Zápis
z 89. zasedání rady města, konaného dne 25. dubna 2022

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

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

JUDr. Jiří Tláskal

- tajemník MěÚ

O m l u v e n:
Bc. Karel Šnobl

- člen rady města

H o s t:
Ing. Josef Sikyta, BDSO a.s. – koncept seniorského bydlení
Pavel Friebert, vedoucí OI MěÚ k bodům č. 6, 7 a 12

O v ě ř o v a t e l é z á p i s u:

………………………………………..
Ing. Jan Bureš v.r. 27.4.2022

…...………………………………
Bedřich Műller v.r. 27.4.2022
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Program:
Zahájení
Kontrola usnesení
Rozpočtová opatření č. 6/2022
Informace o spořícím účtu
Odpis pohledávek – novela exekučního řádu
Přijetí dotací z fondů Středočeského kraje, návrh smlouvy
Poptávka cenové nabídky – zpracování projektové dokumentace „Obslužná komunikace ul.
U Mlýna v Novém Strašecí“
7) Oprava chodníku mezi bytovými domy čp. 821/822 a 823/824 v ul. Husova
8) Koupě nebo směna pozemků v k.ú. Nové Strašecí – informace
9) Dodatek č. 1 k dohodě o zajištění příjezdu přes sportovní areál BIOS
10) Ukončení smlouvy č. 188/2021/OI se spol. ČEZ Energo, s.r.o.
11) Sociální byty čp. 550, ul. Dukelská, Nové Strašecí -prodloužení nájemních smluv
12) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV12-6029968/SoBS VB/1 s názvem: Nové Strašecí, Jungmannova, p.č. 3181 – smyčka kNN
13) Kritéria přijímání děti do mateřské školy pro školní rok 2022/2023
14) Různé
Závěr
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Zahájení
Zasedání zahájil v 17:00 hod. starosta města Mgr. Karel Filip a konstatoval, že rada města je
schopna se usnášet vzhledem k účasti 6 členů rady města. Dále konstatoval, že zápis z minulé
rady města byl ověřen Ing. Janem Bechyně a p. Michalem Bűnterem.
Starosta města jmenoval za ověřovatele dnešního zápisu Ing. Jana Bureše a Bedřicha Műullera.
Starosta města seznámil přítomné s programem jednání rady města.
Tento program byl schválen 6 členy rady města.

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
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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
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
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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. 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. Zpracovatel vybrán, probíhá vyhotovení
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.
proběhla výsadba 245 keřů. Výsadba aleje na prvních 340 metrech ukončena.
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.
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
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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. 11.4. bylo doručena
sdělení, že korespondence byla předána k posouzení na cenové oddělení 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
ČZÚ. Hledá se nová varianta směny. Znalecký posudek doručen. Materiál je připravený
k projednání v ZM 28.4.2022.
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
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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 – splněno
(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. Po
schválení v RM realizace zahájena.
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. Dle sdělení SPÚ bylo požádáno o
vyjádření k pozemku z hlediska ÚP.
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
„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, která byla provedena. Svoláno
jednání k US 3,4,5 na 27.4., kde bude projednána i dopravní studie.
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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 spol. 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.
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.
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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 Ing. Pavel
Grill, Ph.D.
Připraveno na jednání 19. ZM. ZM rozšířilo plán práce výboru pro strategický rozvoj města
ZM. Ve výboru projednáno, čeká se na úpravu návrhu.
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. Ve výboru projednáno, na programu 22. 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.
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.
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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 28.4.2022.
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 28.4.2022.
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. 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. Ve výboru projednáno, na programu 22. ZM.
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 28.4.2022.
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. xxxxx) Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření zástavní smlouvy
práva k pozemku parc.č. 1719/3. Připraveno do ZM dne 28.4.2022.
Usnesení č. 1403–splněno
(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
89. zasedání rady města – 25. dubna 2022
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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. Smlouva uzavřena.
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 28.4.2022.
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 28.4.2022.
Usnesení č. 1422–splněno
(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.
Dodatek podepsán.
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. 1427–trvá
(85/28.2.2022) Věcné břemeno k zajištění přístupu na pozemek parc.č. 863/6 v k.ú. Nové
Strašecí
(pí xxxxx) 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. Smlouvy prozatím nebyly doručeny.

