Zápis
z 87. zasedání rady města, konaného dne 28. března 2022

Přítomni:
Ing. Jan Bureš

- místostarosta města

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

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

JUDr. Jiří Tláskal

- tajemník MěÚ

Omluveni:
Mgr. Karel Filip

- starosta města

H o s t é:
Kateřina Tučková (Cvička) k bodu č. 23
Štěpán Herout (Cvička) k bodu č. 23
Zdeňka Kratinová, OI MěÚ k bodu č. 23
Pavel Friebert, vedoucí OI MěÚ k bodům č. 3 a 7

O v ě ř o v a t e l é z á p i s u:

………………………………………..
Mgr. Jiří Bouček v.r. 1.4.2022

…...………………………………
Bc. Karel Šnobl v.r. 6.4.2022
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Program:
Zahájení
1) Kontrola usnesení
2) Prodej pozemku parc.č. 1104/86, parc.č. 1104/90 v k.ú. Nové Strašecí
3) Hasičská zbrojnice – výměna dřevěných vrat do průjezdu k ZUŠ – nabídka Truhlářství Vališ
s.r.o.
4) NKC – rekonstrukce elektronické požární signalizace EPS
5) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na kompletní rekonstrukci podia na fotbalovém
hřišti
6) Vzduchotechnika v budově polikliniky a školní jídelny – řízení projektu pro vydání ROPD
7) Veřejná zakázka malého rozsahu na služby – Zpracování jednostupňové projektové
dokumentace ve stupni (DUR+DSP a DPS) na akce „Rybník Nový II – sanace břehů,
odbahnění, oprava hráze“ – výběr dodavatele
8) Stavební úpravy střechy objektu čp. 57, Palackého ul. Nové Strašecí – zakázka malého
rozsahu – výzva k podání nabídek
9) Rekonstrukce kotelny v ulici Havlíčkova čp. 1155
10) Rekonstrukce části kanalizace v ul. Statková
11) Městské granty 2022
12) Podání žádosti o dotaci na projekt „Nové Strašecí – Modernizace městského kamerového
systému“
13) Hospodářský výsledek a účetní závěrky ZŠ a MŠ J.A.Komenského za rok 2021
14) Placené parkování – úprava pravidel
15) Žádost o možnost splátek a úpravu návrhu smlouvy o zajištění realizace části kanalizační
přípojky pro RD čp. 1488 ul. Na Spravedlnosti
16) Přeplatky
17) Vyhrazené parkování pro 3 vozy České pošty, s.p. – parkoviště u sokolovny
18) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – byt č. 19 v ul. Topinkova 731
19) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – byt č. 10 v ul. Čelechovická 646
20) Žádost o pronájem nebytových prostor v čp. 1155 v ul. Havlíčkova, místnost č. 303
21) Žádost o prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp. 1146 (hala BIOS) ul. Husova
22) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV12-6028065 s názvem: Nové Strašecí, parc.č. 1712/2, 1719 – nový kNN (Nádražní ul. 4x
pozemky)
23) Různé
Závěr
Zahájení
Zasedání zahájil v 17:00 hod. místostarosta města Ing. Jan Bureš a konstatoval, že rada města
je schopna se usnášet vzhledem k účasti 6 členů rady města. Dále konstatoval, že zápis z minulé
rady města byl ověřen p. Michalem Bűnterem a p. Bedřichem Műllerem.
Místostarosta města jmenoval za ověřovatele dnešního zápisu Mgr. Jiřího Boučka a Bc. Karla
Šnobla.
Místostarosta města seznámil přítomné s programem jednání rady města.
Tento program byl schválen 6 členy rady města.
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1) Kontrola usnesení
Usnesení č. 1187 – trvá
(89/29.1.2018) Prodloužení komunikace Topinkova včetně vybudování parkovacích míst
Rada města uložila:
a) tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s odborem investic zajistit studii prodloužení komunikace
ul. Topinkova k pozemku parc č. 310/17 v katastru Nové Strašecí včetně návrhu dopravnětechnického řešení obsahující vybudování parkovacích ploch, jednostranného chodníku,
přesunutí kontejnerového místa na tříděný odpad a návrhu na revitalizaci plochy v místě
stávajícího příjezdu na parkoviště na konci ul. Topinkova. Řešeno v rámci projektu „Bytový
dům“.
b) starostovi města projednat možnost odkoupení/směny (části) pozemku parc. č. 310/17 se
stávajícím vlastníkem AR Auto s.r.o., Průmyslová 1208, Nové Strašecí za účelem dokončení
napojení ul. Topinkova na ul. Čsl. armády. Studie objednána. Řešeno v rámci projednávání
stavebního záměru AR auto (bytový dům).Společnosti Rakoprojekt vystavena objednávka na
zpracování PD – bod a). PD zpracována a předána OD MěÚ Rakovník k povolení, stavba
povolena. Realizace v koordinaci s výstavbou bytového domu.
Usnesení č. 41 – trvá
(3/12.12.2018) Využití pozemku parc.č. 178/2 – vedle bývalé Tesly
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI připravit návrh možných úprav
pozemku parc. č. 178/2 za účelem vybudování odstavného parkoviště, Zajistit formou
dopravního značení B28 (Zákaz zastavení), a to na celé ploše před budovou s výjezdem do ulice
Palackého, dále dopravní značení doplnit o značení E13 (mimo vozidla se zvláštním
povolením) a zajistit v ulici Palackého obousměrné označení výstražným dopravním značením
- A22 (Jiné nebezpečí) a E13 (Výjezd hasičů). Pozemek již v užívání hasičů, dopravní značení
se řeší. 2.4.2019 místní šetření s odborem dopravy Rakovník. Náklady na instalaci DZ zahrnuty
do návrhu rozpočtu pro rok 2021. Záměr parkoviště byl změněn na přístavbu hasičské
zbrojnice. Návrh na stanovení místní úpravy vyvěšeno na úřední desce, 20.12.2019 odesláno
na odbor dopravy. DZ povoleno odborem dopravy Rakovník, termín instalace do konce roku
2021. V souvislosti se stavbou hasičské zbrojnice OI požádal odbor dopravy v Rakovníku o
posunutí termínu instalace DZ do konce roku 2022. Posunutí termínu schváleno, probíhá
příprava realizace. Objednána PD k instalaci semaforů a DZ.
Usnesení č. 64 – trvá
(5/9.1.2019) Pozemek pod dálnicí – návrh směny pozemků
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI vstoupit v jednání o směně pozemků
města parc. č. 1104/48 za pozemky parc. č. 2156/2, 1104/273, 1104/128, 1104/238, 460/3,
817/22, 456/15, 460/1 a 817/16 – vše v NS. Pozemek města se nachází pod dálnicí D6 a
požadované pozemky státu pod komunikaci u Libeně, v průmyslové zóně SV a u ČOV. ŘSD
bylo požádáno o stanovisko.
Usnesení č. 115 – trvá
(7/6.2.2019) Možnost nabytí pozemku do vlastnictví města
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ v součinnosti s OI zahájit jednání s Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových o koupi pozemku st.p. 98/4 v k.ú. Nové Strašecí.
Jednání zahájené. Čeká se na znalecký posudek. V režii úřadu státu. Dle telefonické domluvy
s ÚZSVM řeší právník nepotřebnost pozemků, poté bude pozemek vyvěšen na úřední desku.
Prodej pozemku zveřejněn na úřední desce ÚZSVM. Řeší se ještě zájem ze strany majitele
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navazujícího pozemku. Aktuální cena bude stanovena v roce 2022, až bude nová cenová
vyhláška. Byly doloženy další doklady – doplnění k žádosti. Čekáme na určení ceny dle nové
cenové vyhlášky. Žádost je předložená komisi pro nakládání s majetkem a ta rozhodne o
prodeji. Zatím je uzavřena smlouvu o nájmu, nyní se řeší prodej.
Usnesení č. 122 – trvá
(7/6.2.2019) Chodníky a parkovací stání – Mšecké sídliště a ul. Husova – schválení
koncepčního návrhu
Rada města schválila návrh řešení úpravy a doplnění chodníků a parkovacích stání v Mšeckém
sídlišti a ul. Husova, zpracovaný Ing. Petrem Fojtem – PF Projekt s podmínkou zapracování
připomínek městského architekta Ing. Arch. Viktora Tučka do dalšího stupně projektové
dokumentace a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci o OI zajistit zpracování dokumentace
pro stavební povolení na předmětnou stavební akci a dále ve spolupráci s OF zajistit rozpočtové
opatření na úhradu nákladů za projekt pro stavební povolení. PD předána městu, u odboru
dopravy MěÚ Rakovník podána žádost o stavební povolení. Stavební povolení vydáno a běží
lhůta pro nabytí právní moci. Zajištěno stavební povolení v právní moci.
Po vyjasnění připomínek TSNS bude městu předložena cenová nabídka od TSNS. Připomínky
vyjasněny, akce odložena. Cenová nabídka TSNS bude předložena před záměrem realizace.
Rozpočet města 2022 nepočítá s realizací v roce 2022.
Usnesení č. 163 – trvá
(10/20.3.2019) Rybník Nový II – Sanace eroze západního břehu
Rada města vzala na vědomí studii úpravy břehu rybníka Nový II Ing. Martina Dobeše, a uložila
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI pokračovat v přípravě realizace varianty A v
navrženém minimálním rozsahu a zahájit jednání s vlastníky zemědělských pozemků za účelem
majetkoprávního vypořádání. Jednání probíhají. Obesláni opětovně zbývající vlastníci poz. č.
2036 s nabídkou na odkup. Statek a církev zatím bez reakce. Paní Rančáková byla opět obeslána
- bez reakce. Vypracován znalecký posudek pro určení ceny. Dokončuje se směna pozemků
s Českou zemědělskou univerzitou. Vypracovává se znalecký posudek pro směnu s církví.
Zpracovává se nabídka na vypracování PD. Byl zveřejněn záměr směny dne 16.11.2021. Je
v řešení. Proběhla soutěž na výběr zpracovatele projektové dokumentace.
Usnesení č. 250 – trvá
(15/27.5.2019) Záměr zřízení aleje na části polní cesty od „Křížku“ směrem ke Stochovu
Rada města schválila záměr založit alej u polní cesty mezi Novým Strašecí a směrem ke
Stochovu a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI zahájit přípravné práce pro založení
aleje (vytyčení cesty, druhy vhodných stromů, zajištění potřebné plochy pozemků, návrh
směny pozemků a další). Cesta vytyčena, probíhá konzultace. Směna pozemků realizována.
Sázení proběhlo 22.10.2021 - I. etapa výsadby. Připravována další výsadba 150 keřů. 9.4.
proběhne výsadba 245 keřů.
Usnesení č. 251 – trvá
(15/27.5.2019) Obnova vybraných polních cest
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI zahájit práce na přípravě obnovy
polních .cest v lokalitách: polní cesta jižně od novostrašeckého potoka, polní cesta severně od
novostrašeckého potoka – lokalita pod novou čistírnou odpadních vod a polní cesta mezi dálnicí
a oborou Libeň. VZ na výběr projektanta zrušena. O realizaci jednáno s Pozemkovým úřadem.
Příprava žádosti o provedení pozemkových úprav.
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Usnesení č. 297 - trvá
(18/8.7.2019) Stavební úpravy komunikace v části ul. U Stadionu – Ing. Jan Rusňák –
AGROBAU, Projektový ateliér dopravních staveb – 4. varianta studie
Rada města schválila čtvrtou variantu studie řešení rekonstrukce komunikace U Stadionu a
uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI zajistit vypracování projektové dokumentace na
rekonstrukci ulice U Stadionu ve stupni DUR a DSP. Vydáno stavební povolení. Stavba není
zatím zařazena k realizaci v roce 2022– žádost o dotaci, čeká se na stanovisko.
Usnesení č. 328 - trvá
(20/12.8.2019) Optimalizace parkování kolem bytových domů č.p. 645 a 646 ul.
Čelechovická – návrh městského architekta Ing. arch. Tučka
Rada města vzala na vědomí návrh řešení Ing. arch. Tučka – parkovací místa kolem bytového
domu čp. 646 v ul. Čelechovická a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI zajistit
přípravu realizace stavby. Realizace odložena.
Usnesení č. 377 - trvá
(22/16.9.2019) Rekonstrukce chodníku v ulici Karlovarská – majetkoprávní vypořádání
pozemků ve vlastnictví ÚZSVM
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ v součinnosti s odborem investic zahájit jednání
s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o koupi pozemků parc.č. 2164/14,
2164/15, 2164/16, 2164/17, 2164/18, 2164/19, 2164/20 a 2164/21 v k.ú. Nové Strašecí. Jednání
zahájeno. Odeslány všechny vyžádané podklady. Aktuální cena bude v roce 2022 až bude nová
cenová vyhláška. Znalecký posudek byl doručen na MěÚ. Byla odeslána žádost o informace
týkající se možnosti pronájmu. Město objednalo vlastní posudek – znalecký posudek byl
doručen na MěÚ. Byl odeslán dopis ke znaleckému posudku na ÚZSVM.
Usnesení č. 398 - trvá
(23/30.9.2019) Parkovací stání mezi bytovým domem č.p. 1032-4 a MŠ Do Hlinišť
Rada města vzala na vědomí návrh řešení Ing. Kamila Hrbka – rekonstrukce parkoviště mezi
bytovým domem čp. 1032-4 a MŠ Do Hlinišť a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI
zajistit zapracování připomínek městského architekta Ing. arch. Viktora Tučka do návrhu řešení,
včetně dořešení detailů stavebně technického řešení. Jedná se s projektantem Ing. Hrbkem,
který pro časovou vytíženost požádal o řešení v delší lhůtě. Záměr předán k posouzení městské
architektce Ing. Kolaříkové.
Usnesení č. 399 - trvá
(23/30.9.2019) Revitalizace parkové promenády při ulici U Stadionu – návrh městského
architekta Ing. arch. Tučka
Rada města bere na vědomí návrh řešení Ing. Arch. Viktora Tučka – Revitalizace parkové
promenády při ulici U Stadionu a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI pokračovat
v přípravě projektu ve variantě dlažba. Realizace odložena.
Usnesení č. 938 - trvá
(57/1.2.2021) Návrh směny pozemků mezi městem Nové Strašecí a Českou zemědělskou
univerzitou v Praze
Rada města vzala na vědomí návrh směny pozemků mezi městem Nové Strašecí a Českou
zemědělskou univerzitou v Praze a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI zajistit
vypracování znaleckých posudků na předmětné pozemky a dále po projednání s Českou
zemědělskou univerzitou předložit RM návrh dalšího postupu. Znalecký posudek odeslán na
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ČZÚ. Hledá se nová varianta směny. Znalecký posudek doručen. Materiál je připravený
k projednání v ZM 21.4.2022.
Usnesení č. 993 - trvá
(60/15.3.2021) Projekt zásaků dešťových vod z budov a v lokalitách – Poděbradova –
školní tělocvična, objekt Polikliniky č.p. 414, ul. Nerudova, Erbenova a Vrchlického, a ul.
Polní a Lesní
Rada města vzala na vědomí zprávu o projektu zásaků dešťových vod z budov a v lokalitách –
Poděbradova – školní tělocvična, objekt Polikliniky č.p. 414, ul. Nerudova, Erbenova a
Vrchlického, a ul. Polní a Lesní a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s odborem investic
sledovat nově vyhlašované výzvy k možnosti podání žádosti o dotaci z národních, krajských či
evropských zdrojů v rámci nichž by bylo možné žádat o dotační podporu. Do rozpočtu 2022
zařazena realizace zásak Poděbradova ul. a Lesní a Polní. Pro Lesní a Polní běží VZ se záměrem
následného oslovení vítěze k předložení nabídky i na Poděbradovu ul. + osloveny TSNS.
Usnesení č. 1017 – trvá
(61/29.3.2021) Záměr rekonstrukce sociálního zařízení v budově čp. 550 a 549, ul.
Dukelská – Policie ČR
Rada města vzala na vědomí záměr rekonstrukce sociálního zařízení v nebytových prostorech
pronajatých Policií ČR a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI zajistit projektovou
dokumentaci na rekonstrukci soc. zařízení. Dne 8.11. podána žádost o povolení stavby,
povolení stavby vydáno. Projednává se cenová nabídka od spol. DOMISTAV CZ.
Usnesení č. 1111 – trvá
(66/7.6.2021) Státní pozemkový úřad v Praze – odkoupení 1/6 pozemku parc.č. 813/12
v k.ú. Rynholec do vlastnictví města
Rada města vzala na vědomí možnost získání 1/6 pozemku parc.č. 813/12 v k.ú. Rynholec
odkoupením od Státního pozemkového úřadu v Praze a uložila tajemníkovi MěÚ ve
spolupráci s OI podat žádost na odkup spoluvlastnického podílu pozemku parc.č. 813/12.
Žádost odeslána. Jsou objednány listiny, na základě kterých bude probíhat majetkoprávní
prověřování pozemků. 15.11.2021 byla e-mailem odeslána žádost o informace – bez odezvy.
Pozemek je majetkoprávně prověřen a je převoditelný, čeká se na sdělení OV a ŽP, poté bude
objednán znalecký posudek. Čeká se na vyjádření ze SPÚ.
Usnesení č. 1139 – trvá
(67/21.6.2021) Projekt administrativní a kompletační haly DECOLED s. r. o. (Hamiro) –
vypracování dopravní studie
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI vyžádat si před vydáním stanoviska
města doplnění žádosti spol. DECOLED s. r. o. k projektu administrativní a kompletační haly
v areálu „Hamiro“ zpracování podrobné dopravní studie:
- s vyhodnocením dopadu předmětné stavby (a celého areálu) na dopravní zatíženost
lokality,
návrh řešení dopravní obsluhy areálu a navrhované stavby mimo Žižkovo nám.
Vyžádáno doplnění žádosti.
Usnesení č. 1198 – trvá
(70/23.8.2021) Studie řešení zvýšení kapacity dopravního napojení lokality „Rudská“ na
stávající komunikační síť
Rada města vzala na vědomí Studii řešení zvýšení kapacity dopravního napojení lokality
87. zasedání rady města – 28. března 2022

