoval, že zápis z minulé rady
města byl ověřen Ing. Janem Bechyně a p. Bedřichem Műllerem.
Starosta města jmenoval za ověřovatele dnešního zápisu Michala Bűntera a Mgr. Jiřího Boučka.
Starosta města seznámil přítomné s programem jednání rady města.
Tento program byl schválen 7 členy rady města.
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1) Změna jednacího řádu zastupitelstva města – materiály, rozprava
Příprava a předkládání materiálů pro jednání orgánů města – zastupitelstvo města, rada města - se
v poslední době ukazují jako neekonomické. Matriály jsou poměrně podrobné, obsahují přílohy
včetně barevných. Náklady na tisk, rozmnožování a distribuci se stále zvyšují. Jenom servis,
opravy a provoz kopírovacích strojů v sekretariátu MěÚ představuje za rok 2020 a do dubna 2021
162 tisíc korun.
Již v současné době se některým členům zastupitelstva předkládají materiály v elektronické
podobě, před jednáním zastupitelstva jsou i kompletně zveřejněny na webových stránkách města,
lze proto předpokládat, že obdobný postup je možné rozšířit na celé zastupitelstvo. Navrhuje se
předložit zastupitelům v tištěné podobě program zastupitelstva, důvodové zprávy s návrhem na
usnesení a kompletní materiál i s přílohami zaslat zastupitelům pouze v elektronické podobě. Na
jednání zastupitelstva budou materiály k dispozici fyzicky v jednom výtisku a též elektronicky pro
možnost jejich promítání.
Druhý problém se jeví v pořizování zápisu z jednání zastupitelstva města. Ačkoliv platný jednací
řád v ust. Čl. 14 odst. 9 stanoví, že v zápisu se uvádí heslovitě průběh rozpravy, stává se zápis
téměř stenografickým záznamem. Takovýto záznam nemá právní význam, pouze dokumentární a
komunálně politický, což jsou i s ohledem na zákonnou úpravu záležitosti, které zápis z jednání
nemusí obsahovat. Jednací řád umožňuje dle Čl. 7 odst. 7 členům zastupitelstva požadovat, aby
jejich příspěvek z rozpravy byl v zápisu uveden. Dokumentární a případně i komunálně politický
význam zápisu, res. záznamu z jednání zastupitelstva je dostatečně splněn tím, že video a audio
záznam z jednání se uchovává 10 let. V současné praxi pořizování zápisu není dost dobře možné
ponechat na zapisovatelce, aby vybírala z projevů řečníků části, nebo projev upravila tak, aby byl
záznam tzv. heslovitý. Navrhuje se proto upravit jednací řád tak, že záznam rozpravy bude
uveden pouze jmenovitě, při respektování výše uvedeného práva zápisu na požádání.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 1060
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
mění
ustanovení jednacího řádu zastupitelstva města takto:
a) v Čl. 4 se odstavec 10 nahrazuje tímto textem:
„10) Materiály pro jednání zastupitelstva města jsou zastupitelům zasílány nejpozději 7 dnů před
jednání zastupitelstva v elektronické podobě a v písemné podobě program jednání, důvodová
zpráva bez příloh a návrh na usnesení. V místě zasedání zastupitelstva je k dispozici vždy jeden
výtisk kompletních materiálů.“
b) v Čl. 14 odst. 9 se osmá odrážka nahrazuje tímto textem:
„- jména řečníků zapojených do rozpravy“
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.
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2) Prodej části pozemku parc.č. 284/19 v k.ú. Nové Strašecí
Svým usnesením č. 582 souhlasila rada města dne 17.2.2020 se zveřejněním záměru prodeje části
pozemku parc.č. 284/19 v k.ú. Nové Strašecí za cenu minimálně Kč 1.156,-/m2 s DPH s tím, že
kupující ponese veškeré náklady spojené s převodem vlastnictví.
V souladu s tímto usnesením byl podle § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. záměr prodeje dne
19.2.2020 zveřejněn na úřední desce a www stránkách města. K dnešnímu dni nebyla k záměru
prodeje vznesena žádná připomínka, námitka, ani jiná nabídka. Manželé xxxxxx dne 12.1.2021
písemně potvrdili svůj zájem o koupi části pozemku parc.č. 284/19 v k.ú. Nové Strašecí za cenu
1.156,- Kč/m2 s DPH a za podmínek, které jsou spojené s touto koupí. Kupní smlouvu by chtěli
uhradit v 16 měsíčních splátkách po Kč 10.000,- a v jedné splátce Kč 7.620,-.
Manželé xxxxxx užívají část pozemku parc.č. 284/19 na základě nájemní smlouvy č. 2385/98201 ze dne 30.9.1998. V případě schválení prodeje této části pozemku zastupitelstvem města,
smluvní vztah, založený výše uvedenou smlouvou končí dnem, předcházejícím dni právních
účinků zápisu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí.
Po projednání rada města přijala
Usnesení

č. 1061

doporučuje
aby zastupitelstvo města přijalo
U s n e s e n í č. ........
Zastupitelstvo města
I.

schvaluje

prodej části pozemku parc.č. 284/19 v k.ú. Nové Strašecí o výměře 145 m2 dle návrhu na dělení
parcel manželům xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx za těchto podmínek:
- cena Kč 167.620,- s DPH
- kupující uhradí veškeré náklady související s prodejem pozemku
- kupující kupní smlouvu uhradí v měsíčních splátkách takto: 16 x po Kč 10.000,-, 1x Kč
7.620,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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3) Žádost o koupi části pozemku parc.č. 2180/1 v k.ú. Nové Strašecí - informace
Město má ve svém vlastnictví m.j. pozemek parc.č. 2180/1 v k.ú. Nové Strašecí o výměře 3919
m2 – Nádražní ulice. Podle platného územního plánu se pozemek nachází v zastavěném území
v ploše „plochy dopravní infrastruktury – místní komunikace“.
Dne 25.2.2021 byla doručena na MěÚ od Společenství vlastníků Nádražní 549, Nové Strašecí
žádost o koupi části pozemku parc.č. 2180/1 o výměře cca 100 m2 za účelem vybudování –
rozšíření parkovacích míst. V případě převodu části pozemku do jejich vlastnictví by realizace
parkovacích míst byla financována prostřednictvím společenství vlastníků případně jednotlivých
členů. Dle jejich sdělení stávající parkovací místa u objektu bývalé „Početky“ jsou nedostatečná.
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. 2180/1 v k.ú.
Nové Strašecí pro případný prodej. Orgán územního plánování vyhodnotil toto dělení
pozemku a jeho prodej k soukromým účelům jako nežádoucí. Část pozemku, která se navrhuje
oddělit, je v současné době využívána jako pás zeleně při místní komunikaci v ulici Nádražní a je
součástí uličního prostoru, resp. tvoří s komunikací veřejné prostranství ulice Nádražní. Veřejná
prostranství jsou tedy jednoznačně prostory, které jsou přístupné veřejnosti, typicky tedy také
vlastněné veřejností, tj. státem nebo obcí.
Protože pozemek parc.č. 2180/1 se nachází v ploše „plochy dopravní infrastruktury – místní
komunikace“, ve kterých je mimo jiné přípustné využití pro garáže, parkoviště a autobusové
zastávky, může si Společenství vlastníků bytových jednotek Nádražní 549, Nové Strašecí požádat
o možnost provést stavbu na cizím pozemku. V případě schválení by byla stavba parkoviště plně
hrazena stavebníkem a nebude předmětem finanční ani jiné kompenzace ze strany vlastníka
pozemku. Předmětem stavby by bylo vytvoření nových parkovacích stání, která budou sloužit pro
Společenství vlastníků bytových jednotek Nádražní 549.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 1062
I. 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. 2180/1 v k.ú. Nové Strašecí o výměře cca 100 m2 Společenství
vlastníků Nádražní 549, Nové Strašecí
II. u k l á d á
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI MěÚ zajistit studii proveditelnosti a odhad nákladů na
vybudování parkovacích míst na tomto pozemku.
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.
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4) Nabídka pozemku parc.č. 1104/129 v k.ú. Nové Strašecí - informace
Město v roce 2020 koupilo pozemky v průmyslové zóně severovýchod za účelem vybudování
areálu Technických služeb a nového sběrného dvora. Vzhledem k tomu, že město má v této oblasti
více pozemků zahájilo jednání i s ostatními vlastníky v této lokalitě. Důvodem je ucelený pozemek
ve vlastnictví města. V současné době probíhají jednání s vlastníky pozemku parc.č. 1104/126,
parc.č. 1104/130, parc.č. 1094/3 a parc.č. 1104/125.
Jedním z řešených pozemků je pozemek parc.č. 1104/129 o výměře 285 m2, jehož vlastníky jsou
xxxxx, xxxxxx a xxxxxx. Tento pozemek nemá přístupovou komunikaci, na pozemku vede
plynovod, nachází se v bezprostřední blízkosti dálnice, kde není možná zástavba a část pozemku
se nachází přímo ve svažité části u dálnice. Vlastníci nabídli městu prodej pozemku za cenu
500Kč/m2.
RM je předkládána nabídka na vědomí.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 1063
I. b e r e n a v ě d o m í
nabídku pozemku parc.č. 1104/129 v k.ú. Nové Strašecí (ostatní plocha, výměra 285m2) od xxxxx,
bytem xxxxxx, xxxxxx, bytem xxxxxx a xxxxxx, bytem xxxxxxxx do vlastnictví města za cenu
500 Kč/m2.
II. u k l á d á
tajemníkovi MěÚ zajistit vypracování znaleckého posudku
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.