89. zasedání rady města – 25. dubna 2022

11

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. 1431–splněno
(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. Dodatek uzavřen.
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 28.4.2022.
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 28.4.2022.
Usnesení č. 1437–trvá
(86/14.3.2022) Žádost o odkoupení části pozemku parc.č. 423 v k.ú. Nové Strašecí informace
(p. xxxxx) Rada města doporučila zastupitelstvu města nesouhlasit s prodejem části pozemku.
Připraveno na ZM dne 28.4.2022.
Usnesení č. 1439–splněno
(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. Dodatek
podepsán.
Usnesení č. 1442–splněno
(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. Smlouva uzavřena.
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. Souhlas doručen, na programu jednání RM 25.4.2022.
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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 28.4.2022.
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. 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.
Usnesení č. 1458–trvá
(87/28.3.2022) Prodej pozemku parc.č. 1104/86 v k.ú. Nové Strašecí
(RG ALPHA, a.s.) Na programu 22. ZM.
Usnesení č. 1459–trvá
(87/28.3.2022) Hasičská zbrojnice – výměna dřevěných vrat do průjezdu k ZUŠ – nabídka
Truhlářství Vališ s. r. o.
Rada města vzala na vědomí návrh na zajištění dodávky dřevěných vrat do průjezdu ZUŠ a
uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI objednat a zajistit tuto dodávku. Dodávka
objednána.
Usnesení č. 1460–trvá
(87/28.3.2022) NKC – rekonstrukce elektronické požární signalizace EPS
(spol. Jirků A-Z, s.r.o.) Rada města schválila cenový návrh na zjištění rekonstrukce
elektronické požární signalizace v objektu NKC a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI
objednat a zajistit provedení rekonstrukce. Objednána realizace.
Usnesení č. 1461–trvá
(87/28.3.2022) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na kompletní rekonstrukci podia
na fotbalovém hřišti
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Rada města schválila cenový návrh na zajištění rekonstrukce podia na fotbalovém hřišti a
uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI objednat a zajistit provedení rekonstrukce.
Objednána realizace.
Usnesení č. 1462–splněno
(87/28.3.2022) Vzduchotechnika v budově polikliniky a školní jídelny – řízení projektu
pro vydání ROPD
(Tendra spol. s r.o.) Rada města souhlasila s uzavřením smluv na řízení projektu na vydání
rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Vzduchotechnika v budově školní jídelny, Nové
Strašecí“ a „Vzduchotechnika v budově polikliniky a uložila starostovi města smlouvy a plné
moci podepsat. Smlouvy podepsány.
Usnesení č. 1463–trvá
(87/28.3.2022) 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
Rada města schválila nabídku uchazeče ŠINDLAR,s.r.o. na výše uvedenou akci a uložila
starostovi města podepsat příslušnou smlouvu o dílo. Smlouva podepsána starostou města, čeká
se nadpis druhé smluvní strany.
Usnesení č. 1465–trvá
(87/28.3.2022) Rekonstrukce kotelny v ulici Havlíčkova č. p. 1155
(TSNS, s.r.o.) Rada města schválila cenovou nabídku na realizaci rekonstrukce kotelny v ul.
Havlíčkova čp. 1155, souhlasila s realizací této rekonstrukce a uložila tajemníkovi MěÚ ve
spolupráci s OI zajistit rekonstrukci plynové kotelny.
Usnesení č. 1466–trvá
(87/28.3.2022) Rekonstrukce části kanalizace v ul. Statková
(Proxmi s.r.o.) Rada města schválila rekonstrukci kanalizačního úseku v ul. Statková, cenovou
nabídku na rekonstrukci tohoto úseku a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI vystavit
objednávku a zajistit výše uvedenou rekonstrukci. Objednáno.
Usnesení č. 1467–trvá
(87/28.3.2022) Městské granty 2022
Rada města schválila grantové příspěvky v celkové výši 266.800Kč – příslušné smlouvy
podepsány místostarostou města, postupně se vracejí zpět s podpisem druhé smluvní strany
s tím, že příspěvky jsou poté vypláceny.
4 příspěvky převyšující 50.000 Kč jsou doporučeny zastupitelstvu města na schválení. Na
programu 22. ZM.
Usnesení č. 1471–splněno
(87/28.3.2022) Žádost o možnost splátek a úpravu návrhu smlouvy o zajištění realizace