7

„Rudská“ na stávající komunikační síť, zpracovatel Ing. arch. Jitka Brychtová, a uložila
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI zahájit projednávání zpracované Studie řešení zvýšení
kapacity dopravního napojení lokality „Rudská“ na stávající komunikační síť s Krajským
úřadem Středočeského kraje a Krajskou správou a údržbou silnic za účelem zajištění jejich
stanoviska k navrženému řešení pro účely dalšího postupu ve věci. Odeslány žádosti o
stanovisko na Středočeský kraj, KSUS a od MěÚ Rakovník. Svoláno ústní jednání na 10.11.,
KSUS vydala do protokolu souhlas podmíněný dokončením obchvatu Lišan (D6). Zadána
úprava řešení návrhu kruhové křižovatky – Ing. Rachůnek.
Usnesení č. 1237– trvá
(72/20.9.2021) Vjezdy – ul. Dukelská
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI a OF zajistit projednání cenové
kalkulace TSNS na rekonstrukci vjezdů v Dukelské ulici při tvorbě rozpočtu města na rok
2022 s možnou realizací na jaře 2022. Zařazeno k realizaci v rozpočtu 2022.
Usnesení č. 1253– trvá
(73/4.10.2021) Rekonstrukce fasády domu č. p. 189
Rada města schválila nabídku ACG-Real, s.r.o. na rekonstrukci uliční fasády domu čp. 189 a
uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s MP a OI zajistit realizaci. V realizaci.
Usnesení č. 1281– trvá
(75/1.11.2021) Vzduchotechnika v budově polikliniky a školní jídelny – administrace
projektu
(Tendra spol. s r.o.) Rada města schválila nabídku na zajištění a administraci výběrového
řízení, přípravu podkladů pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace a administraci projektu
Vzduchotechnika v budově polikliniky a vzduchotechnika v budově školní jídelny a uložila
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI zajistit plnění služeb dle předložených nabídek. Zadávací
řízení v přípravě.
Usnesení č. 1282– trvá
(75/1.11.2021) Nákup velkostanu – střechy nad podium
Rada města schválila zakoupení velkostanu forum alfa 8x8m od společnosti Forum stany,
s.r.p. a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OKS a RP a OI MěÚ zajistit realizaci
nákupu. Objednáno.
Usnesení č. 1283– trvá
(75/1.11.2021) Smlouva o zřízení věcného břemene – přeložka vodovodu a doprovodného
kabelu – p. Koutecký
Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene k ošetření uložení
vodohospodářského objektu SO 1331 a napájecího kabelu pro čerpadlo na pozemku města
parc.č. 3146 v rámci stavby R6 Nové Strašecí a uložila starostovi města příslušnou smlouvu
podepsat. 2.11. odeslány vyrozumění z RM. Čekáme na smlouvy. Probíhá jednání s p
Kouteckým.
Usnesení č. 1287– trvá
(75/1.11.2021) Odvodňovací žlab v ul. Boženy Němcové – výměnu
Rada města schválila cenovou nabídku spo. TSNS na výměnu odvodňovacího žlabu v ul.
B.Němcové a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI a OF zajistit výměnu žlabu.
Objednáno u TSNS.
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Usnesení č. 1291– trvá
(75/1.11.2021) Vyznamenání města 2021
Rada města udělila vyznamenání města a uložila tajemníkovi MěÚ zajistit slavnostní předání
vyznamenání dne 3.12.2021. Z důvodů horšící se epidemiologické situace vyznamenání
neproběhlo.
Usnesení č. 1294– trvá
(76/15.11.2021) Návrh na pořízení změny územního plánu Nové Strašecí zkráceným
postupem – parc. č. 207/3, 207/206 a 270/205 v kat. území Nové Strašecí, žadatel xxxxxx
Připraveno na jednání 19. ZM. ZM rozšířilo plán práce výboru pro strategický rozvoj města
ZM.
Usnesení č. 1295– trvá
(76/15.11.2021) Návrh na pořízení změny územního plánu Nové Strašecí zkráceným
postupem od spol. RG ALPHA a. s. – změna výškové hladiny zástavby z 12 m na 15 m v
části lokality Z25
Připraveno na jednání 19. ZM. ZM rozšířilo plán práce výboru pro strategický rozvoj města
ZM.
Usnesení č. 1301– trvá
(76/15.11.2021) Reklamace – sportovní podlaha v tělocvičně ZŠ – Zlínstav a.s.
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ zajistit ve spolupráci se smluvní advokátní kanceláří
ADVIA podání žaloby proti a.s. Zlínstav a spol. s r.o. A1 na odstranění vad podlahy tělocvičny
základní školy. Řešeno s AK.
Usnesení č. 1302– trvá
(76/15.11.2021) Reklamace – podlaha ve 3. NP objektu C 2.1. Základní školy – Zlínstav
a.s.
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ zajistit ve spolupráci se smluvní advokátní kanceláří
ADVIA podání žaloby proti a.s. Zlínstav a spol. s r.o. A1 na odstranění vad podlahy ve 3. NP
objektu C 2.1. základní školy. Řešeno s AK.
Usnesení č. 1330– trvá
(77/29.11.2021) Nabídka na zpracování projektové dokumentace na splaškovou
kanalizaci – ul. Do Hlinišť a Statková – náhrada části stoky vedoucí přes areál bývalého
Hamira
(spol. NeOn projekting s. r. o.) Rada města schválila cenovou nabídku a uložila tajemníkovi
MěÚ ve spolupráci s OI a OF zajistit zpracování předmětné projektové dokumentace, realizace
v roce 2022.
Usnesení č. 1331– trvá
(77/29.11.2021) Veřejná zakázka malého rozsahu na služby – Řešení dostupnosti rozhledny
na Mackově hoře a přilehlé chatové oblasti, plnohodnotné využití ul. Dukelská, Nové Strašecí
(Ing. Rambousek) Rada města schválila nejvýhodnější nabídku na výše uvedenou veřejnou
zakázku a uložila po schválení rozpočtu města na rok 2022, bude-li tento obsahovat
předpokládanou částku 110 000 Kč na úhradu předmětné studie, starostovi města podepsat
smlouvu o dílo. Zajišťuje se podpis druhé strany. Smlouva o dílo podepsána. V realizaci.
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Usnesení č. 1333– trvá
(77/29.11.2021) Oprava místních komunikací a chodníků po dostavbě kanalizační sítě v
ul. Na Spravedlnosti – vícepráce
Rada města schválila kalkulaci spol. Technické služby Nové Strašecí s. r. o. na vícepráce při
rekonstrukci ul. Na Spravedlnosti a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI a OF zajistit
realizaci. Realizace po skončení zimního období.
Usnesení č. 1346–trvá
(78/13.12.2021) Směna pozemků v k.ú. Nové Strašecí - Česká zemědělská univerzita v
Praze
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření směnné smlouvy. Předmětem
směnné smlouvy je směna pozemků parc.č. 2222/27, 2222/31, 2222/52 a 1870/148 do
vlastnictví České zemědělské univerzity a parc.č. 366/20, 366/5 a 2156/9 do vlastnictví města.
ZM 21.4.2022.
Usnesení č. 1347–trvá
(78/13.12.2021) Prodej pozemku parc.č. 1104/86, parc.č. 1104/90 v k.ú. Nové Strašecí
(RG ALPHA a.s.) Rada města doporučila zastupitelstvu města uzavření kupní smlouvy na
pozemek parc.č. 1104/90. ZM 21.4.2022.
Usnesení č. 1350–trvá
(78/13.12.2021) Vzduchotechnika v budově polikliniky a školní jídelny – administrace
výběrového řízení
(Tendra spol. s r.o.) Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy na zajištění výběrového řízení
na dodavatele pro projekt „Vzduchotechnika v budově školní jídelny, Nové Strašecí“ a dále se
zněním speciálních plných mocí k zastupování města a uložila starostovi města smlouvy a plné
moci podepsat. Zpracována zadávací dokumentace a předána SFŽP ke schválení.
Usnesení č. 1355–splněno
(78/13.12.2021) Dodatek smlouvy se spol. Asekol a.s. - zpětný odběr televizorů, počítačů
a monitorů
(Asekol a.s.) Rada města souhlasila s uzavřením dodatku ke smlouvě o zpětném odběru
televizorů, počítačů a monitorů, jehož předmětem je soulad s novou legislativou a uložila
starostovi města příslušný dodatek podepsat. Dodatek byl podepsán.
Usnesení č. 1375–trvá
(81/17.1.2022) Projektová dokumentace „Nové Strašecí – úprava prostranství u hřbitova“
(PF Projekt) Rada města schválila cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace pro
stavbu Nové Strašecí – úprava prostranství u hřbitova a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci
s OI zajistit zpracování projektové dokumentace. Objednáno, v realizaci.
Usnesení č. 1392–trvá
(83/31.1.2022) Posouzení podnětů na změnu Územního plánu Nové Strašecí řešených
v rámci Zprávy o uplatňování Územního plánu Nové Strašecí za období (2016–2022)
Projednáno na 20. zasedání zastupitelstva města – předáno výboru pro strategický rozvoj
města k vyjádření.
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Usnesení č. 1393–trvá
(83/31.1.2022) Koupě části pozemku parc.č. 229/1 v k.ú. Nové Strašecí do vlastnictví
města
(p. xxxxx) Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit koupi části pozemku parc.č.
229/1. Připraveno do ZM dne 21.4.2022.
Usnesení č. 1394–trvá
(83/31.1.2022) Smlouva o zřízení zástavního práva k pozemku parc.č. 1719/3 v k.ú. Nové
Strašecí
(p. xxxx) Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření zástavní smlouvy práva
k pozemku parc.č. 1719/3. Připraveno do ZM dne 21.4.2022.
Usnesení č. 1397–splněno
(83/31.1.2022) Žádost o uzavření Dohody o zrušení věcného břemene
Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě
(manželé xxxx) Rada města souhlasila s uzavřením dohody o zrušení věcného břemene na
pozemcích parc.č. 151/8 a 150 a dále souhlasila s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě na pozemcích parc.č. 151/8 a 150. Smlouvy jsou podepsány, čeká se na
provedení vkladu do KN.
Usnesení č. 1403–trvá
(83/31.1.2022) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o
umístění stavby č. IV–12–6029803 s názvem: NOVÉ STRAŠECÍ, p.č. 1671/1
Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohody o umístění stavby na pozemku města parc.č. 2197/3 a uložila starostovi města
podepsat smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně budoucí
smlouvu. Čeká se na podpis druhé smluvní strany.
Usnesení č. 1405–trvá
(84/14.2.2022) Pořízení územní studie US1 k Územnímu plánu Nové Strašecí, evidence
územní studie
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI zajistit podání návrhu na vložení dat o
územní studii ÚS 1 do evidence územně plánovací činnosti. Po tomto aktu bude územní studie
ÚS 1 využívána jako neopominutelný podklad pro rozhodování odboru výstavby a ŽP MěÚ
Nové Strašecí.
Usnesení č. 1408–trvá
(84/14.2.2022) Koupě pozemku parc.č. 1077/31 v k.ú. Nové Strašecí do vlastnictví města
- informace
(xxxxx) Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit koupi výše uvedeného pozemku.