5) Záměr prodeje části pozemku parc.č. 284/2 v k.ú. Nové Strašecí
Manželé xxxxxxx mají na základě nájemní smlouvy pronajatou část pozemku parc.č. 284/19.
Tento pozemek si oplotili na základě povolení MNV vydaného pod č.j. 1469/84/332 s tím, že
v případě ukončení nájmu odstraní oplocení na své vlastní náklady. Dne 16.12.2019 byla na MěÚ
doručena žádost o koupi tohoto pronajatého pozemku.
Svým usnesením č. 582 souhlasila rada města dne 17.2.2020 se zveřejněním záměru prodeje části
pozemku parc.č. 284/19 v k.ú. Nové Strašecí o výměře 145 m2 za cenu minimálně 1.156,-Kč/m2
s tím, že kupující ponese veškeré náklady spojené s převodem vlastnictví.
V průběhu projednávání této žádosti bylo geodetem v rámci zpracování podkladů pro vyhotovení
oddělovacího geometrického plánu zjištěno, že manželé xxxxxx si zřejmě omylem oplotili
k pronajaté části pozemku parc.č. 284/19 i část pozemku parc.č. 284/2.
Pozemek parc.č. 284/2 v k.ú. Nové Strašecí se nachází dle územně plánovací dokumentace
v zastavěném území v ploše „plochy dopravní infrastruktury – místní komunikace“. Odbor
investic si požádal o stanovisko k dělení pozemku na MěÚ v Rakovníku, odbor výstavby a investic
– oddělení územního plánování a na MěÚ v Novém Strašecí, odbor výstavby životního prostředí.
Dle jejich sdělení není dělení pozemků v rozporu s územním plánem města, protože se jedná o
majetkoprávní vypořádání skutečného stavu v území.
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Vzhledem k tomu, že manželé xxxxxx užívají část pozemku parc.č. 284/2 o výměře 4 m2 jako
součást své zahrady a mají ji oplocenou, požádali dne 19.4.2021 o její odkoupení.
Podle přiloženého znaleckého posudku č. 10-2336-2021 ze dne 11.2.2021 zhotoveného znalcem
Ing. Bohumírem Jankovským, bytem Zavidov 121 činí cena za pozemek parc.č. 284/2 v daném
místě a čase obvyklá 695,-Kč/m2 včetně DPH. Cena zjištěná dle cenového předpisu je Kč 230,Kč/m2 včetně DPH. Cena za znalecký posudek je Kč 900,- Kč.
Po projednání rada města souhlasila
Usnesení

č. 1064

I. s o u h l a s í
se zveřejněním záměru prodeje části pozemku parc.č. 284/2 v k.ú. Nové Strašecí o výměře 4 m2
dle návrhu na dělení parcel za cenu minimálně 1.156,- Kč/m2 s DPH s tím, že kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnictví (geometrický plán, znalecký posudek, 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.
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.

6) Veřejná zakázka malého rozsahu na služby: Poptávka cenové nabídky – Zpracování
dokumentace ve stupni studie proveditelnosti na stavbu “Obnova objektu Hamiro“
V souladu s usnesením RM č. 979 ze dne 1. 3. 2021, OI zpracoval poptávku cenové nabídky na
zpracování dokumentace ve stupni studie proveditelnosti na stavbu „Obnova objektu Hamiro“
s rozsahem možných nových účelů užívání: sport (tělocvična, squash, bowling, horolezecká
stěna,…) klubová činnost ve variantách.
OI MěÚ navrhuje zveřejnit výzvu na profilu zadavatele.
Jako jediné hodnotící kritérium je stanovena – nejnižší nabídková cena bez DPH. Lhůtu pro
podání nabídek OI MěÚ navrhuje, při předpokladu oznámení veřejné zakázky 12. 5. 2021, stanovit
do 1. 6. 2021.
OI MěÚ dále radě města navrhuje ustavit 3 člennou společnou komisi pro otevírání obálek a pro
posouzení kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek, tzv. hodnotící komisi + 3 náhradníky
členů hodnotící komise.
Po projednání rada města přijala
Usnesení

č. 1065

I. s o u h l a s í
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a)

b)

se zněním poptávky k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu na služby:
Zpracování dokumentace ve stupni studie proveditelnosti na stavbu „Obnova objektu
Hamiro“
se zveřejněním poptávky k podání nabídek na profilu zadavatele.
II. s t a n o v u j e

základní hodnotící kritérium veřejné zakázky „Zpracování dokumentace ve stupni studie
proveditelnosti na stavbu: Obnova objektu Hamiro“– nejnižší nabídková cena bez DPH.
III. j m e n u j e
pro veřejnou zakázku „Zpracování dokumentace ve stupni studie proveditelnosti na stavbu:
„Obnova objektu Hamiro“– hodnotící komisi, kterou pověřuje všemi úkony souvisejícími
s otevíráním obálek s nabídkami, všemi úkony souvisejícími s posouzením kvalifikace a všemi
úkony souvisejícími s posouzením a hodnocením nabídek, ve složení:
Členové hodnotící komise:
1) Pavel Friebert
2) Ing. Jan Bureš
3) Kateřina Taiblová
Náhradníci členů hodnotící komise:
1) Zdenka Kratinová
2) Vladimír Kozel
3) Ing. Jan Vitner
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.
7) Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce: „Parkoviště před poliklinikou
v Novém Strašecí a revitalizace přilehlého parku“
Na základě usnesení rady města č. 1015 ze dne 29. 3. 2021 byla zveřejněna výzva k podání nabídky
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce - „Parkoviště před poliklinikou v Novém
Strašecí a revitalizace přilehlého parku“.
Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 16. 4. 2021. Zadavatel stanovil, že hodnotící komise
bude pověřena všemi úkony spojenými s otevíráním obálek, posouzením kvalifikace, a
posouzením a hodnocením nabídek. Hodnotící komise byla jmenována v počtu 3 členů. Současně
byli jmenováni 3 náhradníci členů hodnotící komise.
Jednání hodnotící komise ve věci posouzení a hodnocení nabídek bylo svoláno na den 28. 4. 2021
od 10:30 hod.
Výsledek hodnocení:
Pořadí
Nabídková cena
Pořadí
přijatých
Uchazeč
Sídlo/Místo podnikání
bez DPH
uchazečů
nabídek
PRAGOTRADE spol.
Maršála Rybalka 379,
1.
3.198.833,81
2.
s r.o.
Humny, 273 08 Pchery
STAVKOM Veletice
2.
Veletice 1, 438 01 Holedeč
2.226.200,28
1.
s.r.o.
64. zasedání rady města – 10. května 2021
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V rámci základního hodnotícího kritéria pro zadání veřejné zakázky, stanoveného zadavatelem –
nejnižší nabídková cena, s hodnocením nabídkové ceny bez DPH – byla vyhodnocena:
- na prvním pořadí jako nejvýhodnější nabídka č. 2 společnosti STAVKOM Veletice
s.r.o., Veletice 1, 438 01 Holedeč, IČ: 06935508, s nabídkovou cenou 2.226.200,28 Kč
bez DPH,
- na druhém pořadí nabídka č. 1. společnosti PRAGOTRADE spol. s r.o., Maršála Rybalka
379, Humny, 273 08 Pchery, IČ: 16189612, s nabídkovou cenou 3.198.833,81 Kč bez
DPH.
Vzhledem k velkému rozdílu nabídkových cen komise využila práva k ověření doložených
referencí nejvýhodnější nabídky č. 2 společnosti STAVKOM Veletice s.r.o.
1. Město Rakovník – Regenerace památkové zóny v Rakovníku IV. Etapa – ul. V Hradbách
a Martinovského, realizace v 03/2019 – 06/2019, cena díla 7.264.479 Kč bez DPH. Z
telefonického rozhovoru vyplynulo, že dělají pro město Rakovník většinu parkovišť a
chodníků.
2. Obec Holedeč, Chodník Žatecká ul. Holedeč, realizace 5/2020 – 8/2020, cena díla
1.917.379 Kč bez DPH. Z telefonického rozhovoru vyplynulo, že nikdo jiný už pro tuto
obec chodníky nedělá.
3. Město Louny, Chodník podél silnice II/246 na levé straně od centra – úsek od supermarketu
Billa až k ul. Tylova – I. etapa, realizace 6/2020 – 08/2020, cena díla 2.853.518,46 Kč bez
DPH, dle informace objednatele nyní probíhá II. etapa stavby stejným dodavatelem.
Všechny obvolané referenční stavby byly velmi kladné, bezproblémová jak realizace, tak
papírování, ceny za díla bezkonkurenční.
Hodnotící komise doporučuje zadavateli, aby uzavřel smlouvu o dílo uchazečem, který podal
nejvýhodnější nabídku č. 2 společnosti STAVKOM Veletice s.r.o., Veletice 1, 438 01 Holedeč,
IČ: 06935508, s nabídkovou cenou 2.226.200,28 Kč bez DPH
Po projednání rada města přijala
Usnesení