části kanalizační přípojky pro RD č.p. 1488 ul. Na Spravedlnosti
Rada města souhlasila s úpravou návrhu smlouvy č. 286/2021/OI, jejímž předmětem je
rozložení platby tzv. investičního příspěvku 10.000Kč na deset splátek a uložila starostovi
města příslušnou smlouvu podepsat. Smlouva podepsána.
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Usnesení č. 1474–splněno
(87/28.3.2022) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – byt č. 19, Topinkova 731
(pí xxxxx) Rada města souhlasila s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě, jejímž předmětem
je prodloužení nájemního vztahu na dobu určitou a uložila starostovi města příslušný dodatek
podepsat. Dodatek podepsán.
Usnesení č. 1475–splněno
(87/28.3.2022) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – byt č. 10, Čelechovická 646
(pí xxxxxx) Rada města souhlasila s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě, jejímž
předmětem je prodloužení nájemního vztahu na dobu určitou a uložila starostovi města
příslušný dodatek podepsat. Dodatek podepsán.
Usnesení č. 1476–splněno
(87/28.3.2022) Žádost o pronájem nebytových prostor v čp. 1155,ul. Havlíčkova,
místnost č. 303
(p. xxxxx) Rada města souhlasila s uzavřením dodatku na pronájem nebytových prostor č. 303
k nájemní smlouvě č. 238/2011/OI a uložila starostovi města příslušný dodatek podepsat.
Dodatek podepsán.
Usnesení č. 1477–splněno
(87/28.3.2022) Žádost o prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp. 1146 (hala Bios)
ul. Husova
(pí xxxxxx) Rada města souhlasila s uzavřením dodatku, jejímž předmětem je prodloužení
nájemní smlouvy na nebytový prostor v Husově ulici čp. 1146 a uložila starostovi města
příslušný dodatek podepsat. Dodatek podepsán.
Usnesení č. 1478–splněno
(87/28.3.2022) 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)
Rada města souhlasila 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) a uložila starostovi města podepsat smlouvu o
smlouvě budoucí a dohodu o umístění stavby a následně budoucí smlouvu. Smlouva
uzavřena.
Usnesení č. 1482–trvá
(87/28.3.2022) Žádost o finanční příspěvek oddílu tenisu TJ Sokol
Rada města doporučila zastupitelstvu města nesouhlasit s poskytnutím finančního příspěvku
ve výši 60.248 Kč TJ Sokol Nové Strašecí
Usnesení č. 1483–trvá
(87/28.3.2022) Protidrogový vlak 2022
Rada města schválila uzavření smlouvy, kterou město poskytuje příspěvek ve výši 12.000Kč
nadačnímu fondu Nové Česko na projekt protidrogový vlak 2022 a uložila starostovi města
příslušnou smlouvu podepsat. Žadatel byl informován, očekává se smlouva.
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Usnesení č. 1485–trvá
(88/11.4.2022) Stanovení počtu členů zastupitelstva
Na programu 22. zastupitelstva města.
Usnesení č. 1486–trvá
(88/11.4.2022) Oprava místních komunikací a chodníků po dostavbě kanalizační sítě –
Fortna
(TSNS s.r.o. a Metrostav Infrastructure a.s.) Rada města schválila cenovou nabídku na opravu
ulic po dostavbě kanalizace v lokalitě Fortna a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI
zajistit opravu ulic
Usnesení č. 1487–trvá
(88/11.4.2022) Oprava místních komunikací a chodníků po dostavbě kanalizační sítě v
ul. Na Spravedlnosti – zvýšení cenové nabídky za provedení vjezdů
(TSNS s.r.o.) Rada města schválila cenovou kalkulaci na navýšení ceny za rekonstrukci
vjezdů na jižní straně ulice Na Spravedlnosti a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI a
OF zajistit realizaci a úhradu rekonstrukci vjezdů.
Usnesení č. 1488–trvá
(88/11.4.2022) Sociální zařízení Policie ČR č.p. 550, Dukelská ul.
(DOMISTAV CZ a.s.) Rada města schválila cenovou nabídku na zajištění rekonstrukce
sociálních zařízení Policie ČR v čp. 550 a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI
objednat a zajistit provedení rekonstrukce.
Usnesení č. 1489–trvá
(88/11.4.2022) Kupní smlouva na prodloužení vodovodního řadu náměstí 5.května v k.ú.
Nové Strašecí
(xxxxx) Rada města souhlasila s uzavřením kupní smlouvy na vodovodní řad č.ev. 19-150 a
uložila starostovi města podepsat kupní smlouvu. Smlouvy jsou připraveny k podpisu.
Usnesení č. 1490–trvá
(88/11.4.2022) Koupě vodohospodářské stavby a splaškové kanalizace
(manželé xxxxxx) Rada města souhlasila s uzavřením kupní smlouvy na splaškovou