Připraveno do ZM dne 21.4.2022.
Usnesení č. 1409–trvá
(84/14.2.2022) Prodej pozemku pod trafostanicí RA 2016 22/0.4kV
(ČEZ Distribuce, a.s.) Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej výše
uvedeného pozemku. Připraveno do ZM dne 21.4.2022.
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Usnesení č. 1411–splněno
(84/14.2.2022) Dodatky k nájemním smlouvám – pronájem zemědělských pozemků
města ČZU – ŠZP Lány
(ČZU ŠZP Lány) Rada města souhlasila s uzavřením dodatku č. 4 k pachtovním smlouvám,
jejichž předmětem je snížení výměry v pachtovních smlouvách o 15137m2. Rada města
uložila starostovi města příslušné dodatky podepsat. Byla odeslána žádost na ŠZP Lány na
přípravu dohod k podpisu. Dodatky podepsány.
Usnesení č. 1422–trvá
(85/28.2.2022) Dodatek č. 4 smlouvy 299/2006/OI o nájmu části nemovitosti – antény
Dukelská 550
(Miracle Network spol. s r.o.) Rada města schválila dodatek č. 4 na pronájem části
nemovitosti za účelem umístění nosičů antén a umístění telekomunikačního zařízení, jehož
předmětem je úprava ceny nájemného a uložila starostovi města příslušný dodatek podepsat.
Starosta města příslušný dodatek podepsal, očekává se podpis druhé smluvní strany.
Usnesení č. 1424–trvá
(85/28.2.2022) Výstavba parkoviště 310_8 v Křivoklátském sídlišti – podlimitní veřejná
zakázka na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení – vypsání VZ
Rada města schválila výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace, zadávací dokumentaci,
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce výstavba parkoviště 310_8 v Křivoklátském
sídlišti pro výběr dodavatele stavby a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI zajistit
vyhlášení podlimitní veřejné zakázky. Běží veřejná zakázka.
Usnesení č. 1426–splněno
(85/28.2.2022) Pronájem části pozemku parc.č. 1753/1 v k.ú. Nové Strašecí
(pí xxxxx) Rada města souhlasila s pronájem části parc.č. 1753/1 a uložila starostovi města
příslušnou smlouvu podepsat. Smlouva podepsána.
Usnesení č. 1427–trvá
(85/28.2.2022) Věcné břemeno k zajištění přístupu na pozemek parc.č. 863/6 v k.ú. Nové
Strašecí
(pí xxxx) Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti cesty na pozemku
parc.č. 1077/23, 1077/12, 1077/28, 1077/11 a 1077/17 ve prospěch pozemku parc.č. 863/6 a
uložila starostovi města smlouvu o zřízení služebnosti podepsat. Smlouvy byly odeslány
k podpisu druhé smluvní straně.
Usnesení č. 1428–trvá
(85/28.2.2022) NoStraDivadlo – spolupořadatelství dvou akcí
Rada města souhlasila s uzavřením smluv se Spolkem pro kulturní činnost NoStraDivadlo na
přehlídky Setkání ve Strašecí 2022 a Dětská scéna ve Strašecí 2022. Starosta města příslušné
smlouvy podepsal, očekává se podpis druhé smluvní strany.
Usnesení č. 1429–splněno
(85/28.2.2022) Občerstvení v hale BIOS
Rada města schválila záměr pronájmu nebytových prostor v přízemí budovy čp. 1146 v ul.
Husova – Hala Bios a uložila tajemníkovi MěÚ zajistit zveřejnění záměru. Záměr zveřejněn.
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Usnesení č. 1431–trvá
(85/28.2.2022) Úprava ceny jízdného – SENIOR TAXI
Rada města souhlasila s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb Senior Taxi,
jehož předmětem je úprava ceny a uložila starostovi města příslušný dodatek podepsat. Čeká
se na podpis druhé smluvní strany.
Usnesení č. 1435–trvá
(86/14.3.2022) Vydání Změny č. 3 Územního plánu Nové Strašecí zkráceným postupem –
změna určení využití ploch Z94, Z95, Z111
Rada města doporučila zastupitelstvu města k vydání. Připraveno na ZM dne 21.4.2022.
Usnesení č. 1436–trvá
(86/14.3.2022) Žádost o prodej pozemku parc.č. 2364/2, 2362/4, 2363, 2313/12, 2362/1,
2395/9, 2402 a 2313/16 v k.ú. Nové Strašecí - informace
(xxxxxx) Rada města doporučila zastupitelstvu města nesouhlasit s prodejem pozemků.
Připraveno na ZM dne 21.4.2022.
Usnesení č. 1437–trvá
(86/14.3.2022) Žádost o odkoupení části pozemku parc.č. 423 v k.ú. Nové Strašecí informace
(p. xxxx) Rada města doporučila zastupitelstvu města nesouhlasit s prodejem části pozemku.
Připraveno na ZM dne 21.4.2022.
Usnesení č. 1438–splněno
(86/14.3.2022) Prodej pozemku parc.č. 1104/86 v k.ú. Nové Strašecí
(RG Alpha a.s.) Rada města zrušila své usnesení č. 1306 ze dne 15.11.2021 a souhlasila se
zveřejněním záměru prodeje pozemku parc.č. 1104/86 za cenu min. 1.100Kč/m2 a uložila
tajemníkovi MěÚ zajistit zveřejnění záměru prodeje. Záměr zveřejněn.
Usnesení č. 1439–trvá
(86/14.3.2022) Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Novém Strašecí – dodatek SOD č. 5
(ACG-REAL, s.r.o.) Rada města schválila dodatek č. 5 smlouvy o dílo, jehož předmětem je
úprava celkové ceny díla a uložila starostovi města příslušný dodatek podepsat. Čeká se na
podpis druhé smluvní strany.
Usnesení č. 1440–splněno
(86/14.3.2022) Veřejné WC, Nové Strašecí, Komenského nám. 191 – dodatek č. 3 Smlouvy
o dílo
(DOMISTAV CZ a.s.) Rada města schválila dodatek č. 3 smlouvy o dílo, jehož předmětem
jsou méněpráce a vícepráce vyvolané objektivně a nepředvídatelně vzniklými potřebami
dodatečných stavebních prací a uložila starostovi města příslušný dodatek podepsat. Dodatek
podepsán.
Usnesení č. 1441–splněno
(86/14.3.2022) Smuteční obřadní síň Nové Strašecí – nabídka spol. DOMISTAV CZ a. s.
na provedení interiérové stěny Parklex
Rada města schválila cenový návrh na dodávku posuvné stěny s obkladem Parklex mezi
smuteční síní a přípravnou v objektu smuteční síně a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci
s OI objednat a zajistit provedení posuvné stěny. Objednána realizace.
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Usnesení č. 1442–trvá
(86/14.3.2022) Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce: „Oprava povrchů
komunikací a VO v ul. Polní a Lesní, včetně nového zásaku dešťových vod“
Rada města schválila nabídku společnosti SVAKOM Veletice s.r.o. a uložila starostovi města
podepsat smlouvu o dílo. Čeká se na podpis druhé smluvní strany.
Usnesení č. 1443–trvá
(86/14.3.2022) Oprava chodníku mezi bytovými domy č.p. 821/822 a 823/824 v ulici
Husova
Rada města vzala na vědomí žádost SVJ Husova 821-822 na rekonstrukci chodníku mezi
bytovými domy čp. 821/822 a 823/824 v ul. Husova a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci
s OI zajistit u TSNS potvrzení kalkulace ceny, vyžádání si ze strany SVJ písemný souhlas
s úhradou nákladů za materiál a dále předložit RM k projednání a rozhodnutí rekonstrukci
chodníku mezi bytovými domy a to včetně rozhodnutí o termínu realizace a financování. SVJ
požádány o souhlas s úhradou materiálu.
Usnesení č. 1444–splněno
(86/14.3.2022) Smlouva mezi městem a drobnými podnikateli o zapojení do sběru
vytříděných složek komunálního odpadu – papír, plasty, sklo.
(Restaurace DIMO) Rada města schválila smlouvu se spol. Restaurace DIMO o využití nádob
na tříděný odpad a uložila starostovi města příslušnou smlouvu podepsat. Smlouva podepsána.
Usnesení č. 1445–trvá
(86/14.3.2022) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a
smlouva o možnosti realizovat stavbu Rekonstrukce Hospodního rybníka na pozemku
parc.č. 2313/11 v k.ú. Nové Strašecí – dodatek č. 1
(Česká zemědělská univerzita) Rada města souhlasila s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě u
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvě o možnosti realizovat stavbu
Rekonstrukce MVN Hospodní rybní na pozemku parc.č. 2313/11 a uložila starostovi města
příslušný dodatek podepsat. Dodatek č. 1 je odeslán k podpisu na ČZÚ.
Usnesení č. 1446–trvá
(86/14.3.2022) Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 158/2016/OI
(České lupkové závody a.s.) Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření
dodatku č. 1 ke smlouvě č. 158/2016/OI, kterým bude prodloužena lhůta k uzavření budoucí
směnné smlouvy. Připraveno do ZM dne 21.4.2022.
Usnesení č. 1447–trvá
(86/14.3.2022) Pronájem stavebních buněk HBC
Rada města schválila uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě s HBC Nové Strašecí, jehož
předmětem je rozšíření předmětu nájmu o dvě stavební buňky umístěné na pozemku parc.č.
1083/1 a uložila starostovi města příslušný dodatek podepsat. Čeká se na podpis druhé
smluvní strany.
Usnesení č. 1448–splněno
(86/14.3.2022) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – byt č. 16 v ul. Rakovnická
(p. xxxxx) Rada města souhlasila s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě, jehož
předmětem je prodloužení nájemního vztahu na dobu určitou a uložila starostovi města
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příslušný dodatek podepsat. Dodatek podepsán.
Usnesení č. 1449–splněno
(86/14.3.2022) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 14 v ul. Rakovnická 670
(pí xxxxx) Rada města souhlasila s uzavřením dodatku č. 4 k nájemní smlouvě, jehož
předmětem je prodloužení nájemního vztahu na dobu určitou a uložila starostovi města
příslušný dodatek podepsat. Dodatek podepsán.
Usnesení č. 1450–splněno
(86/14.3.2022) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – byt č. 18, ul. Husova 752
(pí xxxxx) Rada města souhlasila s uzavřením dodatku č. 3 k nájemní smlouvě, jehož
předmětem je prodloužení nájemního vztahu na dobu určitou a uložila starostovi města
příslušný dodatek podepsat. Dodatek podepsán.
Usnesení č. 1451–splněno
(86/14.3.2022) Výpověď z nájmu nebytových prostor v čp. 1155, ul. Havlíčkova –
nájemce xxxxxxx
Rada města vzala na vědomí výpověď z nájemního vztahu na nebyt.prostory – místnost č.
009, 303 a 216 v budově čp. 1155 v ul. Havlíčkova a souhlasila se záměrem pronájmu těchto
nebytových prostor. Záměr vyvěšen.
Usnesení č. 1452–trvá
(86/14.3.2022) Nájem kanalizace 2022 – dodatek ke smlouvě
(TSNS) Rada města schválila uzavření dodatku č. 14 ke smlouvě o nájmu kanalizace, jehož
předmětem je stanovení nájemného pro rok 2022 a uložila starostovi města příslušný dodatek
podepsat. Čeká se na podpis druhé smluvní strany.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 1457
schvaluje
kontrolu usnesení rady města
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města.