č. 1066

I. b e r e n a v ě d o m í
protokol o posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
- „Parkoviště před poliklinikou v Novém Strašecí a revitalizace přilehlého parku“
II. s ch v a l u j e
nabídku č. 2 společnosti STAVKOM Veletice s.r.o., Veletice 1, 438 01 Holedeč, IČ: 06935508,
s nabídkovou cenou 2.226.200,28 Kč bez DPH (2.693.702,34 Kč včetně DPH) jako nejvýhodnější
nabídku podle stanoveného hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny bez DPH
III. u k l á d á
starostovi města podepsat smlouvu o dílo se společností STAVKOM Veletice s.r.o., Veletice 1,
438 01 Holedeč, IČ: 06935508, na realizaci stavby „Parkoviště před poliklinikou v Novém
Strašecí a revitalizace přilehlého parku“
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.
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8) Veřejná zakázka malého rozsahu na služby: Poptávka cenové nabídky – Zpracování
jednostupňové projektové dokumentace ve stupni (DSP a DPS) na akci „Vzduchotechnika
v budově polikliniky v Novém Strašecí“
V souvislosti s přípravou akce: „Vzduchotechnika v budově polikliniky v Novém Strašecí“ byla
vypracována projektová studie Ing. Zdeňkem Zikánem. Pro výběr zhotovitele a zajištění realizace
je nezbytné zajistit zpracování dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby.
OI zpracoval poptávku cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace ve společném
stupni DSP a DPS.
OI MěÚ navrhuje zveřejnit výzvu na profilu zadavatele.
Jako jediné hodnotící kritérium je stanovena – nejnižší nabídková cena bez DPH. Lhůtu pro
podání nabídek OI MěÚ navrhuje, při předpokladu oznámení veřejné zakázky 11. 5. 2021, stanovit
do 1. 6. 2021.
OI MěÚ dále radě města navrhuje ustavit tříčlennou společnou komisi pro otevírání obálek a pro
posouzení kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek, tzv. hodnotící komisi + 3 náhradníky
členů hodnotící komise.
Předpokládané náklady projektu jsou 4.578.523 Kč. Přiznaná dotace činí 2.152.904 Kč a
spoluúčast města 2.425.619 Kč.
Po projednání rada města přijala
Usnesení

č. 1067

I. s o u h l a s í
a)

b)

se zněním poptávky k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu na služby:
Zpracování jednostupňové projektové dokumentace ve stupni (DSP a DPS) na akci
„Vzduchotechnika v budově polikliniky v Novém Strašecí“
se zveřejněním poptávky k podání nabídek na profilu zadavatele.
II. s t a n o v u j e

základní hodnotící kritérium veřejné zakázky „Zpracování jednostupňové projektové
dokumentace ve stupni (DSP a DPS) na akci „Vzduchotechnika v budově polikliniky v Novém
Strašecí“ – nejnižší nabídková cena bez DPH.
III. j m e n u j e
pro veřejnou zakázku „Zpracování jednostupňové projektové dokumentace ve stupni (DSP a DPS)
na akci „Vzduchotechnika v budově polikliniky 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:
1) Pavel Friebert
2) Ing. Jan Bureš
3) Ing. Jan Vitner
Náhradníci členů hodnotící komise:
64. zasedání rady města – 10. května 2021
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1) Kateřina Taiblová
2) Zdenka Kratinová
3) Vladimír Kozel
Pro toto usnesení hlasovalo 7členů rady města.

9) Veřejná zakázka malého rozsahu na služby: Poptávka cenové nabídky – Zpracování
jednostupňové projektové dokumentace ve stupni (DSP a DPS) na akci „Vzduchotechnika
v budově školní jídelny v Novém Strašecí“
V souvislosti s přípravou akce: „Vzduchotechnika v budově školní jídelny v Novém Strašecí“
byla vypracována projektová studie Ing. Zdeňkem Zikánem. Pro výběr zhotovitele a zajištění
realizace je nezbytné zajistit zpracování dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby.
OI zpracoval poptávku cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace ve společném
stupni DSP a DPS.
OI MěÚ navrhuje zveřejnit výzvu na profilu zadavatele.
Jako jediné hodnotící kritérium je stanovena – nejnižší nabídková cena bez DPH. Lhůtu pro
podání nabídek OI MěÚ navrhuje, při předpokladu oznámení veřejné zakázky 11. 5. 2021, stanovit
do 1. 6. 2021.
OI MěÚ dále radě města navrhuje ustavit tříčlennou společnou komisi pro otevírání obálek a pro
posouzení kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek, tzv. hodnotící komisi + 3 náhradníky
členů hodnotící komise.
Předpokládané náklady projektu jsou 8.980.983, - Kč. Přiznaní dotace činí 6.286.688 Kč a
spoluúčast města 2.694.295 Kč.
Po projednání rada města přijala
Usnesení

č. 1068

I. s o u h l a s í
c)

d)

se zněním poptávky k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu na služby:
Zpracování jednostupňové projektové dokumentace ve stupni (DSP a DPS) na akci
„Vzduchotechnika v budově školní jídelny v Novém Strašecí“
se zveřejněním poptávky k podání nabídek na profilu zadavatele.
II. s t a n o v u j e

základní hodnotící kritérium veřejné zakázky „Zpracování jednostupňové projektové
dokumentace ve stupni (DSP a DPS) na akci „Vzduchotechnika v budově školní jídelny v Novém
Strašecí“ – nejnižší nabídková cena bez DPH.
III. j m e n u j e
pro veřejnou zakázku „Zpracování jednostupňové projektové dokumentace ve stupni (DSP a DPS)
na akci „Vzduchotechnika v budově školní jídelny v Novém Strašecí“ hodnotící komisi, kterou
pověřuje všemi úkony souvisejícími s otevíráním obálek s nabídkami, všemi úkony souvisejícími
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s posouzením kvalifikace a všemi úkony souvisejícími s posouzením a hodnocením nabídek, ve
složení:
Členové hodnotící komise:
1) Pavel Friebert
2) Ing. Jan Bureš
3) Ing. Jan Vitner
Náhradníci členů hodnotící komise:
1) Kateřina Taiblová
2) Zdenka Kratinová
3) Vladimír Kozel
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.