kanalizaci a na vodovodní řad e.č. 18-154 a uložila starostovi města příslušné smlouvy
podepsat. Smlouvy jsou připraveny k podpisu.
Usnesení č. 1491–trvá
(88/11.4.2022) Výstavba parkoviště 310_8 v Křivoklátském sídlišti – podlimitní veřejná
zakázka na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení – výběr zhotovitele
(Metrostav Infrastructure, a.s.) Rada města schválila nabídku uchazeče na výše uvedenou
veřejnou zakázku a uložila starostovi města podepsat zprávu o jednání hodnotící komise a
rozhodnutí o výběru dodavatele a dále pak smlouvu o dílo.
Usnesení č. 1493–trvá
(88/11.4.2022) Vypracování cenové nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu na služby
– Zpracování projektové dokumentace ve společném stupni pro územní a stavební řízení DUR
+ DPS + DSP na stavbu: „Obslužná komunikace ul. Statková – 2. část, v Novém Strašecí“
(Ateliér Kprojekt, s.r.o.) Rada města schválila výběr nejvýhodnější nabídky na výše uvedenou
akci a uložila starostovi města podepsat smlouvu o dílo. Čeká se na podpis druhé smluvní
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strany.
Usnesení č. 1494–trvá
(88/11.4.2022) Plynová kotelna v areálu fotbalového hřiště – oprava a provozování
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI zajistit zpracování příslušného
dodatku smlouvy o nájmu nebytových prostor, kterým bude plynová kotelna v areálu
fotbalového stadionu přiřazena do pronájmu TSNS a tento předložit RM a dále požádat TSNS
o podrobné posouzení rekonstrukce kotelny v dostatečném časovém prostoru na zajištění
nejekonomičtějšího řešení ve vazbě na potřeby předmětné plynové kotelny.
Usnesení č. 1495–trvá
(88/11.4.2022) Parkoviště u hřbitova – připomínka Ing. Aleny Burešové k zpracovávané
projektové dokumentaci
Rada města vzala na vědomí připomínky Ing. Burešové k projektu parkoviště u hřbitova a
uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI připravit úpravu projektu.
Usnesení č. 1497–trvá
(88/11.4.2022) Smlouvy o převzetí stavebního odpadu do zařízení CZS02260 na rok 2022
Rada města schválila smlouvu o převzetí odpadu do zařízení CZS02260 se spol. ČLUZ a.s. na
ukládání stavebního odpadu pro rok 2022 za jednotkové ceny a uložila starostovi města
příslušnou smlouvu podepsat.
Usnesení č. 1498–trvá
(88/11.4.2022) Přijetí dotací z fondů Středočeského kraje, návrh smlouvy
Rada města souhlasila s přijetím dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace se
Středočeským krajem na vypracování projektových dokumentací investičních akcí „Rybník
Nový II – Sanace eroze západního břehu, odbahnění“ a „Přístavba dvou tříd ke stávající MŠ
U Lesíka“ a uložila starostovi města příslušné smlouvy podepsat. Podklady pro vyhotovení
smluv odeslány.
Usnesení č. 1501–splněno
(88/11.4.2022) Žádost o ukončení nájmu nebytových prostor v čp. 414, ul. Čsl. armády –
nájemce MUDr. Emílie Šupíková - dohodou
Rada města souhlasila s ukončením nájemního vztahu na nebytové prostory v budově čp. 414
v ul. Čsl.armády, a to místnosti č. 240 a 241 a dohodu o ukončení nájemního vztahu a uložila
starostovi města podepsat příslušnou dohodou. Dohoda podepsána.
Usnesení č. 1502–splněno
(88/11.4.2022) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – byt č. 11 v ul. Čelechovická
(p.xxxxxx) Rada města souhlasila s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě, jejímž předmětem
je prodloužení nájmu a uložila starostovi města příslušný dodatek podepsat. Dodatek
podepsán.
Usnesení č. 1503–splněno
(88/11.4.2022) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o
umístění stavby č. IP-12-6019761 s názvem: NOVÉ STRAŠECÍ, p.č. 1068/7 – nový kNN
(Statková ul.)
Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohody o umístění stavby č. IP-12-6019761, na pozemku města parc.č. 1077/17 a 1077/23
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v k.ú. Nové Strašecí v rámci stavby: NOVÉ STRAŠECÍ, p.č. 1068/7 – nový kNN a uložila
starostovi města podepsat smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby a následně budoucí smlouvu. Smlouva uzavřena.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 1509
schvaluje
kontrolu usnesení rady města
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města.