2) Prodej pozemku parc.č. 1104/86, parc.č. 1104/90 v k.ú. Nové Strašecí
Svým usnesením č. 1306 souhlasila rada města dne 15.11.2021 se zveřejněním záměru prodeje
pozemku parc.č. 1104/86 (orná o výměře 2173 m2) v k.ú. Nové Strašecí za cenu minimálně
2.000,- Kč/m2 s DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnictví
(znalecký posudek, vklad do katastru nemovitostí).
V souladu s tímto usnesením byl podle § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. záměr prodeje dne
18.11.2021 zveřejněn na úřední desce a www stránkách města. Dne 3.3.2022 byla doručena od
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společnosti RG ALPHA a.s. v zastoupení p. Tomášem Lafkem, členem představenstva, nabídka
ceny 2.390.300,- Kč tj. 1.100,-/m2.
Podle znaleckého posudku je cena pozemku v místě a čase obvyklá 1.484.159,- Kč tj. 683,Kč/m2.
Rada města projednala dne 14.3.2022 na svém zasedání nabídku ceny a svým usnesením č.
1438 souhlasila se zveřejněním záměru prodeje pozemku parc.č. 1104/86 v k.ú. Nové Strašecí
za cenu minimálně 1.100,- Kč/m2 s DPH s tém, že kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem vlastnictví (znalecký posudek, vklad do katastru nemovitostí).
V souladu s tímto usnesením byl podle § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. záměr prodeje dne
15.3.2022 zveřejněn na úřední desce a www stránkách města. K dnešnímu dni nebyla k záměru
prodeje vznesena žádná připomínka ani námitka. Společnost RG ALPHA a.s. zastoupena p.
Tomášem Lafkem, členem představensta, potvrdila svůj zájem o koupi pozemku parc.č.
1104/86 v k.ú. Nové Strašecí písemně dne 16.3.2022.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 1458
doporučuje
aby zastupitelstvo města přijalo toto usnesení
U s n e s e n í č.
Zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e
uzavření kupní smlouvy mezi městem Nové Strašecí a společností RG ALPHA a.s., se sídlem
Na Nivách 956/2, Praha 4-Michle na prodej pozemku parc.č. 1104/86 (orná o výměře 2173
m2) za podmínek:
- cena 2.390.300,- Kč/m2 s DPH tj. 1.100,- Kč/m2
- kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnictví (znalecký posudek,
vklad do katastru nemovitostí)
text kupní smlouvy je přílohou tohoto usnesení
II. u k l á d á
starostovi města kupní smlouvu podepsat
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města.
3) Hasičská zbrojnice – výměna dřevěných vrat do průjezdu k ZUŠ – nabídka Truhlářství
Vališ s. r. o.
V současném období je dokončována rekonstrukce hasičské zbrojnice. V návaznosti na to OI
MěÚ zajistil cenovou nabídku na výměnu dřevěných vrat do průjezdu k ZUŠ. Tato vrata nebyla
předmětem rekonstrukce vlastní hasičské zbrojnice, jsou na hranici životnosti, špatně
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otevíratelná a jejich stavebně technický stav je i vizuálně rušivý ve fasádním průčelí objektu.
OI MěÚ o cenovou nabídku požádal spol. Truhlářství Vališ s. r. o., Rakovnická 354, 270 52
Lišany, IČ: 242 02 240, a to na základě předchozí dobré spolupráce – dodávka dřevěných vrat
do objektu pronajatého včelařskému kroužku na Fortně a vrat do skladu na hřbitově.
Spol. Truhlářství Vališ s. r. o., předložila cenovou nabídku ve výši 105 500 Kč bez DPH, cena
s DPH 127 655 Kč. Předmětem je dodávka dřevěných vrat do průjezdu k ZUŠ, rozměrově i
vizuálně by se jednalo de facto o repliku stávajících vrat.
Dle projednání s odborem financí MěÚ lze náklady na dodávku vrat do průjezdu k ZUŠ uhradit
z kapitoly vedlejšího hospodářství, kde byl zůstatek účtu k 22. 3. 2022 ve výši 3,2 mil. Kč.
OI navrhuje RM cenový návrh spol. Truhlářství Vališ s. r. o., vzít na vědomí s tím, že ve smyslu
Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu bude následně provedeno objednání a
zajištěna dodávka nových vrat do průjezdu k ZUŠ dle předložené cenové nabídky.
Po projednání rada města přijala
Usnesení

č. 1459

I. b e r e n a v ě d o m í
cenový návrh spol. Truhlářství Vališ s. r. o., Rakovnická 354, 270 52 Lišany, IČ: 242 02 240,
na zajištění dodávky dřevěných vrat do průjezdu ZUŠ, za cenu 105 500 Kč bez DPH, cena
s DPH 127 655 Kč.
II. u k l á d á
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI objednat a zajistit dodávku dřevěných vrat
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města.