10) Snížení energetické náročnosti Kulturního centra v Novém Strašecí, Registrační číslo
projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0008735 – dodatek č. 5 Smlouvy o dílo
Dne 3. 4. 2020 byla se spol. STAVEKO spol. s r. o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V – Zdaboř,
uzavřena Smlouva o dílo na realizaci stavby Snížení energetické náročnosti Kulturního centra
v Novém Strašecí, Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0008735. Realizace
stavby probíhá.
Průběh stavebních prací vyvolal ze strany Zhotovitele vypracování změnového listu č. 5, kterým
je upravován rozsah díla, kdy změna rozsahu díla je vyvolána objektivně a nepředvídatelně
vzniklou potřebou dodatečných stavebních prací – víceprací – oproti původnímu rozsahu díla v
rozsahu:
Předmět změn:
Změna č. 1: Příplatek za delší dobu pronájmu lešení z důvodu průběžných změn na stavbě a
nevhodných klimatických podmínek pro provádění zateplení fasád.
V průběhu provádění díla bylo nutné časově a technicky vyřešit rozměrově formáty pilastrů a
osazení parapetů, statickou změnu kotvení pilastrů dle zjištěných skutečností podkladu, dále je
zohledněna delší lhůta provádění prací ve spojení s větším rozsahem oprav stávajících omítek,
poté byly nevhodné klimatické podmínky, pro které nebylo možné pokračovat v provádění
kontaktního zateplovacího systému objektu a navazujících prací (osazení klempířských prvků,
vnějších parapetů apod).
Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 91.476,00 Kč bez DPH. Návrh změnového
listu č. 5 je přílohou.
Změnový list reaguje na nutné řešení odchylky skutečného stavu na staveništi (stávající stavební
konstrukce ve vazbě na osazování pilastrů), zjištěné při realizaci oproti dokumentaci pro provedení
stavby, a souvisejícímu výkazu výměr se soupisem prací a na klimatické podmínky ve vazbě na
termín dokončení stavebního díla.
Předmětný změnový list č. 5 byl kladně projednán z pohledu věcné i cenové správnosti technickým
dozorem investora, zástupcem objednatele pro věci technické, a zhotovitelem. Na řešení změn
pilastrů se spolupodílel autorský dozor projektanta.
Sumarizace:
Celková cena ZL 5 je 91.476,00 Kč bez DPH, cena 110 685,96 Kč včetně DPH.
Návrh Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo k Změnovému listu č. 5 je přílohou tohoto usnesení.
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Cena díla se na základě předmětného změnového listu č. 5 zvyšuje o 6,11 % (zaokrouhleno). Ve
smyslu § 222 zákona č. 134/20165 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, nominální
výše navýšení ceny díla není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (odst.
9 § 222 zákona – …celkový cenový nárůst …nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku).
Navýšení ceny díla dle Změnového listu č. 5 navrhuje OI RM řešit rozpočtovým opatřením
s přípravou ve spolupráci s OF, rozpočtové opatření navrhuje OI projednat před dokončením
stavby (s projednáním na červnovém ZM) dle skutečné ceny díla.
Po projednání rada města přijala
Usnesení

č. 1069

n e s ch v a l u j e
dodatek č. 5 Smlouvy o dílo č. 76/2020/OI ze dne 3. 4. 2020 se spol. STAVEKO spol. s r. o.,
Zdabořská 24, 261 01 Příbram V – Zdaboř, IČ: 451 45 580; na realizaci stavby Snížení energetické
náročnosti
Kulturního
centra
v Novém
Strašecí,
Registrační
číslo
projektu:
CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0008735. Obsahem dodatku č. 5 je úprava rozsahu díla, kdy změny
rozsahu díla je vyvolána objektivně a nepředvídatelně vzniklou potřebou dodatečných stavebních
prací – víceprací – oproti původnímu rozsahu díla v rozsahu Změnového listu č. 5:
- Celková cena ZL 5 je 91.476,00 Kč bez DPH, cena 110 685,96 Kč včetně DPH.
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.

11) Městská galerie Nové Strašecí – další dodatečné práce
Na základě usnesení rady města č. 932 ze dne 27. 1. 2021 byla schválena nabídka uchazeče NS
STAV Petr Videmann, Polní 1490, Nové Strašecí, IČ: 10147675 na realizaci stavební akce
„Městská galerie Nové Strašecí“. Realizace předmětné stavby probíhá.
V průběhu stavebních prací vznikla potřeba dalších dodatečných prací v 18 položkách.
Celková cena dodatečných stavebních prací je 198 976,00 Kč bez DPH, cena včetně DPH
240 761,00 Kč. Rozsah prací byl ověřen a kladně zkontrolován OI.
Dle projednání s OF – Na akci Galerie máme v rozpočtu 3,5 mil. Kč. Smlouva s firmou NSstav
činí 2 826 643,10 Kč + dodatečné stavební práce 240 761,00 Kč = 3 067 404,10 Kč včetně DPH.
Úhradu dodatečných stavebních prací tedy lze provést z příslušné rozpočtové kapitoly, kde je
dostatečná rezerva.
OI navrhuje RM dodatečné stavebné práce v předkládaném rozsahu schválit. Z dosavadního
průběhu stavby dále vyplývá vynikající kvalita prací.
Po projednání rada města přijala
Usnesení

č. 1070

I. s ch v a l u j e
dodatečné stavební práce NS STAV Petr Videmann, Polní 1490, Nové Strašecí, IČ: 10147675, na
realizaci stavební akce „Městská galerie Nové Strašecí“ v rozsahu:
Název
MJ
Množství
Cena bez
Částka
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Výměna svislé kanalizace – původní
dešťové svody
Tepelná izolace svislé kanalizace –
ochrana proti rosení
D+ M zásuvek ve staré galerii v SDK –
projekt elektro neobsahoval
D+M Kodovací klávesnice Jablotron.Stará
galerie – optimalizace klávesnic pro starou
a novou
galeriipodle nové PD – oprava
EL.
rozvaděč
projektu elektro od Ing. Dolejškové

kpl

1,00

37 328,00

37 328,00

kpl

1,00

1 850,00

1 850,00

kpl

1,00

4 886,00

4 886,00

kpl

1,00

4 321,00

4 321,00

kpl

1,00

14 665,00

14 665,00

Zazdění rozvaděče – projekt elektro neřešil kpl

1,00

2 650,00

2 650,00

kpl

1,00

5 931,00

5 931,00

kpl

1,00

15 800,00

15 800,00

kpl

1,00

5 450,00

5 450,00

Audio Dexon – doplnění audio

kpl

1,00

24 110,00

24 110,00

Montáž audia dexon – doplnění audio
Vyrovnání omítky, římsy, polystyrénem –
opláštění původní vzduchotechniky –
Kuchyň Ikea D+M.Cenový rozdíl po
vyvzorkování kuchyňské linky
D+M vypínačů ve staré galerii-světla –
koordinace rozsvěcení staré a nové galerie
(PD nebylo
D+M
světlořešeno)
s čidlem v chodbičce –
požadavek OI – osvětlení chodby do
Skleněné posuvy. Cenový rozdíl
vyvzorkování dveří mezi starou a novou
Nařezání+nalepení soklu z koberce. Stará
galerie – úprava kolem nového vstupu
mezi starou
a novou
galeriívč. venkovní
Výroba
výdechů
z nerezu
mřížky.VZT – úprava průchodu VZT do
fasády s ohledem na výškové poměry a
průvlaky nosného systému budovy

kpl

1,00

10 000,00

10 000,00

kpl

1,00

4 200,00

4 200,00

kpl

1,00

13 500,00

13 500,00

kpl

1,00

1 800,00

1 800,00

kpl

1,00

1 425,00

1 425,00

kpl

1,00

35 130,00

35 130,00

kpl

1,00

1 230,00

1 230,00

ks

2,00

7 350,00

14 700,00

Přepětové ochrany – doplnění pro
projednání s Ing. Dolejškovou
Přeložení stávajících el.kabelů ke stropu –
původní rozvody
Drátěné kabelové žlaby na vyvěšení
kabelů D+M – původní rozvody