2) Rozpočtové opatření č. 6/ 2022
Dne 28.3.2022 schválila rada města svým usnesením č. 1460 cenový návrh spol. Jirků A-Z
s.r.o., Kladno na zajištění rekonstrukce elektronické požární signalizace EPS v objektu NKC
za cenu 199.181,76 Kč (vč. DPH). Tyto výdaje nejsou součástí schváleného rozpočtu, protože
se jedná o havarijní stav vzniklý v letošním roce. Navrhuji radě města posílit rozpočtové výdaje
na § 3319 – městské kulturní zařízení o 200.000,00 Kč a tyto nové výdaje pokrýt z rezervy,
která vznikla při akci „Rekonstrukce podlahy a stropu v hale BIOS“ (rezerva činí 525 tis. Kč).
Doporučuje se radě města zahrnout do stávajících příjmů částku ve výši 354.829,81 Kč, kterou
město obdrželo na svůj účet dne 20.4.2022 prostřednictvím Středočeského kraje ČR. Jedná se
o příspěvek ze státního rozpočtu dle zákona č. 519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok
2022, určený ke zmírnění negativních dopadů daňových příjmů obcí. Příspěvek byl stanoven
za bonusové období od 22.11. 2021 do 31.1.2022. Pro dodržení vyrovnaného rozpočtového
opatření navrhuji radě města zahrnout tyto finance na straně výdajů do rezerv na § 6171 –
Správa.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 1510
schvaluje
Rozpočtové opatření č. 6/2022 takto:
I. PŘÍJMY
Položka 4111 – Neinv.přijaté stransfery ze SR
Pozn.: Kompenzační bonus
II. VÝDAJE
§ 6171 – Správa
Položka 5901 – Běžné rezervy
Pozn.: Posílení rezervy
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III. PŘEVODY MEZI §§
§ 3319 – Ost. záležitosti kultury
Položka 5171 – Opravy a udržování
Pozn: Výměna EPS v NKC