4) NKC – rekonstrukce elektronické požární signalizace EPS
Na základě probíhající kontroly HZS Středočeského kraje v objektu NKC byla zjištěna
nefunkční elektronická požární signalizace EPS. Posouzení odborné firmy konstatuje stávající
ústřednu EPS jako nefunkční, zastaralého neopravitelného typu, bez možnosti následného
servisování.
OI MěÚ zajistil cenovou nabídku odborné firmy spol. Jirků A-Z s. r. o., Průmyslová 3342,
Kladno, která navrhuje:
- Instalovat novou konvenční ústřednu EPS, včetně požárních hlásičů a kabeláže. Jako
základ instalace bude použita stávající PD, nová ústředna by byla umístěna je foyer u
hlavního vchodu. Kabelové rozvody by byly vedeny paprskovitě z ústředny k hlásičům,
rozděleným do sedmi skupin pro lepší identifikaci případného místa požáru. Kabelové
rozvody by byly vedeny v podhledech a PVC lištách.
- K ústředně EPS by byl připojen přenosný GSM komunikátor, který v případě poplachu
přenese SMS zprávu patřičné osobě, až na 8 telefonních čísel.
- Cenová nabídka byla předložena ve výši 164 613,07 Kč bez DPH, s DPH 199 181,76
Kč.
Podle směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu je rozhodnutí o zakázce této
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cenové relace v kompetenci RM. OI navrhuje z důvodu kontroly a požadavku na rychlé
odstranění zjištěné záležitosti schválit výše uvedenou nabídku spol. Jirků A-Z s. r. o.
Dle projednání s odborem financí MěÚ lze náklady na zajištění realizace uhradit z úspory
vzniklé při akci „Rekonstrukce podlahy a stropu v BIOS“. Úspora činí cca 500 tis. Kč.
Po projednání rada města přijala
Usnesení

č. 1460

I. s ch v a l u j e
cenový návrh spol. Jirků A-Z s. r. o., Průmyslová 3342, Kladno, IČ: 264 28 695, na zajištění
rekonstrukce elektronické požární signalizace EPS v objektu NKC za cenu 164 613,07 Kč bez
DPH, s DPH 199 181,76 Kč.
II. u k l á d á
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI objednat a zajistit provedení rekonstrukce elektronické
požární signalizace
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města.

5) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na kompletní rekonstrukci podia na
fotbalovém hřišti
Oddíl kopané v zastoupení předsedy Martina Hrbka doručil na MěÚ „Žádost o poskytnutí
finančního příspěvku na kompletní rekonstrukci podia na fotbalovém hřišti“.
V žádosti je navrhována rekonstrukce pódia – viz popis v žádosti. Práce by zajistil dodavatelsky
Martin Hrbek (prováděl pro město obdobným způsobem např. rekonstrukci WC v poliklinice).
Ocenění rekonstrukce podia bylo zpracováno na výši 168 861 Kč (konečná cena).
Dle projednání s odborem financí MěÚ lze náklady na zajištění realizace rekonstrukce podia
na fotbalovém hřišti uhradit z úspory vzniklé při akci „Rekonstrukce podlahy a stropu v BIOS“.
Úspora činí cca 500 tis. Kč.
OI MěÚ navrhuje žádosti vyhovět, protože podium je využíváno také městem při pořádání
kulturních a sportovních akcí v areálu fotbalového stadionu. RM je však navrhováno
neposkytovat finanční příspěvek, ale objednat práce u dodavatele pana Martina Hrbka
s následnou fakturací za provedené práce.
Po projednání rada města přijala
Usnesení

č. 1461

I. s ch v a l u j e
cenový návrh na zajištění rekonstrukce podia na fotbalovém hřišti za cenu 168 861 Kč.
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II. u k l á d á
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI objednat a zajistit provedení rekonstrukce podia
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města.

6) Vzduchotechnika v budově polikliniky a školní jídelny – řízení projektu pro vydání
ROPD
Na základě usnesení rady města č. 1281 ze dne 1. 11. 2021 byly, dle cenových nabídek firmy
Tendra spol. s r. o., Ořechová 3336, 276 01 Mělník, IČ: 01820265, připraveny návrhy smluv
na řízení projektu pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Vzduchotechnika
v budově školní jídelny, Nové Strašecí“ a „Vzduchotechnika v budově polikliniky, Nové
Strašecí“ za nabízenou cenu 71.390, - Kč včetně DPH a 47.190, - Kč včetně DPH. Dohromady
celkem za 118.580, - Kč včetně DPH. Předmětem smlouvy je kompletace podkladů pro
Rozhodnutí o poskytnutí dotace, případně pro změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace
(kompletace a zaevidování v systému 2014+ smlouvy o dílo včetně položkového rozpočtu,
kupní smlouvy, smluvní doklady o autorském a technickém dozoru, smlouvy na zpracování
projektové dokumentace, případně další projektové přípravy), aktualizace finančního
harmonogramu, příprava dalších dokladů k Rozhodnutí – prohlášení DPH, aktualizace
realizačních termínů, vyplnění a podání příslušných modulů v systému MS2014+ (Veřejné
zakázky, Financování, Harmonogram, Účty subjektu, CBA,...) a související práce až do vydání
Rozhodnutí o poskytnutí dotace. V rozpočtu města je na akci alokováno 7,35 mil. Kč.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 1462
I. s o u h l a s í
s uzavřením smluv na řízení projektu pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci
„Vzduchotechnika v budově školní jídelny, Nové Strašecí“ a „Vzduchotechnika v budově
polikliniky, Nové Strašecí“ za nabízenou cenu 71.390, - Kč včetně DPH a 47.190, - Kč včetně
DPH se společností Tendra spol. s r. o., Ořechová 3336, 276 01 Mělník, IČ: 01820265
II. u k l á d á
starostovi města smlouvy a plné moci podepsat
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města.
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7) Veřejná zakázka malého rozsahu na služby – Zpracování jednostupňové projektové
dokumentace ve stupni (DÚR + DSP a DPS) na akci „Rybník Nový II – sanace břehů,
odbahnění, oprava hráze“ – výběr dodavatele
Na základě usnesení rady města č. 1406 ze dne 14. 2. 2022 byla na profilu zadavatele zveřejněna
výzva k podání nabídek ve veřejné zakázce malého rozsahu na služby “Zpracování
jednostupňové projektové dokumentace ve stupni (DÚR + DSP a DPS) na akci „Rybník Nový
II – sanace břehů, odbahnění, oprava hráze““.
Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 10. 3. 2022. Jednání hodnotící komise ve věci
otevírání obálek s nabídkami a hodnocení bylo svoláno na den 16. 3. 2021 od 10:15 hod.
V termínu pro podání nabídek byly doručeny 4 nabídky.
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:
č.
Nabídková cena v Kč
Výsledné
Účastník:
nabídky:
bez DPH
pořadí
1

HG partner, s. r. o.

438.000, -

2.

2

ŠINDLAR, s. r. o.

341.700, -

1.

3

SUDOP Project Plzeň, a. s.

480.000, -

3.

4

Vodohospodářský rozvoj a
výstavba, a. s.

544.600, -

4.

Komise po hodnocení a posouzení dospěla k závěru, že nabídka účastníka č. 2, tj. společnosti
ŠINDLAR, s. r. o. se sídlem Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové, IČO 260 03 236, který
se v celkovém pořadí dle stanoveného hodnotícího kritéria umístil na prvním místě, je v souladu
se všemi zadávacími podmínkami stanovenými zadavatelem v zadávací dokumentaci a komise
tedy doporučuje zadavateli rozhodnout o výběru tohoto účastníka a uzavřít smlouvu na plnění
veřejné zakázky s tímto účastníkem.
V rozpočtu města na rok 2022 bylo na pořízení dokumentace počítáno s částkou 150.000,- Kč.
Na pořízení dokumentace bylo požádáno o dotaci z Fondu podpory včasné přípravy projektů
EU 2021+ a NIP Středočeského kraje. O žádosti nebylo prozatím rozhodnuto. Pro případné
financování bude nutné schválit rozpočtovou změnu.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 1463
I. b e r e n a v ě d o m í
Zprávu z hodnocení nabídek ve veřejné zakázce malého rozsahu na služby “ Zpracování
jednostupňové projektové dokumentace ve stupni (DÚR + DSP a DPS) na akci „Rybník Nový
II – sanace břehů, odbahnění, oprava hráze“
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II. s ch v a l u j e
nabídku uchazeče ŠINDLAR, s. r. o. se sídlem Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové, IČO
260 03 236 s nabídkovou cenou 341.700, - bez DPH jako nejvýhodnější nabídku podle
stanoveného hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny bez DPH, tj. 413.457,- Kč včetně
21% DPH.
III. u k l á d á
starostovi města podepsat příslušnou smlouvu o dílo
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města.

8) Stavební úpravy střechy objektu č.p. 57, Palackého ul. Nové Strašecí – zakázka
malého rozsahu – výzva k podání nabídek
V rámci přípravy realizace projektu „Stavební úpravy střechy objektu č.p. 57, Palackého ul.
Nové Strašecí“ zpracoval odbor investic MěÚ výzvu k podání nabídek ve veřejné zakázce
malého rozsahu na stavební práce.
OI MěÚ navrhuje vyzvat písemnou výzvou k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace
tyto firmy:
1. Stavební montáže spol. s.r.o., Koterovská 574/177, Koterov, 326 00 Plzeň
2. Lajtizol s.r.o., V Mejtě 158, 252 17 Tachlovice
3. Silba – Elstav s.r.o., Plzeňská 155, 326 00 Letkov
4. Habeš – stálé sucho s.r.o., Pod Všemi Svatými 110/73, 301 00 Plzeň
5. Ryta s.r.o., Bezručova 1159, 337 01 Rokycany
Jako jediné hodnotící kritérium je stanovena – nejnižší nabídková cena bez DPH. Lhůtu pro
podání nabídek OI MěÚ navrhuje, při předpokladu oznámení veřejné zakázky 30. 3. 2022,
stanovit do 20. 4. 2022.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1.150.000 Kč bez DPH
Tato akce je součástí schváleného rozpočtu na tento rok, ve výši 1,5 mil. Kč, včetně DPH.
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. 1464

I. s o u h l a s í
a) se zněním výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce
„Stavební úpravy střechy objektu č.p. 57, Palackého ul. Nové Strašecí“
b) se zaslání výzvy k podání nabídek těmto firmám:
87. zasedání rady města – 28. března 2022

21

1.
2.
3.
4.
5.

Stavební montáže spol. s.r.o., Koterovská 574/177, Koterov, 326 00 Plzeň
Lajtizol s.r.o., V Mejtě 158, 252 17 Tachlovice
Silba – Elstav s.r.o., Plzeňská 155, 326 00 Letkov
Habeš – stálé sucho s.r.o., Pod Všemi Svatými 110/73, 301 00 Plzeň
Ryta s.r.o., Bezručova 1159, 337 01 Rokycany
II. s t a n o v u j e

základní kritériem hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena – v Kč bez DPH
III. j m e n u j e
pro veřejnou zakázku „Stavební úpravy střechy objektu č.p. 57, Palackého ul. Nové
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) Kateřina Taiblová
3) Ing. Jan Bureš
Náhradníci členů hodnotící komise:
1) Jitka Brhelová
2) Vladimír Kozel
3) Ing. Jan Vitner
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města.