II. u k l á d á
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI a OF zajistit úhradu dodatečných stavebních prací NS STAV
Petr Videmann, Polní 1490, Nové Strašecí, IČ: 10147675, na realizaci stavební akce „Městská
galerie Nové Strašecí“.
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.
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12) Oprava místních komunikací a chodníků po dostavbě kanalizační sítě v ul. Na
Spravedlnosti, Nad Větrákem a Nádražní
Po realizaci dostavby kanalizační sítě včetně částí kanalizačních přípojek na veřejném prostranství
je třeba přistoupit k opravě dotčených komunikací a chodníků. Na základě veřejné zakázky byla
vybrána spol. IMARI s. r. o. ke zpracování projektových dokumentací na opravy komunikací a
chodníků v dotčených místních komunikacích (usn. 431 ze dne 29. 10. 2019).
Na základě zpracovaných projektových dokumentací byla ve spolupráci se spol. MAMELOM s.
r. o. provedena cenová poptávka u spol. Technické služby Nové Strašecí s. r. o. a Metrostav
Infrastructure, a. s., tj. u spol., které zajišťovaly opravu komunikací po dostavbě kanalizace ve
městě v loňském roce a v případě spol. Metrostav Infrastructure, a. s. u subjektu, který je
poddodavatelem spol MAMELOM s. r. o. na opravu komunikací nad výkopovou rýhou
kanalizačních stok a kanalizačních přípojek.
Vzhledem k složitosti kalkulace byl zpracován harmonogram postupu oprav jednotlivých
komunikací – viz příloha, a zpracovány cenové nabídky na opravu komunikací – Na Spravedlnosti,
Nad Větrákem a Nádražní – předpoklad červen–září s ohledem na postup výstavby kanalizace. Na
cenových nabídkách dalších oprav komunikací s postupem dle harmonogramu se intenzivně
pracuje.
Na Spravedlnosti:
Předmětem projektové dokumentace je obnova místní komunikace ul. Na Spravedlnosti, v rámci,
které dojde k obnově skladeb vozovky a chodníku. Obousměrná místní komunikace má shodné
uspořádání v hlavním dopravním prostoru. Součástí úpravy je obnova veřejného osvětlení, řešeno
v samostatné příloze PD.
Jedná se o kategorii M02 11/5,5/50, kdy hlavní dopravní prostor je tvořen, jízdním pruhem šířky
2x2,750m, ohraničený silniční obrubou. Pěší budou směřováni na obnovený chodník šířky cca
1,90m. Délka úpravy úseku je 259 bm (měřeno v ose jízdního pásu).
Směrové a výškové řešení vychází ze stávajícího poměrů komunikace. Osa je navržena v délce
cca 259 bm a je složena několika tečnými body bez směrových oblouků. Změna směru osy je v
zanedbatelných hodnotách, bez vlivu na ohrožení bezpečnosti dopravy. Směrové a výškové řešení
je patrné z výkresové dokumentace.
Rekonstrukce je zaměřena na obnovu degradovaných povrchů a stavebních prvků.
Jedná se o kategorii M02 11/5,5/50, kdy hlavní dopravní prostor je tvořen, jízdním pruhem šířky
2x2,750m, ohraničený silniční obrubou. Pěší budou směřováni na obnovený chodník šířky cca
1,90m. Délka úpravy úseku je 259 bm (měřeno v ose jízdního pásu).
Povrch vozovky zůstane zachován – živice, Povrch chodníků bude ze zámkové dlažby.
Skladby konstrukčních vrstev vozovky jsou uvedeny ve výkrese vzorových příčných řezů.
Konstrukce vozovky je navržena dle katalogu vozovek v TP 170 „Navrhování vozovek pozemních
komunikací “.
- Napojení staré a nové konstrukce vozovky bude provedeno pomocí přesahů nové konstrukce
na stávající. Důvodem je vyloučení možných trhlin vozovky z důvodu nerovnoměrného
sedání ve stykové spáře. Provádění jednotlivých konstrukčních vrstev se řídí platnými
normami ČSN. Skladba č.1 - D1-N-2 TDZ V, PIII.
- V případě výskytu nevhodných zemin nebo nedostatečné únosnosti pláně budou navržena
opatření pro zlepšení únosnosti pláně. Volba sanace bude na základě zastižených podmínek.
Volba sanace na základě zastižených podmínek.
- Základní velikost betonové silniční obruby je 15/25/100 cm. V místě sjezdů a vstupů budou
přechodové a nájezdové obruby. Základní velikost chodníkové obruby je 10/20/100 cm.
Všechny obruby budou uloženy do bet. lože s boční opěrou z betonu C20/25-XnF3 min. tl.
150 mm. Specifikace, materiál obrub, včetně lože je součástí grafický příloh. Osazení obrub
a zřízení betonového lože bude provedeno dle příslušných TKP, popř. ZTKP.
64. zasedání rady města – 10. května 2021

16

-

Odvodnění zpevněných ploch místní komunikace je pomocí příčného sklonu v hodnotě 2,0 3,0% a podélného sklonu v hodnotě 0,10 -1,0%. Chodník je odvodněn příčným sklonem v
hodnotě min 2,0%. Vody z povrchu chodníku budu svedeny na komunikaci. V uličním
prostoru se nachází šest stávající uliční vpustí, kdy UV1, UV2, UV3, UV6 se polohově
zachovají a dojde k jejich výškové úpravě do nivelety vozovky. V rámci stavby budou vpusti
tlakově vyčištěny včetně kalových košů. Přípojky uličních vpustí jsou zachovány. Ve
staničení km 0,184 (UV4), km 0,237 (UV5) a km 0,252 (UV6) bude zřízeno místo šachtového
vsakování pomocí nátokové kanalizační šachty a nové uliční vpustě s kalovým košem.
Vsakovací šachta je sestavena z betonových skruží minimální světlosti DN 1000. Skruže,
ležící nad filtrační vrstvou nade dnem mají boční prostupy.
Nad Větrákem:
Předmětem projektové dokumentace je obnova místní komunikace ul. Nad Větrákem, v rámci,
které dojde k obnově skladeb vozovky. Obousměrná místní komunikace má shodné uspořádání v
hlavním dopravním prostoru. Součástí úpravy je obnova veřejného osvětlení, řešeno v samostatné
příloze PD.
Jedná se o kategorii M02 8/5/50, kdy hlavní dopravní prostor je tvořen, jízdním pruhem šířky
2x2,50m, ohraničený silniční obrubou. Komunikace pro pěší se nenachází. Délka úpravy úseku je
116 bm (měřeno v ose jízdního pásu).
Směrové a výškové řešení vychází ze stávajícího poměrů komunikace. Osa je navržena v délce
cca 116 bm a je složena několika tečnými body bez směrových oblouků. Změna směru osy je v
zanedbatelných hodnotách, bez vlivu na ohrožení bezpečnosti dopravy. Směrové a výškové řešení
je patrné z výkresové dokumentace.
Jedná se o kategorii M02 8/5/50, kdy hlavní dopravní prostor je tvořen, jízdním pruhem šířky
2x2,50m, ohraničený silniční obrubou. Komunikace pro pěší se nenachází. Délka úpravy úseku je
116 bm (měřeno v ose jízdního pásu).
Povrch vozovky zůstane zachován – živice, Povrch chodníků bude ze zámkové dlažby.
Skladby konstrukčních vrstev vozovky jsou uvedeny ve výkrese vzorových příčných řezů.
Konstrukce vozovky je navržena dle katalogu vozovek v TP 170 „Navrhování vozovek pozemních
komunikací “.
Napojení staré a nové konstrukce vozovky bude provedeno pomocí přesahů nové konstrukce na
stávající. Důvodem je vyloučení možných trhlin vozovky z důvodu nerovnoměrného sedání ve
stykové spáře. Provádění jednotlivých konstrukčních vrstev se řídí platnými normami ČSN.
Skladba č.1 - D1-N-2 TDZ V, PIII.
V případě výskytu nevhodných zemin nebo nedostatečné únosnosti pláně budou navržena opatření
pro zlepšení únosnosti pláně. Volba sanace bude na základě zastižených podmínek. Volba sanace
na základě zastižených podmínek.
Odvodnění zpevněných ploch místní komunikace je pomocí příčného sklonu v hodnotě 1,5 - 0,5%
a podélného sklonu v hodnotě 2,50%. V uličním prostoru se nenachází žádné stávající uliční
vpustě. Povrchová voda bude svedena podél levé obruby a ve staničení km 0,012 vyústěna přes
kamenný zához v délce krajnice do okolní zeleně, která navazuje na silniční příkop v ul. Nádražní.
Nádražní:
Předmětná oprava spočívá v odstranění stávajících obrub 492 bm, osazení nových obrub 492 bm,
rekonstrukci vjezdů v ploše 380 m2 a zpevnění krajnic živičným recyklátem 555 m2.
Oprava vlastní komunikace bude řešena v rámci SoD na dostavbu kanalizační sítě (Mamelom s. r.
o.), vzhledem k předpokládané skutečnosti stavu asfaltového povrchu.
Krycí ASB vrstvy:
- Asf. beton pro obrus. vr. ACO 11 (50/70) 40 mm ČSN 13108-5
- Spojovací postřik PS, E, 0,35 Kg/m2 ČSN 736129
- Asf. beton pro podkladní vr. ACP 16+ (50/70) 60 mm
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Předložené cenové nabídky:
TSNS komunikace 7 659 638,57 Kč včetně DPH
Metrostav asfalty 1190227,90 Kč včetně DPH
Vzhledem k výsledkům dosavadní spolupráce, kvalitě prováděných prací v roce 2020, nutnosti
koordinace prací s dostavbou kanalizace a zajištění dostatečné kapacity prací pro Technické služby
Nové Strašecí s. r. o. OI navrhuje RM schválit cenové nabídky spol. Technické služby Nové
Strašecí s. r. o. a Metrostav Infrastructure, a. s. pro opravu ulic Na Spravedlnosti, Nad Větrákem
a Nádražní s předpokladem realizace červen–září po dostavbě kanalizace. Dále uložit TM ve
spolupráci s OI předložit k projednání na následující RM návrh smluvního ošetření (dodatek č. 1
SoD) se spol. Metrostav Infrastructure, a. s. U Technických služeb Nové Strašecí s. r. o. by
předmětné práce byly objednány.
Úhrada předmětných prací by byla provedena z rozpočtu města, z § 2212 Silnice, kde je alokována
částka 20 mil. Kč. Dosavadní předpokládané čerpání – 7 431 993,78 Kč včetně DPH. Předpoklad
celkem za ul. Pod Větrákem, Nad Tratí, Nad Nádražím, Na Spravedlnosti, Nad Větrákem a
Nádražní = 16.281.860,25 Kč včetně DPH.
Po projednání rada města přijala
Usnesení