200.000,00

§ 3412 – Sportovní zařízení obce
Položka 6122 – Stroje, přístroje, zařízeni
Pozn: Čerpání rezervy

-200.000,00

IV. FINANCOVÁNÍ
Rozpočtové opatření 6/2022 je vyrovnané
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města.

3) Informace o spořícím účtu
Dne 23.9.2019 uzavřelo město se společností Česká spořitelna a.s. smlouvu o založení
spořícího účtu. V současné době je sjednána úroková sazba ve výši 2,50 % p.a. po dobu
platnosti třech měsíců (od 8.3.2022 do 7.6.2022). Na konci úročeného období je vždy nutné
požádat bankovní instituci o prodloužení smlouvy a jsou nastaveny parametry s aktuální
úrokovou sazbou opět po dobu třech měsíců.
Parametry spořícího účtu:
– jedná se o běžný účet, který není určen pro platební styk
– spořící účet je veden zdarma
– prostředky na účtu nejsou vázány
– jsou povoleny pouze 4 odchozí platby měsíčně, příchozí platby nejsou omezeny
– měsíční připisování úroků
– výpisy měsíčně elektronicky nebo poštou
– minimální zůstatek na účtu 5.000.000,00Kč
K 20.4.2022 je na bankovních účtech města uloženo 18,5 mil. Kč, z toho na spořícím účtu
10,4 mil. Kč. Přijaté úroky za 1-3/2022 činily 65 tis. Kč.
Prostřednictvím firmy Investment For Clever s.r.o., kterou zastupuje pan Vlastimil Moric
obdrželo město nabídku na uložení volných finančních prostředků v bankovní instituci J&T
BANKA s úrokovou sazbou 4,35 % p.a. na vkladovém účtu s 3měsíční výpovědní lhůtou.
Parametry vkladového účtu:
Typ:
Vkladový účet s výpovědní lhůtou
Min.výše vkladu:
1.000.000,00 Kč – nový klient, 100.000,00 Kč – stávající klient
Možnosti vkládání: Kdykoliv
Výpovědní lhůta:
3 měsíce
Režim poplatků:
Bez poplatků
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Na základě aktuálních odhadů vývoje cash flow (dále jen CF), zpracovaného ke dni 20.4.2022,
je možno očekávat tyto zůstatky na bankovním účtu:
Předpokládaný stav
Měsíc
BÚ
1/2022
22 154 tis. Kč
2/2022
29 020 tis. Kč
3/2022
21 520 tis. Kč
4/2022
18 921 tis. Kč
5/2022
17 608 tis. Kč
6/2022
11 206 tis. Kč
7/2022
4 895 tis. Kč
8/2022
5 286 tis. Kč
9/2022
5 147 tis. Kč
10/2022
6 176 tis. Kč
11/2022
8 798 tis. Kč
12/2022
9 784 tis. Kč
Vývoj CF je aktualizován v průběhu jednotlivých měsíců dle dostupných informací a není tak
vyloučeno, že naplánované bankovní zůstatky doznají v rámci dalšího období změn. Ve vývoji
CF je vždy nejisté obdržení zasmluvněných dotací a dále pohyblivá fakturace investičních akcí
a velkých oprav.
Doporučuji radě města zvážit možnost založení vkladového účtu u společnosti J&T BANKA
s minimálním vkladem 1 mil. Kč a rozložení volných finančních prostředků mezi obě banky
s přihlédnutím k parametrům jednotlivých účtů a vývoji CF.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 1511
schvaluje
založení vkladového účtu u společnosti J&T BANKA s minimálním vkladem 1 mil. Kč
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města, jeden člen se zdržel (Ing. J. Bechyně).
4) Odpis pohledávek – novela exekučního řádu
Městu byly doručeny výzvy, které je povinen soudní exekutor zaslat oprávněným na základě
novely exekučního řádu. Konkrétně se jedná o zákon č. 286/2021 Sb., kterým byl změněn zákon
č. 120/2001 Sb., exekuční řád. Dne 1.1.2022 nabyly účinnosti body 18-24 čl. IV. Přechodných
ustanovení zákona č. 286/2021 Sb. Dle této novely soudní exekutor vyzve oprávněného u
exekučních spisů, u kterých k 1.1.2022 uplynuly 3 roky od nabytí právní moci usnesení o
nařízení exekuce (příp. vyznačení doložky o provedení exekuce), za poslední 3 roky v daném
spisu nebylo ničeho vymoženo a v rámci exekuce je vymáhána pohledávka pro oprávněného
bez příslušenství do 1.500,00 Kč. Pokud byly určité spisy sloučeny, tak v rámci této novely se
na ně pohlíží, jako by sloučeny nebyly. Posuzuje se tedy jednotlivý exekuční titul zvlášť. Soudní
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exekutor v těchto případech je povinen vyzvat oprávněného k úhradě zálohy ve výši 500,00 Kč.
V případě, že tato záloha bude do 30 dnů od doručení výzvy uhrazena, bude exekuce nadále
vedena. Pokud záloha uhrazena nebude, soudní exekutor exekuci zastaví. Po akci "milostivé
léto" je to druhý krok směřující k dosažení "oddlužení" co největšího množství dlužníků a
odpustit jim další dluhy.
Vzhledem k tomu, že se jedná o pohledávky převážně z let 2001 až 2012, nelze očekávat, že by
tyto dluhy byly v budoucnu vymoženy. Ve velké většině se jedná o dlužníky, kteří mají trvalý
pobyt na úřadě (úřední adresa), a není možné je nějak dohledat. Mnohdy jsou nižší vymáhané
částky než žádaná záloha a z ekonomického hlediska se tedy nezdá výhodné tyto dluhy dále
vymáhat. Uhrazení zálohy by pohledávky zvýšilo o dalších 56.000 Kč.
Navrhuji radě města odepsat nedobytné pohledávky v celkové výši 123.444,00 Kč. Jedná se o
tyto případy:
Tabulka 1 - pohledávky odpady
Jméno
Michael
xxx
xxx
xxx
xxx
xxxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