9) Rekonstrukce kotelny v ulici Havlíčkova č. p. 1155
Společnost Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. (dále jen TSNS) provozuje teplené
hospodářství v městě Nové Strašecí.
V ulici Havlíčkova č. p. 1155 je plynová kotelna, ve které jsou umístěny dva plynové kotle.
Jeden kotel je již mimo provoz a to z důvodu prasknutí teplonosné stěny kotle. Kotle jsou
značky Viadrus G 100 o výkonu 90 kW. Městem Nové Strašecí byla na tuto kotelnu zpracována
projektová dokumentace ve věci její rekonstrukce.
Vypracovanou projektovou dokumentaci včetně výkazu výměr společnost TSNS rozeslala pěti
firmám:
1) ULIMEX, spol. s r.o.
2) WINTH 3000 s.r.o.
3) CZ TEPLO s.r.o.
4) Jiří Pliml
5) Švarc Gas Real s.r.o.
Od výše uvedených firem byly obdrženy 2 cenové nabídky:
1) ULIMEX, spol. s r.o.
1 146 552,91 Kč bez DPH
2) CZ TEPLO s.r.o.
1 186 215,80 Kč bez DPH
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Celkové náklady na rekonstrukci kotelny v ulici Ke Stadionu
ULIMEX, spol. s r.o.
1 149 552,91 Kč bez DPH
Součinnost TSNS a technický dozor 30 000,- Kč bez DPH
Celkem
1 179 552,91 Kč bez DPH

1 387 329,02 Kč vč. DPH
36 300,- Kč vč. DPH
1 423 629,02 Kč vč. DPH

V letošním roce je v rozpočtu města pro tuto akci alokováno 1,3 mil. Kč. Rozdíl celkových
nákladů je možno financovat z odložené akce „ Rekonstrukce kotelny Žižkovo náměstí“.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 1465
I. s c h v a l u j e
cenovou nabídku Technických služeb Nové Strašecí, s.r.o. na realizaci rekonstrukce kotelny
v ulici Havlíčkova č. p. 1155 dle cenové kalkulace Technických služeb Nové Strašecí, s.r.o ve
výši 1 179 552,91 Kč bez DPH, DPH 244 076,11 Kč, 1 423 629,02 Kč vč. DPH.
II. s o u h l a s í
S realizací rekonstrukce plynové kotelny v ulici Havlíčkova č. p. 1155 prostřednictvím
Technických služeb Nové Strašecí, s.r.o za nabídkovou cenu ve výši 1 179 552,91 Kč bez DPH,
DPH 244 076,11 Kč, 1 423 629,02 Kč vč. DPH.
III. u k l á d á
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI zajistit rekonstrukci plynové kotelny v ulici Havlíčkova č.
p. 1155
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města.

10) Rekonstrukce části kanalizace v ul. Statková
Město Nové Strašecí má v majetku veřejnou kanalizaci a čistírnu odpadních vod, které
provozuje městská společnost Technické Služby Nové Strašecí s.r.o. Kanalizační potrubí - tak
jako každá stavba - musí po výstavbě následovat kolaudace, která legislativně schválí její
využívání. Procesem kolaudace prošly všechny kanalizační úseky ve městě kromě jediného.
Kanalizační potrubí od křižovatky s ul. Příkrá. Již předchozí provozovatel veřejné kanalizace –
společnost Středočeské vodárny a.s. odmítly tento kanalizační úsek zkolaudovat pro zjevné
závady (popraskané a propadlé kameninové trouby, špatné sesazení hrdel, protispády,…).
V místech četných závad navíc do veřejné kanalizace natékala čistá balastní voda, která
zatěžovala již tak přetíženou čistírnu odpadních vod.
Z tohoto důvodu došlo před cca 10 lety k zaslepení části této kanalizační stoky. Při velkých
deštích bohužel nyní nastává situace, kdy z trubního vedení nad tímto zaslepením dochází
k vyvěrání této vody, která pak natéká do některých přilehlých zahrad.
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V této lokalitě územní plán města uvažuje zástavbu novými rodinnými domy. Lze se objektivně
domnívat, že s rozvojem této lokality se bude řešit výstavba nové dopravní a technické
infrastruktury, tedy komunikace, chodníky, nakládání s dešťovými vodami. Protože ale nelze
předjímat, kdy k této zástavbě dojde a v současné době je tento stav nadále nežádoucí, je
potřebné tento úsek veřejné kanalizace opravit a zkolaudovat.
Byly zajištěny dvě cenové nabídky od společností, které již ve městě budovaly nové úseky
kanalizace nebo je rekonstruovaly.
Společnost Proxmi s.r.o předložila cenovou nabídku v ceně Kč 890.500,- (vč. DPH Kč
1.077.505,-). Společnost Esta s.r.o. předložila cenovou nabídku v ceně Kč 988.322,78 (vč. DPH
1.195.870,56).
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, ve smyslu Směrnice o zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu, provozní činnosti TSNS a charakteru předmětné věci je
radě město doporučováno souhlasit z jednou se zajištěných nabídek.
Financováno bude z paragrafu 2321 – odvádění a čištění odpadních vod
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 1466
I. s c h v a l u j e
1) Rekonstrukci kanalizačního úseku v ul. Statková v úseku 120 m.
2) Cenovou nabídku společnosti Proxmi s.r.o., Nádražní 78, Nové Strašecí s.r.o., IČ
08400130 na rekonstrukci kanalizačního úseku v ul. Statková v úseku 120 m od za cenu Kč
890 500,- bez DPH (Kč 1 077 505,- vč. DPH).
II. u k l á d á
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s odborem investic vystavit objednávku a zajistit rekonstrukci
kanalizačního úseku
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
11) Městské granty 2022
Do jarní části městských grantů 2022 bylo zasláno celkem 52 žádostí do všech vyhlášených
témat (výsledná požadovaná částka 1.614.089Kč).
Žádosti hodnotila grantová komise podle schválených zásad, tj. posoudila splnění
kvalifikačních kritérií. Pro jarní část grantů je alokována částka 750.000Kč.
Navrhované částky jednotlivými členy byly zprůměrovány a výsledná částka byla
zaokrouhlena na stokoruny. U žádostí spadající do kategorie E – podpora činnosti, kde město
přispívá žadatelům na dopravu, rozhodčí nebo pronájem hal bylo grantovou komisí schváleno
procento úhrady ze skutečných nákladů ve výši 50,6 %.
Grantovou komisí schválený dokument má být následně předložen radě města, která má
v kompetenci schvalování jednotlivých žádostí do výše Kč 50.000,- Pokud výše grantu pro
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jeden subjekt překročí Kč 50.000,-, o přidělení rozhoduje zastupitelstvo města (v tabulce žlutě
zvýrazněné).
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 1467
I. s c h v a l u j e
1) Grantové příspěvky pro jednotlivá témata na rok 2022 občanským sdružením,
humanitárním organizacím a fyzickým nebo právnickým osobám v celkové výši
266.800 Kč dle přiložené tabulky, které je součástí tohoto usnesení.
2) Čerpání grantového příspěvku na rok 2022 v plné výši od 1.4.2022, podmínkou čerpání je
řádné vyúčtování grantových příspěvků z roku 2021 a doložení všech povinných příloh.
II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města schválit grantové příspěvky na rok 2022 pro
- DDM (Dům dětí a mládeže) ve výši 70.100 Kč na podporu činnosti a podporu akcí se
spoluúčastí města.
- HBC Nové Strašecí v celkové výši 69.800 Kč na podporu účasti mládeže v soutěžích a
podporu akcí se spoluúčastí města
- TJ Sokol Nové Strašecí v celkové výši 243.100 Kč pro podporu účasti mládeže v
soutěžích a podporu akcí se spoluúčastí města
- Sportovnímu centru Nové Strašecí v celkové výši 100.200 Kč na podporu účasti
mládeže v soutěžích a podporu akcí se spoluúčastí města.
III. u k l á d á
Místostarostovi města ve spolupráci s tajemníkem MěÚ:
1)Předložit zastupitelstvu města ke schválení grantovou dotaci převyšující 50.000,- Kč čtyřem
žadatelům – DDM (Domu dětí a mládeže) ve výši 70.100,- Kč, HBC Nové Strašecí ve výši
69.800 Kč, TJ Sokol Nové Strašecí ve výši 243.100 Kč a Sportovnímu centru Nové Strašecí ve
výši 100.200 Kč
2) písemně vyrozumět žadatele o rozhodnutí rady města
3) Připravit smlouvy na čerpání grantových příspěvků s příslušnými právními subjekty
a ve spolupráci s vedoucím finančního odboru MěÚ zajistit proplacení finančních
prostředků. Následně zajistit kontrolu odevzdání vyúčtování do termínu 31. 1. 2023 a jejich
správného čerpání do termínu 30. 4. 2023.
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města.
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12) Podání žádosti o dotaci na projekt „Nové Strašecí – Modernizace městského
kamerového systému“
V souvislosti se zapojením města do programu Prevence kriminality byl vytvořen koncepční
materiál „Program prevence kriminality v Novém Strašecí na období 2021 – 2023“. Pro rok
2022 byla aktualizována bezpečnostní analýza. Tento materiál analyzuje problematiku
kriminality ve městě, definuje problematické lokality a navrhuje preventivní aktivity.
Zpracování programu je podmínkou pro podání žádosti o dotaci v rámci Programu prevence
kriminality na rok 2022, která se podává v termínu do 31. 3. 2022.
Odbor investic připravil žádost o dotaci na jednu z navrhovaných preventivních aktivit. Jedná
se o projekt „Nové Strašecí – modernizace městského kamerového systému“. V rámci tohoto
projektu je plánováno pořízení záložního serveru do monitorovacího centra MKDS, který
umožní systém provozovat na více serverech zároveň za účelem zajištění redundance systému
při výpadku jednoho ze serverů. Upgrade systému o nahrávání na kameře v případě výpadku
sítě a následnou synchronizaci záznamů se serverem. Dále pak rozšíření městského kamerového
systému o kamerový bod v ul. Křivoklátská u domu č. p. 829 u dětského hřiště. Bod bude
vybaven otočnou kamerou a napojen na monitorovací centrum. Předpokládané náklady
projektu jsou 400.000 Kč. Z nichž dotace by činila 350.000 Kč a spoluúčast města 50.000 Kč.
Tento projekt bude mít dále ještě vliv na navýšení ceny za servis MKDS, který by byl následně
řešen dodatkem smlouvy.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 1468
I. b e r e n a v ě d o m í
aktualizaci bezpečnostní analýzy Programu prevence kriminality v Novém Strašecí na období
2021 - 2023
II. s o u h l a s í
s podáním žádosti o dotaci na projekt „Nové Strašecí – modernizace městského kamerového
systému“ do Programu prevence kriminality na rok 2022 a spolufinancováním projektu ve
výši minimálně 50.000 Kč, tj. 12,5 % celkových nákladů projektu.
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města.

13) Hospodářský výsledek a účetní závěrka ZŠ a MŠ J.A. Komenského za rok 2021
1) Na základě zákona 563/1991 Sb. o účetnictví překládá Mgr. Petr Chochola, ředitel školy,
přehled hospodářského výsledku (HV) příspěvkové organizace ZŠ a MŠ J.A. Komenského a
dále návrh na jeho rozdělení. Dle předložených údajů činí HV +58.548,06 Kč.
HV za hlavní činnost
HV za hospodářskou činnost
HV 2021 celkem

0,00 Kč
58.548,06 Kč
58.548,06 Kč
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Ředitel školy navrhuje hospodářský výsledek za rok 2021 ve výši 58.548,06 Kč uložit do
rezervního fondu.
2) Na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb. o účetnictví žádá ředitel školy o schválení účetní
závěrky ZŠ a MŠ J.A. Komenského v Novém Strašecí za rok 2021
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 1469
I. b e r e n a v ě d o m í
výsledky hospodaření ZŠ a MŠ J.A. Komenského v Novém Strašecí za rok 2021.
II. s c h v a l u j e
a) rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021 a to uložením celé částky do rezervního
fondu
b) účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ J.A. Komenského v Novém Strašecí za
rok 2021
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města.