č. 1071

I. s ch v a l u j e
cenové nabídky spol. Technické služby Nové Strašecí s. r. o. a Metrostav Infrastructure, a. s. pro
opravu ulic Na Spravedlnosti, Nad Větrákem a Nádražní s předpokladem realizace červen–září
(s ohledem na postup výstavby kanalizace) po dostavbě kanalizace:
Cena bez
DPH 21
Komunikace TSNS
DPH
%
Cena s DPH
1 138 024,03
238 985,05
1 377 009,07
Nad Větrákem
2 357 912,96
495 161,72
2 853 074,68
Nádražní
2 834 342,82
595 211,99
3 429 554,81
Na Spravedlnosti
Mezisoučet
6 330 279,81
1 329 358,76
7 659 638,57
Asfalty Metrostav
Na Spravedlnosti
Nad Větrákem
Nádražní
Mezisoučet
Celkem

677 445,54
181 692,04
124 521,84
983 659,42

142 263,56
38 155,33
26 149,59
206 568,48

819 709,10
219 847,37
150 671,43
1 190 227,90

7 313 939,23

1 535 927,24

8 849 866,47

II. u k l á d á
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI:
a) předložit k projednání na následující RM návrh smluvního ošetření (dodatek č. 1 SoD) se spol.
Metrostav Infrastructure, a. s.,
b) zajistit objednání předmětné části prací u Technických služeb Nové Strašecí s. r. o.
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.
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13) Projektová příprava – propojení komunikace ul. Do Hlinišť/ ul. U Hamira, Ke Mlýnu
V dané lokalitě (ul. Do Hlinišť) končí stávající komunikace s živičným povrchem u vjezdu do
bývalého areálu Hamiro (p.č. 442/1). Dále pokračuje úzká cesta se zpevněným povrchem a to až
ke křižovatce ul. Do Hlinišť/ ul. U Hamira. Jedná se o úsek dlouhý cca 125m. viz situace.
Tato část komunikace je ve špatném stavu. V úseku je označena dopravní značkou zákaz vjezdu
všech motorových vozidel – mimo dopravní obsluhu.
Komunikace Do Hlinišť (přes Žižkovo náměstí) je jedinou přístupovou komunikací do horní části
areálu územním plánem vymezenou jako průmyslová zóna (Z64), která je v majetku soukromých
vlastníků. Zbylá část (pozemky ve vlastnictví města) jsou dopravně obslouženy ul. Tovární a dále
pak na Žižkovo nám. nebo ul. Čelechovická. Průmyslová zóna bývá obsluhována zejména
nákladními automobily, což má negativní dopady do těchto obytných zón. Zejména vjezd z ul.
Čsl. armády směrem na Žižkovo náměstí je velmi problematický, protože je úzký. Problematický
je již samotné míjení osobních automobilů. Nákladní automobily resp. míjení nákladního
automobilu a osobního automobilu je také velmi komplikované, resp. nemožné. V křižovatce Čsl.
armády/Žižkovo nám. je jednostranný chodník, který je v této části velmi úzký.
Dle zjištění je zájem soukromých vlastníků v dané lokalitě Z64 vybudovat nové stavby. Lze tedy
předpokládat, že dojde k dalšímu navýšení dopravy v této lokalitě, což ještě dále zhorší aktuální
stav. Město Nové Strašecí si již v roce 2019 nechalo zpracovat studii komunikačního propojení,
které by mělo zajistit, že by bylo možné dopravu nasměrovat na ul. Ke Mlýnu. Studii zpracovala
společnost Rakoprojekt a.s.
Na základě této studie bylo zjištěno, že pro vhodné dopravní propojení je nutné získat některé části
pozemků okolních vlastníků. V této věci město již aktivně koná a získalo do svého vlastnictví
např. pozemky parc. č. 467/15, 467/1,366/21, 366/22. V přípravě je získání pozemku p.č. 366/20
(Česká zemědělská univerzita v Praze), dále část z pozemku p.č. 467/4 (manželé Poláčkovi).
V řešení je získání části pozemku p.č. 366/11 (Římskokatolická církev) a pozemku p.č. 2133/7
(xxxxx, xxxxxxxx).
Dokončení tohoto propojení by mělo další pozitivní vliv a to při dopravní obslužnosti při řešení
objízdných tras, které jsou v našem městě problematické a nedostatečné.
Prvním krokem je realizace projektové dokumentace, na základě níž by se daly odhadnout náklady
na výstavbu. Lze pak začít jednat o případné finanční spoluúčasti dotčených vlastníků pozemků.
Pro zhotovení této dokumentace hovoří další skutečnosti. Jednou z nich je záměr společnosti ČEZ
Distribuce, které chtějí přeložit kabelové vedení VN, které je nyní nevhodně vedeno v zahrádkách
řadových domů před vjezdem do areálu Hamira č.p1332-1337. Společnost ČEZ Distribuce navrhla
přeložení kabelu na druhou stranu komunikace. Bez vazby na to, jakým způsobem zde bude přesně
vedena komunikace je možné v budoucnu vyvolat vícenáklady v přeložce, které by musely být
hrazeny investorem – tedy městem. V této lokalitě se dále uvažuje s přeložením kanalizačního
řadu, neboť v minulosti bylo způsobeno, že část hlavního kanalizačního řadu vede pod
průmyslovým objektem – halou. Což je stav zcela nežádoucí.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 1072
ukládá
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s odborem investic zajistit cenovou poptávku na pořízení
projektové dokumentace na řešení obslužné komunikace ul. Do Hlinišť/křižovatka U Mlýna, U
Hamira dle studie společnosti Rakoprojekt s.r.o.
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.
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14) Rakovnické sídliště – studie parkování na sídlišti
Na základě uloženého úkolu OI zajistil u Ing. Libora Křižáka, dopravního projektanta Ateliér
Kprojekt s. r. o., zpracování studie parkování v Rakovnickém sídlišti.
Dle prvotního projednání se jedná o tzv. maximalizovaný návrh, tj. dle názoru zpracovatele buď
nelze (rozsah stávající zeleně a dispoziční uspořádání) či není vhodné (zásah do vnitrobloku)
vytvářet v Rakovnickém sídlišti více parkovacích míst. Návrh předpokládá spíše redukci jejich
počtu dle projednání v orgánech města.
Studie zatím nebyla koordinována s projektem chodníku v ul. Lipová, což předpokládá vypuštění
10 ks parkovacích míst u ul. Lipová, a to jak pro záměr chodníku, tak pro existenci stávající
vzrostlé zeleně.
Předložená studie předpokládá na jihovýchodní straně a na severní straně kácení stávající zeleně,
kterou však zpracovatel studie považuje za nekvalitní a nevhodnou do sídliště. Dle názoru OI lze
toto kácení kompenzovat návrhem nové výsadby, který by měl být předmětem dalšího stupně
projektové dokumentace, bude-li v projekčních pracích pokračováno.
Při odpočtu parkovacích stání v Lipové ul. by k stávajícímu počtu 56 ks parkovacích stání v sídlišti
přibylo 30 ks nových stání (v maximalizované variantě).
OI předkládá studii k projednání v RM.
Po projednání rada města přijala
Usnesení

č. 1073

ukládá
komisi rady města pro problematiku sídlišť projednat studii parkování v Rakovnickém sídlišti a
do jednoho měsíce předložit radě města stanovisko komise.
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.
15) Vytvoření „Zpětného odběru“ pneumatik a autobaterií ve SD – oslovení našeho města
společností GREEN Logistics CZ s.r.o.
Společnost GREEN Logistics CZ s.r.o., zastoupená Ing. Davidem Hrabinou, naše město oslovila
s žádostí o vytvoření zpětného odběru pro pneumatiky a autobaterie v našem SD (sběrném dvoře).
Jedná se o vytvoření prostoru, který by si společnost smluvně pronajala a kde by se odevzdávané
pneumatiky a autobaterie shromažďovaly a po dosažení jejich určitého počtu, se odvezly.
V současné době máme ve SD velkoobjemový kontejner, který po naplnění pneumatikami (podle
velikosti je to cca 150-200 ks) je odvezen k likvidaci do společnosti Rumpold s.r.o. v Kamenných
Žehrovicích. V loňském roce (2020) jsme za tuto službu občanům zaplatili 88 000,- Kč (vč. DPH)
a pneumatik se odvezlo 11 t.
Principem zpětného odběru výrobků s ukončenou životností, je povinnost výrobců, přispívat na
likvidaci a znovuvyužití svých výrobků. Tímto způsobem v současnosti spolupracujeme se
společností Elektrowin, která nám zdarma odváží pračky, lednice, mrazáky a drobné ele.
spotřebiče a se společností Asekol, která likviduje zdarma televizory, počítače a monitory.
V současné době může občan do SD odevzdat jen čtyři pneumatiky za rok. Pokud bychom zřídili
zpětný odběr, občané limitováni již nebudou. Na místo zpětného odběru budou moci odevzdávat
pneumatiky a autobaterie i lidé z okolí. To by zřejmě znamenalo pro obsluhu SD větší nároky na
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organizaci skladování a častější odvoz, na druhou stranu by město s odvozem a likvidací
pneumatik nemělo prakticky žádné náklady.
Vzhledem k tomu, že zřízení zpětného odběru pneumatik by městu přineslo v odpadovém
hospodářství úsporu cca 90 000,- Kč ročně, odbor investic RM schválení zřízení zpětného odběru
doporučuje.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 1074
I. s o u h l a s í
s vytvořením zpětného odběru pro pneumatiky a autobaterie ve sběrném dvoře ve spolupráci se
společností GREEN Logistics CZ s.r.o.
II. s ch v a l u j e
smlouvu se společností GREEN Logistics CZ s.r.o. na zajištění zpětného odběru pneumatik a
autobaterií ve SD.
Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
III. u k l á d á
starostovi města smlouvu o zápůjčce místa podepsat.
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.