Příjmení
Daneš
xxxx
xxx
xxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

EX
2356/08
10890/15
2348/08
10894/15
3247/09
2414/08
10920/15
5592/13
10911/15
2370/08
10912/15
2412/08
2395/08
10824/15
10918/15
13347/18
2361/08
10865/15
2360/08
10867/15
10864/15
10908/15
13344/18

adresa
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

Tabulka 2 - pohledávky pokuty MěP, KPP
Jméno
Příjmení
EX
xxx
xxx
13372 Tuchlovice
xxx
xxx
13309 Horní Moštěnice
xxx
xxx
3871 Nové Strašecí
xxx
xxxx
2975 Kroučová

částka
1 440,00 Kč
496,00 Kč
720,00 Kč
600,00 Kč
960,00 Kč
120,00 Kč
2 292,00 Kč
1 080,00 Kč
2 292,00 Kč
1 440,00 Kč
2 292,00 Kč
1 440,00 Kč
1 440,00 Kč
2 292,00 Kč
2 292,00 Kč
1 200,00 Kč
1 440,00 Kč
2 292,00 Kč
1 440,00 Kč
2 292,00 Kč
2 292,00 Kč
2 292,00 Kč
1 200,00 Kč
35 644,00 Kč

Adresa
xxxx
xxx
xxx
xxx
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VS
4520
-3432
3330
--2746
3134
3968
3687
3605
3437
3689
5158
2336
5069
4382
4382
2514
2514
3722
3289
3903

částka
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
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xxx
xxx
xxx
xx
xxxx
xxx
xxxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxxx
xxx
xxxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxxx

xxxx
xxxx
xxx
xx
xxx
xxxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxxx
xxx
xxxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xx
xx
xxx
xxx

3865
4405
5198
4407
4406
2959
2570
2573
2961
3874
5252
3868
2565
11249
2567
13392
5214
10839
13327
13461
13307
13447
13397
2554
3438
2952
10846
3133
10911
2776
13377
3877
3139
2960
2953
10834
5216
3870
3869
3436
3364
13434
4420
3369

Svojetín
Jirkov
Stochov
Nové Strašecí
Nové Strašecí
Nové Strašecí
Nové Strašecí
Kounov
Ruda
Litvínov-Hamr
Slaný
Karviná-Fryštát
Kryry
Žižice
Rakovník
Kladno
Kladno
Smečno
Stochov
Kladno
Kamenné Žehrovice
Lány
Praha-Nové Město
Praha 9 Klánovice
Nové Strašecí
Nové Strašecí
Most
Kroučová
Nové Strašecí
Most
Dobříň
Kolešovice
Kolešovice
Kolešovice
Kolešovice
Praha-Vršovice
Nové Strašecí
Nové Strašecí
Nové Strašecí
Nové Strašecí
Kladno-Kročehlavy
Nové Strašecí
Stochov
Kladno