14) Placené parkování – úprava pravidel
V návaznosti na předchozí jednání rady města předkládám úpravu stávajících pravidel pro
systém parkování spočívající v možnosti vydávat některé parkovací karty: abonentní,
zaměstnanecké a rezidentní (kromě občanské) pouze po předchozím souhlasu rady města.
Stávající parkovací karty zůstávají v platnosti, změna se týká nově přijatých žádostí.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 1470
mění
podmínky systému placeného parkování podle usnesení rady města č. 847 ze dne 6.4.2006 ve
znění usnesení č. 313 z 11.1.2008,č. 326 z 3.10.2011, č. 237 z 13.5.2019, č. 565 z 3.2.2020 a č.
608 z 2.3.2020 tak, že vydání parkovací karty abonentní, zaměstnanecké a rezidentní lze
pouze po předchozím souhlasu rady města s platností od 1.4.2022.
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města.
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15) Žádost o možnost splátek a úpravu návrhu smlouvy o zajištění realizace části
kanalizační přípojky pro RD č.p. 1488 ul. Na Spravedlnosti
Odbor investic obdržel dne 14.3.2022 žádost od vlastníka RD č.p. 1488, ul. Na Spravedlnosti
xxxxxx, o schválení splátek a úpravu smlouvy o navržené splátky, za realizaci kanalizační
přípojky na veřejném prostranství pro RD č.p. 1488 v ul. Na Spravedlnosti.
Vlastník objektu žádá, zda by investiční příspěvek mohl zaplatit v deseti splátkách, tedy
1.000,- Kč měsíčně a navrhuje první splátku v měsíci dubnu se splatností vždy k 15. dni
kalendářního měsíce.
Vzhledem k tomu, že již v minulosti byl podobný souhlas se splátkou celkové částky 10.000
Kč, udělen některým stavebníkům připojených do kanalizace v Pecínově, odbor investic
doporučuje RM splátky investičního příspěvku xxxxxx schválit.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 1471
I. s o u h l a s í
S úpravou návrhu smlouvy 286/2021/OI - Smlouva o zajištění realizace části kanalizační
přípojky na veřejném prostranství, jejímž předmětem je rozložení platby tzv. investičního
příspěvku 10.000,- Kč na deset splátek po 1.000 Kč, se splatností k 15. dni kalendářního
měsíce, počínaje měsícem duben 2022.
II. u k l á d á
starostovi města smlouvu podepsat
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města.

16) Přeplatky a odpis pohledávek
Přeplatky ve výši 6.170,00 Kč vzniklé v oblasti místních poplatků je možno přijmout do výnosů
města dle zákona č. 280/2009 Sb., Zákon daňový řád, § 155 odst.7.
Poř.číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Variabilní symbol
9790005545
9790005875
9790005701
9790005910
9790006137
9790006173
9790005854
9790006010
9790005549
9790005979

Příjmení
xxx
xxx
xxx
xxxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
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Jméno
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

Částka
100,00 Kč
250,00 Kč
150,00 Kč
400,00 Kč
550,00 Kč
320,00 Kč
150,00 Kč
450,00 Kč
100,00 Kč
100,00 Kč
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11.
9790005619
xxx
xx
500,00 Kč
12.
9790005603
xxx
xx
200,00 Kč
13.
9790005752
xxx
xx
400,00 Kč
14.
9790005506
xxx
xx
150,00 Kč
15.
9790005522
xxx
xx
200,00 Kč
16.
9790005798
xxx
xx
550,00 Kč
17.
9790005681
xxx
xx
100,00 Kč
18.
9790005551
xxx
xx
150,00 Kč
19.
9790005615
xxx
xx
150,00 Kč
20.
9790006125
xxx
xx
150,00 Kč
21.
9790005459
xxx
xx
300,00 Kč
22.
9790005529
xxx
xx
100,00 Kč
23.
9790006118
xxx
xx
100,00 Kč
24.
9790005608
xxx
xx
400,00 Kč
25.
9790005675
xxx
xx
150,00 Kč
celkem
6 170,00 Kč
§155 odst. 7 Nepožádá-li daňový subjekt o vrácení vratitelného přeplatku do 6-ti let od konce
roku, ve kterém přeplatek vznikl, přeplatek zaniká a stává se příjmem rozpočtu, ze kterého je
hrazena činnost správce daně, který o něm evidoval.
Navrhuje se radě města odepsat nedobytné pohledávky v celkové výši 60.468,00 Kč. Jedná se
o tyto případy:
xxxxx 14.527,00 Kč, xxxx 10.877,00 Kč a xxxx 35.064,00 Kč
Výše zmíněné nedoplatky vznikly na nájemném v bytech, které město pronajímá. Nájmy byly
ukončeny již v letech 2012 a 2015. Během prvních let se snaha dluhy vymoct částečně dařila.
Dlužníci podepsali uznání dluhu a splácení. Poté se ovšem přestěhovali, nové adresy neuvedli
a přestali reagovat na telefonické spojení. V případě paní xxxxx bylo jednáno se sestrou, která
měla snahu s městem vzniklé dluhy řešit. Paní xxxx ovšem měla i další problémy a poté nás
sestra požádala, abychom nekontaktovali ani ji, jelikož ukončily všechny styky. Dluhy pana
xxx jsme se snažili řešit s jeho manželkou, bohužel také bezúspěšně. Pohledávky jsou dále
nevymahatelné, jak kvůli nedosažitelnosti dlužníků, tak kvůli uplynulému času.
Město použilo zákonné prostředky, které by vedly k vymožení dluhu, ale nyní jsou tyto
pohledávky již nedobytné. Na základě „Směrnice o správě, uplatnění a nakládání
s pohledávkami města“ navrhuji radě města schválit odpis těchto pohledávek.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 1472
souhlasí
a) s příjmem přeplatků ve výši 6.170,00 Kč dle seznamu, který je přílohou tohoto usnesení.
b) s odpisem pohledávek v celkové výši 60.468,00 Kč dle rozpisu, který je přílohou tohoto
usnesení
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města.
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17) Vyhrazené parkování pro 3 vozy České pošty, s.p. – parkoviště u sokolovny
Dne 16. 3. 2022 obdržel OI žádost od České pošty, s.p, ke zřízení tří parkovacích stání pro
vozidla České pošty, s.p. a jejich zaměstnanců na parkovišti u sokolovny v Novém Strašecí.
Žadatel v žádosti uvádí, že v čase mezi 7 – 15 h by parkovací místa využívali zaměstnanci se
soukromými vozy a v čase od 15 – 7 hodiny ranní by na parkovišti byla služební vozidla do 3,5
t. Potřeba parkovacích stání vzešla z navýšení počtu vozů, které má Česká pošta, s.p., pro poštu
Nové Strašecí k dispozici. Bereme na vědomí, že vyhrazené parkovací místo bude zpoplatněno.
OI, uvádí, že v souladu s usnesením RM ze dne 3. 2. 2020 usn. č. 565, cena jednoho
vyhrazeného parkovacího místa na parkovišti u sokolovny činí 6.000 Kč za rok a smlouvy o
vyhrazeném parkovišti lze uzavřít pouze se souhlasem rady města.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 1473
souhlasí
s uzavřením smlouvy o vyhrazeném parkování na parkovišti u sokolovny, mezi Českou poštou,
s.p. a Technickými službami Nové Strašecí, a.s., o počtu tří vyhrazených stání pro potřeby
České pošty s.p., za úplatu 6.000 Kč/ ročně za jedno místo, celkem tedy 18.000 Kč/ rok.
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města.

18) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – byt č. 19, Topinkova 731
Dne 16.3.2022 požádala paní xxxx o prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 19 v ulici
Topinkova čp. 731 v Novém Strašecí. Jedná se o byt velikosti 3kk a celkové ploše
73 m2. Paní xxxx má nájemní smlouvu vedenou pod číslem 16/2020 na dobu určitou do
30.6.2020. Usnesením č. 1001 ze dne 15.3.2021 a dodatkem č. 2 byla nájemní smlouva
prodloužena na dobu určitou do 30.6.2022.
Dle zjištění OI MěÚ paní xxxxx dluh na nájemném a službách nemá a nájemné hradí včas.
Odbor investic navrhuje radě města, aby tato nájemní smlouva byla prodloužena na dobu
určitou, do 30.6.2024.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 1474
I. s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 16/2020 na byt č. 19 v ulici Topinkova čp.
731 v Novém Strašecí s nájemkyní xxxxxx na prodloužení nájemního vztahu na dobu
určitou do 30.6.2024.
Text dodatku nájemní smlouvy č. 3 je přílohou tohoto usnesení.
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II. u k l á d á
starostovi města podepsat dodatek č. 3
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města.

19) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – byt č. 10, Čelechovická 646
Dne 16.3.2022 požádala paní xxxxxx o prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 10 v ulici
Čelechovická čp. 646 v Novém Strašecí. Jedná se o byt velikosti 1+1 a celkové ploše 44 m2.
Paní xxxxxx má nájemní smlouvu vedenou pod číslem 285/2019 na dobu určitou do 30.4.2020.
Usnesením č. 1020 ze dne 29.3.2021 a dodatkem č. 2 byla nájemní smlouva prodloužena na
dobu určitou do 30.4.2022. Dle zjištění OI MěÚ paní xxxxxx dluh na nájemném a službách
nemá a nájemné hradí včas. Odbor investic navrhuje radě města, aby tato nájemní smlouva byla
prodloužena na dobu určitou, do 30.4.2024 na základě žádosti paní xxxxxx dodatkem č. 3.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 1475
I. s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 285/2019 na byt č. 10 v ulici Čelechovická
čp. 646 v Novém Strašecí s nájemkyní xxxxxx na prodloužení nájemního vztahu na dobu
určitou do 30.4.2024.
Text dodatku nájemní smlouvy č. 3 je přílohou tohoto usnesení.
II. u k l á d á
starostovi města podepsat dodatek č. 3
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města.