16) Grantový program – „Rozhodněte sami“ – vyhodnocení, realizace
Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání 17.12.2020 rozpočet města na rok 2021. V
rozpočtu na rok 2021 je ve třídě 5 – bežné výdaje - položka 6409 (příspěvky, granty) alokována
částka Kč 300 000,- pro nový grantový titul. Rada města schválila pravidla tohoto grantového
systému dne 18.1.2021 (usnesení č. 931) pod titulem „Rozhodněte sami“
Do programu byly podány dvě žádosti, které byly radou města postoupeny k hlasování. (usnesení
č. 1009 ze dne 29.3.2021). Jednalo se o:
- žádost p. xxxxxxxx s projektem: Knihobudky pro Nové Strašecí
- žádost Sdružení hasičů Čech, Moravy – Sbor dobrovolných hasičů Nové Strašecí s
projektem: Veřejný automatizovaný defibrilátor
Hlasování proběhlo v termínu od 20.4.2021 do 4.5.2021 s využitím platformy Mobilní rozhlas.
Anketu vyplnilo celkem 197 respondentů.
Výsledky jsou následující:
Veřejný automatizovaný defibrilátor
Knihobudky pro Nové Strašecí

Pro
137
57
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Na základě schválených zásad je realizace projektu Veřejný automatizovaný defibrilátor
závazný.
U druhého projektu je možné od realizace odstoupit.
4. FÁZE – HLASOVÁNÍ
Hlasovat mohou pouze občané starší 18-ti let a s trvalým pobytem v Novém Strašecí. Hlasování
je možné jednak ve webové aplikaci na internetových stránkách města Nové Strašecí a dále osobně
na veřejně dostupných místech k tomu určených, tj. do podatelny MěÚ. Každý hlasující má k
dispozici 2 kladné a 1 záporný hlas, které může využít dle svého uvážení. RM si vyhrazuje právo
rozhodnout o případném vyřazení z dalšího procesu takový projekt, který v celkovém součtu
(po započtení případných záporných hlasů) získá méně jak 100 hlasů.
Po projednání rada města přijala
Usnesení

č. 1075

I. s c h v a l u j e
realizaci projektů „veřejný automatický defibrilátor“ a „Knihobudky pro Nové Strašecí“
II. u k l á d á
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s odborem investic zajistit realizaci výše uvedených projektů
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města, jeden člen se zdržel (Mgr. K. Filip).
17) Dotační výzva z fondu Středočeského kraje – podání žádosti a spolufinancování akce
Na základě výzvy hejtmana k podávání žádostí z fondů Středočeského kraje ze dne 9. prosince
2019 jsou připravovány žádosti o dotace z fondů Středočeského kraje na akce:
„MK Nové Strašecí - vybavení nového oddělení regionální literatury“z Fondu kultury a obnovy
památek.
Předmětem akce je pořízení vybavení knihovny (nového regionálního oddělení) a to:
konferenčních stohovatelných židlí, notebooku, projektoru, stolku pod projektor a promítacího
plátna. Vybavení bude využíváno při pořádání besed s promítáním pro děti, dospělé i seniory.
Besedy budou určeny pro širokou veřejnost, nejen pro registrované čtenáře knihovny a také pro
žáky místní základní školy.
Předběžný odhad nákladů 63.041, - Kč, se spoluúčastí města ve výši 20 %, tj. 13.041 Kč.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 1076
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci na projekt „MK Nové Strašecí - vybavení nového oddělení regionální
literatury“ ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek a spolufinancováním projektu ve
výši minimálně 20 % z celkových nákladů, tj. 13.041 Kč.
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.
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18) Oprava plotu v prostorách areálu sportovní haly BIOS
V prostorách sportovní haly BIOS je v prostoru dětského hřiště plot se sousedními pozemky (p.č.
1327/1 - xxxxxx a xxxxxx a p.č. 1325 - xxxxx, xxxxxx, xxxxxx). Tento plot je již ve velmi špatném
stavu a na podzim loňského roku došlo dokonce již k jeho pádu, když foukal silnější vítr. Plot byl
narovnán a dočasně zpevněn proti dalšímu pádu. Rozpočet města na rok 2021 již počítá s jeho
výměnou. Jedná se délku cca 33 m.
V rámci jeho výměny se bude jednat o demontáž a likvidaci stávajícího plotu, vyhloubení otvorů
pro plotové sloupky, betonáž nových sloupku, osazení betonových podhrabových desek a osazení
nového plotu. V rámci plotu je již stávající jedna vjezdová brána (cca 3 m), ke které bude plot
přisazen.
Oslovili jsme společnost Technické Služby Nové Strašecí s.r.o. k předložení cenové nabídky.
Cenová nabídka je součástí přílohy. TSNS nabízejí realizaci v ceně 96 667,20 Kč bez DPH,
115 757,31 včetně DPH.
Plot bude realizován v místě stávajícího plotu.
Po projednání rada města přijala
Usnesení

č. 1077

I. s c h v a l u j e
realizaci rekonstrukce plotu v prostorách sportovní haly BIOS v úseku parc. č. 1327/1 a 1325.
II. s o u h l a s í
s cenovou nabídkou společnosti Technické Služby Nové Strašecí s.r.o. ve výši 96 667,20 Kč bez
DPH, 115 757,31 včetně DPH.
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.

19) Ukončení nájmu bytu č. 16, Rakovnická 680 - dohodou
xxxxxx užívá na základě nájemní smlouvy ze dne 1.6.2017 městský byt č.16 v ul. Rakovnická čp.
680, Nové Strašecí. Jedná se o byt velikosti 2kk s příslušenstvím, podlahová plocha 34,60 m2.
Dne 29.4.2021 podala jmenovaná návrh na ukončení nájemního vztahu dohodou ke dni 31.5.2021
z důvodu přestěhování do většího bytu.
Odbor investic zjistil, že nájemkyně na nájemném a službách nic nedluží a nájemné hradí vždy
včas. Odbor investic navrhuje radě města žádosti vyhovět a ukončit nájemní vztah dohodou ke dni
31.5.2021.Základní nájemné pro předmětný byt činí 2 717 Kč + zálohy na elektřinu a plyn ve výši
2 500 Kč, celkem tedy 5 217 Kč. Pokud bude žádosti vyhověno je předpoklad, že byt nezůstane
neobsazený, neboť odbor investic eviduje nové žádosti o městské byty.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 1078
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I. s o u h l a s í
s ukončením nájemního vztahu s xxxxxxxx městského bytu č. 16, ul. Rakovnická čp. 680,
Nové Strašecí, dohodou ke dni 31.5.2021
II. u k l á d á
starostovi města podepsat dohodu o ukončení nájemního vztahu
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.