20) Žádost o pronájem nebytových prostor v čp. 1155,ul. Havlíčkova, místnost č. 303
Pan xxxxx trvalým bytem xxxxcxx 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
). Usnesením RM č. 740 ze dne 13.7.2020 byly nájemci přiděleny nebytové prostory č. 301 (
sprchy ) o celkové ploše 17 m2.
Na základě usnesení RM č. 1451 ze dne 14.3.2022 byl zveřejněn záměr pronájmu nebytových
prostor v 3 NP. budovy čp. 1155, ul. Havlíčkova, Nové Strašecí , místnost č. 303 o celkové
ploše 26,90 m2 jeho podmínky pronájmu na úřední desce a www stránkách města.
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O pronájem citovaných nebytových prostor požádal dne 21.3.2022 pan xxxxx, bytem xxxxxxx.
Pan xxxxx bude využívat nebytový prostor jako přípravnou místnost pro chráněnou dílnu.
Záměr pronájmu místnosti č. 303 byl stanoven na nájemné ve výši 826,22 Kč/m2/rok spolu se
zálohou 13 000 Kč na náklady spojené s užíváním. jako měl předchozí nájemce.
Pan xxxxxx žádá o pronájem od 1.6.2022 s tím, že by nájemné bylo za částku 450 Kč/m2/rok
jako má u ostatních nebytových prostor, které má pronajaté. Odbor investic zjistil, že pan xxxx
na nájemném a službách nic nedluží a nájemné hradí včas. Odbor investic navrhuje radě města
přidělit pronájem nebytového prostoru dodatkem č. 4 na dobu neurčitou za podmínek.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 1476
I. s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 4 na pronájem nebytového prostoru č. 303 o celkové ploše 26,90 m2 k
nájemní smlouvě č. 238/2011/OI na nebytový prostor v Havlíčkově ul. čp. 1155 v Novém
Strašecí panu xxxxx , bytem xxxxxx na dobu neurčitou s tím, že nájemné bude za částku
826,22Kč/m2/rok spolu se zálohou 13 000 Kč na náklady spojené s užíváním jak bylo
stanoveno záměrem RM č.1451 ze dne 14.3.2022 od 1.6.2022
II. u k l á d á
starostovi města podepsat dodatek č.4
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města.

21) Žádost o prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp. 1146 (hala Bios) ul.
Husova
Paní xxxxx trvalým pobytem xxxxx má na základě nájemní smlouvy č. 119/2019/OI
v pronájmu nebytový prostor ( suterénní místnost) o celkové ploše 28,16 m2 v ulici Husově č.p.
1146 (/ hala Bios ) v Novém Strašecí. Pronájem byl stanoven na dobu určitou od 1.5.2019 do
30.4.2020. Usnesením č. 687 ze dne 25.5.2020 a dodatkem č.1 byla nájemní smlouva
prodloužena na dobu určitou do 30.4.2022.
Dne 21.3.2022 nájemkyně požádala o prodloužení pronájmu předmětných nebytových prostor.
Odbor investic ověřil, že paní xxxxx nemá žádné nedoplatky na nájemném ani na úhradách za
poskytnuté služby, platby jsou hrazeny včas.
Pan xxxx žádá o prodloužení nájmu o 2 roky.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 1477
I. s o u h l a s í
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s uzavřením dodatku č. 2 na prodloužení nájemní smlouvy č. 119/2019/OI na nebytový prostor
o celkové ploše 28,16 m2 v Husově ulici čp. 1146 v Novém Strašecí paní xxxxx, bytem xxxxx
na dobu určitou do 30.4.2024.
Text dodatku č. 2 je součástí tohoto usnesení.
II. u k l á d á
starostovi města podepsat dodatek č. 2
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města.

22) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
č. IV–12–6028065 s názvem: NOVÉ STRAŠECÍ, parc.č. 1712/2, 1719 – nový kNN
(Nádražní ul. 4 x pozemky)
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: č. IV–12–6028065
s názvem: NOVÉ STRAŠECÍ, parc.č. 1712/2, 1719 – nový kNN.
Pro požadované připojení pozemků p.č. 1712/2, 1719/3, 1719/1 a 1719/4 v k.ú. Nové Strašecí,
bude nutné vybudovat nové zařízení 0,4 kV. Ve stávající kabelové rozpojovací jistící skříni
RS502 SJZ R39 z poz. FU5 bude stávající kNN odpojeno a demontováno až do bodu č. A.
Z uvolněné pozice bude vyvedeno nové kabelové vedení AYKY 3x240+120, které budu
vedeno v trase stávajícího kVN22 kV a bude smyčkovat přes novou kabelovou přípojkovou
skříň SS200 SJZ X114. Tato skříň bude osazena v kompaktním plastovém pilíři na hranici
parcel č. 1712/2 a 17/19/3. Odtud bude kNN pokračovat zpět v trase až do bodu č. A, kde bude
naspojkováno na stávající kNN. V bodu č. B bude stávající kabelové vedení AYKY 3x240 +120
přerušeno, naspojkováno a zasmyčkováno přes novou kabelovou přípojkovou skříň SS200 SJZ
X115. Tato skříň bude osazena v kompaktním plastovém pilíři na hranici parcel č. 1719/1 a
1719/4. Skříně budou uzemněny. Žadatelé se připojí z volných sad pojistkových spodků skříní
SS200, pojistky 4x 3 x 40 A. Nově vybudované zařízení bude přístupné a obsluhovatelné
z veřejného prostranství a před ní bude zajištěn dostatečný manipulační prostor pro obsluhu.
Dotčené pozemky ve vl. Města parc.č. 1737/4, 1720, 1711/1 a 1719/3 v k.ú. Nové Strašecí.
Předpokládaný rozsah omezení je 27 bm a 1 ks přípojkové skříně SS200 a nepřesáhne rozsah
vyznačený v situačním snímku tvořícím přílohu č. 1 Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene. Vzhledem k tomu, že část pozemků bylo již odprodáno novým vlastníkům,
smlouva se uzavírá pouze na pozemky ve vl. Města.
Náhrada je sjednána ve výši Kč 2.000 Kč bez DPH za jednu smlouvu.
Po dokončení a zaměření stavby bude uzavřena konečná smlouva o zřízení věcného břemene
s vkladem do katastru nemovitostí. Rozsah dotčení a výše náhrady bude upřesněna po
vyhotovení GP dle skutečné délky kabelového vedení.
Stejnopis dohody o umístění stavby bude použit pro účely územního a stavebního řízení před
příslušným stavebním úřadem jako doklad o vyjádření souhlasu vlastníka dotčeného pozemku.
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Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 1478
I. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění
stavby č. IV–12–6028065 na pozemku města parc.č. 1737/4, 1720, 1711/1 a 1719/3 v k.ú. Nové
Strašecí v rámci stavby: NOVÉ STRAŠECÍ, parc.č. 1712/2, 1719 – nový kNN (ul. Nádražní, 4
x pozemky) 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 smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby a následně budoucí smlouvu.
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města.

23) Různé
a) nákup vybavení jednotky SDH
V roce 2022 jsou položkou 6122 k nákupu pneumatické vaky. V rámci udržení stejného
výrobce s hydraulickým vyprošťovacím zařízením Holmatro byla provedena poptávka
tohoto zařízení u firmy JaGa, která má exkluzivitu dodání pro Českou republiky, tj. firma je
jediným dodavatelem. Firmou byla dodána cenová nabídka včetně slevy a je přílohou
dopisu. Alokovaná částka v rozpočtu činí 100.000 Kč, cenová nabídka činí 138.424 Kč. U
tohoto nákupu očekáváme zároveň příjem dotace z krajského úřadu, kterým bude pokryt
rozdíl částky.
V rozpočtu jednotky SDH Nové Strašecí byl několik let požadavek na pořízení za
neopravitelnou motorovou stříkačku z roku 1981 s označením PS 12. V letošním roce byl
nákup stříkačky FOX 3 zařazen do rozpočtu na položce 6124 s alokovanou částkou 300.000
Kč. Po provedení poptávky bylo zjištěno, že tento typ se již nevyrábí a nástupcem je typ
FOX 4, výrobce Rosenbauer. Cenová nabídka i se slevou v rámci dobrých vztahů činí
477.802 Kč (viz. příloha dopisu č. 2). Navýšení ceny bude pokryto v rámci rozpočtu, a to
formou jiného rozložení částek v jednotlivých položkách.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 1479
schvaluje
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a) zakoupení dvou vysokotlakých vaků „Holmatro“ a sady ACS 12 za celkovou cenu 138.424
Kč včetně DPH od společnosti JaGa, spol. s r.o. Praha
b) zakoupení přenosné motorové stříkačky FOX 4 s přísl. za celkovou cenu 477.802 Kč včetně
DPH od společnosti Požární bezpečnost s.r.o. Jihlava
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města.
b) žádost o finanční příspěvek a uspořádání sportovního turnaje TAJ
Dne 14.3.2022 byla na MěÚ doručena žádost z.s. TAJV Poděbrady o spolupráci při uspořádání
sportovního turnaje včetně tréninku. Dle vyjádření ředitele ZŠ a vedoucí OKS MěÚ není tato
akce nijak přínosná. Jedná se o jednorázovou akci, v době výuky žáků, kteří mají možnost
vyzkoušet si různé sporty v rámci tělocviku případně zájmových kroužků.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 1480
nesouhlasí
s uspořádáním sportovního turnaje z.s. TAJV Poděbrady v Novém Strašecí a tím i
s poskytnutím finančního příspěvku.
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města.
c) výpověď nájmu nebytového prostoru v č.p. 1155 – xxxx
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 1481
I. r u š í
své usnesení č. 1416 ze dne 14.2.2022
II. k o n s t a t u j e,
tím, že původní zájemce o nebytové prostory v domě č.p. 1155, jichž se týkala výpověď nájmu
nájemkyně xxxx, již o ně zájem nemá, což sdělil na tomto jednání rady města osobně, a tím,
že nájemkyně xxxxx i z.s. Cvička mají k dnešnímu dny uhrazeny veškeré pohledávky vůči
městu, není důvod trvat na výpovědi nájmu nebytového prostoru (konkrétně místnost č. 116).
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města.
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d) žádost o finanční příspěvek oddílu tenisu TJ Sokol
Dne 25.3.2022 byla na MěÚ doručena žádost TJ Sokol z.s. Nové Strašecí o finanční příspěvek
na činnost dětí a mládeže oddílu tenisu, konkrétně na materiální vybavení pro jejich trénink ve
výši 60.248 Kč. Předseda z.s. si je vědom, že tato žádost se nedopatřením nestala součástí
žádosti o příspěvek o Grant 2022.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 1482
doporučuje
aby zastupitelstvo města přijalo toto
U s n e s e n í č.
Zastupitelstvo města
nesouhlasí
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 60.248 Kč TJ Sokol z.s. Nové Strašecí na činnost
dětí a mládeže oddílu tenisu (vybavení pro trénink).
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města.
e) protidrogový vlak 2022
Obdobně jako v minulých letech (2019, 2021), i letos se pořádá akce v rámci programu
„Protidrogový vlak“ ve dnech 27. a 30.5.2022. Organizátoři žádají obce okresu o finanční
příspěvek. Dle informace ředitele školy, akce se zúčastní žáci 6. tříd naší ZŠ. Akce je
hodnocena jako velice přínosná. V roce 2021 město poskytlo 10 tisíc korun.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 1483
I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy, kterou město poskytuje příspěvek 12.000 Kč nadačnímu fondu Nové Česko,
se sídlem Eliášova 274/4, 160 00 Praha 6, IČO: 246 97 486 na projekt PROTIDROGOVÝ
VLAK 2022, který se uskuteční v Rakovníku ve dnech 27.5. a 30.5.2022.
I. u k l á d á
starostovi města smlouvu o poskytnutí příspěvku podepsat
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města.
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Další projednávané záležitosti bez přijatého usnesení
Sociální zařízení Policie ČR čp. 550, Dukelská ul. – nabídka spol. DOMISTAV CZ a.s.
Cenová doložka na PHM – TSNS.
Lavička na studni v Čsl. armády.
Vydláždění pod lavičkami u hřbitova.
Závěr
Místostarosta města ukončil jednání rady města v 19:15 hod.
88. zasedání rady města se uskuteční dne 11. 4. 2022 v 17:00 hod.

Ing. Jan Bureš v.r.
místostarosta města

zapsal: JUDr. Jiří Tláskal, 29.3.2022
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