20) Žádost o slevu nájemného– kadeřnictví, čp. 57, ul. Palackého
Dne 20.4.2021 požádala xxxxxx jako zástupce kadeřnic o poskytnutí slevy na nájemném a
službách v důsledku krizového opatření souvisejícího s pandemií koronaviru. xxxxx, xxxxx , xxxx
a xxxxx mají pronajaté nebytové prostory v budově čp. 57, ul.Palackého, Nové Strašecí, kde
provozují společně provozovnu kadeřnictví. Provozovna byla uzavřena po celé první čtvrtletí a
do provozu byla uvedena v polovině 2.čtvrtletí dne 3.5.2021.
xxxxxx spolu se svými kolegyněmi žádá o poskytnutí slevy na nájemném nebo jeho prominutí
po dobu omezení provozu kadeřnictví, aby mohli ztrátu částečně eliminovat.
Odbor investic navrhuje radě města žádosti vyhovět za 1.čtvrletí roku 2021 do dne 30.4.2021, kdy
bylo kadeřnictví uzavřeno. Kadeřnictví obnovilo svou činnost dne 3.5.2021.
Odbor investic dále navrhuje radě města odsouhlasit slevu na nájemném ve výši 30% jako u
předchozích usnesení a 30% slevu ještě započítat do konce měsíce dubna 2021, tj. za první měsíc
2. čtvrtletí roku 2021. Sleva na nájemném ve výši 30% bude započtena ve 3.čtvrtletí.
a) Poskytnutá sleva nájemného za 1.čtvrtletí roku 2021
ĆTVRTLETNÍ PLATBY NÁJEMNÉHO 20 903 Kč
30% SLEVA
6 271 Kč
Kadeřnice by tedy po 30% slevě zaplatili čtvrtletní částku 14 632 Kč nájemného.
b) Poskytnutá sleva nájemného za měsíc duben 2021
MĚSÍČNÍ PLATBA NÁJEMNÉHO 6 998 Kč
30% SLEVA
2 090 Kč
Kadeřnice by tedy po 30% slevě za měsíc duben 2021 zaplatili částku 4 908 Kč nájemného.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 1079
souhlasí
a) s poskytnutím slevy na nájemném ve výši 30% nájemkyním kadeřnictví xxxxxx,
xxxxxx , xxxxxx a xxxxx za 1.čtvrtletí roku 2021
b) s poskytnutím slevy na nájemném ve výši 30% za měsíc duben 2021
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.
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21) Žádost o přehodnocení ceny nájmu a služeb spojených s nájmem hrobového místa
Dne 29.3. t.r. byla na MěÚ doručena žádost xxxxxxx, aby rada města přehodnotila „předražené“
poplatky z hrobových míst. Uvádí, že za nájem platí každých 5 let 3.800 Kč, přičemž na Stochově
platí za 10 let 700 Kč.
„Poplatek“ za hrobové místo je cena, která se skládá z nájmu hrobového místa a za cenu za služby
spojené s nájmem místa na pohřebišti. Rada města naposledy stanovila svým usnesením č. 450
z 13.2.2012 ceník služeb a nájemné, které podléhalo regulaci cen. V současné době probíhá
uzavírání dodatků (cca 800) ke stávajícím nájemním smlouvám na dalších 5 let.
Dle nového cenového věstníku ministerstva financí ze 7. 12. 2020, který byl distribuován v roce
2021, vyplývá, že nájemné hrobového místa již regulováno není a je zcela na úvaze obce, jakou
cenu za služby stanoví. Zrušením regulace se již používá jednotné označení „služby hřbitovní“.
Vzhledem k tomu, že v loňském roce byl s novým účetním počítačovým programem nastaven i
systém nájmu (smluv) za hrobové místo s platností od 1.1.2021, by případná úprava ceny za služby
hřbitovní mohla být připravena s platností od roku 2026. Došlo-li by ke změně dříve, a byla-li by
cena eventuálně snížena, mohlo by to znamenat vracení části z již uhrazených částek nájemcům.
Naopak, pokud by se cena upravila jejím zvýšením, nebylo by možné změnu smluv upravit zpětně
a požadovat doplacení.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 1080
I. b e r e n a v ě d o m í
žádost xxxxxxxx, bytem xxxxxx, o přepočet hřbitovních služeb
II. k o n s t a t u j e,
že ponechává v platností své usnesení č. 450 z 13.2.2012
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.
22) Umělecké sbírky města – sbírka díla Viktora Olivy – galerie
Rada města svým usnesením č. 173 ze dne 27.4.2015 uložila tajemníkovi MěÚ zahájit kroky
k popularizaci osobnosti malíře Viktora Olivy. Úkolu se ujal osobně a podařilo se během jednoho
roku zajistit pamětní desku na rodný dům malíře, vydání knihy „Viktor Oliva – dekoratér
všednosti“ a uspořádání první výstavy z díla malíře v nově otevřené městské galerii 22.4.2016.
Městská galerie Viktora Olivy tímto způsobem zahájila svoji úspěšnou činnost, a dílo Viktora
Olivy se do ní vrací vždy, když se umělecké sbírky města mohou pochlubit novými přírůstky z jeho
tvorby. V současné době sbírka z díla Viktora Olivy již představuje 17 obrazů (olej, kombinovaná
technika, tempera), 11 kreseb, 2 plakáty, obraz syna Viktora Olivy a 200 knih, které Viktor Oliva
ilustroval nebo navrhl obálku. Vedle fondu Národní knihovny ČR je to v republice nejucelenější
sbírka těchto sto a více let starých úžasných knih. Od roku 2018 galerii krášlí bronzová malířovu
busta, jediná na světě. Zdrojem těchto přírůstků jsou především aukce, přímé prodeje a antikvariáty
téměř z celé republiky. Je nutné stále být v kontaktu s aukčními galeriemi, s kunsthistoriky,
antikváři, hlídat a sledovat. Stav sbírky, její rozsah a hodnota si již zaslouží jmenování
odpovědného kurátora. Vedle fondu Viktora Olivy umělecké sbírky města dále zahrnují i fond
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obrazů, soch, historického nábytku, historických hodin a dalších předmětů (Statut uměleckých
sbírek vydaný usnesením RM č. 1148 z 3.5.2010).
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 1081
I. z ř i z u j e
funkci kurátora Uměleckých sbírek města Nového Strašecí, které zahrnují především fond díla
Viktora Olivy. Kurátor nese výhradní odpovědnost za akvizici sbírkových předmětů a péči o ně.
Rozhoduje o tom, jaké předměty se pořídí, dohlíží na péči o ně a na jejich dokumentaci, provádí
výzkum a sdílí jeho výsledky s veřejností prostřednictvím výstav a publikací.
II. j m e n u j e
kurátorem Uměleckých sbírek města Nového Strašecí JUDr. Jiřího Tláskala.
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.

23) Finanční příspěvek – Stopa bezpečí, s.r.o.
Na MěÚ byla doručena žádost společnosti Stopa bezpečí, s.r.o. o finanční příspěvek na projekt
„Nedotýkej se mě“, který proběhne ve Středočeském kraji na vybraných základních školách v
měsíci říjen 2021. Tento projekt probíhá ve spolupráci s Modrou linkou, z.s.. Jde o vydání publikace
pro děti a informace pro učitele. Samotná publikace má cca 50 stránek s tím, že pokud město
přispěje, bude uveřejněno v zadní části této publikace. Podle výše příspěvku pak bude mít město
odpovídající velikost prezentace a příslušný počet brožur k dispozici.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 1082
n e s ch v a l u j e
poskytnutí finančního příspěvku společnosti Stopa bezpečí, s.r.o., IČ : 08431205, se sídlem Za Tratí
752, Klatovy
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města, dva členové byli proti (Mgr. J. Bouček a Ing. J.
Bureš).
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24) Různé
a) žádost o rozšíření působnosti MěP v obci Kounov
Starosta města obdržel dne 4.5. t.r. žádost obce Kounov o možnosti rozšíření působnosti MěP
v obci Kounov v rozsahu 2 x 4 hodiny v měsíci.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 1083
I. n e s o u h l a s í
s rozšíření působnosti Městské policie Nové Strašecí v obci Kounov,
II. k o n s t a t u j e,
že rozšiřování působnosti MěÚ do dalších vzdálených obcí není možné z kapacitních důvodů i
organizačně technických pro značnou dojezdovou vzdálenost.
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.

Další projednávané záležitosti bez přijatého usnesení
Informace o technickém stavu městských kotelen a teplovodních kanálů.
Informace o průběhu staveb nových veřejných WC a rekonstrukce požární zbrojnice.
Úprava spodní části Nádražní ulice (u pomníčku).
Nevhodné parkování aut České počty Na Kocourku.
Projekt pro rybník Nový II. s ohledem na nezískané pozemky.
Kapacita základní školy.
Kontejnery na bio na Mackově hoře (zamykatelnost).
Nekonání finančního výboru ZM.
Parkování u hřbitova – článek do měsíčníku.
Úprava parčíku u památníku J. Šotky.
Údržba cyklostezky směr Stochov.
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Závěr
Starosta města ukončil jednání rady města v 19:30 hod.
65. zasedání rady města se uskuteční dne 24. 5. 2021

Ing. Jan Bureš v.r.
místostarosta města

Mgr. Karel Filip v.r.
starosta města

zapsal: JUDr. Jiří Tláskal, 11. 5. 2021
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