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxxx
xxx
xxxx
xxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxxxx
xxxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
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1 000,00 Kč
500,00 Kč
1 000,00 Kč
500,00 Kč
1 000,00 Kč
500,00 Kč
200,00 Kč
1 000,00 Kč
200,00 Kč
1 000,00 Kč
500,00 Kč
500,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
100,00 Kč
500,00 Kč
1 000,00 Kč
500,00 Kč
1 000,00 Kč
4 000,00 Kč
500,00 Kč
300,00 Kč
2 000,00 Kč
1 000,00 Kč
700,00 Kč
500,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
500,00 Kč
1 000,00 Kč
200,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
500,00 Kč
1 000,00 Kč
300,00 Kč
300,00 Kč
1 000,00 Kč
5 500,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
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xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxxx
xxx
xxxx
xxx
xxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxxx
xxxx
xxx
xxx
xxxx
xxx
xxx
xxxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxxx
xxxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

13465
5218
4429
5248
13394
13379
13299
4378
4377
3440
3437
10897
11252
3875
10824
5206
2994
2989
10831
5229
4376
3120
2991
4436
2529
13323
2999
5251
4434
2575
5249
4439
10845
13324
10841
13378
13381
13462
13393
2590
13326

Polepy
Stochov
Račice
Lány
Kladno
Jesenice
Stochov-Čelechovice
Stochov-Čelechovice
Stochov-Čelechovice
Stochov-Čelechovice
Stochov-Čelechovice
Mutějovice
Slaný
Litvínov-Janov
Nové Strašecí
Nové Strašecí
Nové Strašecí
Nové Strašecí
Nové Strašecí
Nové Strašecí
Nové Strašecí
Nové Strašecí
Nové Strašecí
Zvoleněves
Praha-Libeň
Kladno
Mšecké Žehrovice
Lány
Krušovice
Krásná
Rakovník
Kačice
Buštěhrad
Kladno
Kladno-Kročehlavy
Jinočany
Stochov
Stochov
Kladno
Nové Strašecí
Kladno

xxx
xxx
xxx
xxxx
xxx
xxxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxxx
xxx
xxxx
xxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
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500,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
300,00 Kč
3 000,00 Kč
500,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
500,00 Kč
5 500,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
200,00 Kč
200,00 Kč
1 000,00 Kč
500,00 Kč
500,00 Kč
500,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
500,00 Kč
1 000,00 Kč
200,00 Kč
500,00 Kč
1 000,00 Kč
500,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
5 700,00 Kč
300,00 Kč
1 000,00 Kč
100,00 Kč
500,00 Kč
87 800,00 Kč
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Město použilo zákonné prostředky, které by vedly k vymožení dluhu. Všechny takto evidované
pohledávky byly včas předány k vymáhání exekutorskému úřadu, 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. 1512
souhlasí
s odpisem pohledávek v celkové výši 123.444,00 Kč dle rozpisu (112 dlužníků), který je
přílohou tohoto usnesení
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města.

5) Přijetí dotací z fondů Středočeského kraje, návrh smlouvy
Zastupitelstvo Středočeského kraje svým usnesením č. 27-13/2022/ZK ze dne 28. 2. 2022
schválilo poskytnutí dotací ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek. Podpořeny byly
naše žádosti o dotace na projekty:
- „MK Nové Strašecí – S knížkou do života“
Předmětem projektu je pořízení 50 sad „S knížkou do života“ a uspořádání čtyř
tematických lekcí pro skupinu dětí 0-3 roky s rodiči. Předpokládané náklady projektu
jsou 4.000, - Kč. Přidělená dotace činí 3.560, - Kč, spoluúčast města ve výši 440, - Kč.
- „MK Nové Strašecí – S knížkou do života – vybavení prostor“
Předmětem projektu je pořízení vybavení knihovny pro uspořádání tematických lekcí
pro nejmenší čtenáře v rámci akce „S knížkou do života“. Předpokládané náklady
projektu jsou 25.800, - Kč. Přidělená dotace činí 22.000, - Kč a spoluúčast města 3.800,
- Kč.
V současné době je spuštěna příprava smluv o poskytnutí dotace v prostředí elektronické
aplikace pro podávání žádostí. Povinnou přílohou je usnesení Rady města o přijetí dotace a
schválení smlouvy o poskytnutí dotace.
Návrhy smluv byly zveřejněny jako vzor poskytovatelem dotace (Středočeským krajem).
Samotná smlouva o poskytnutí dotace bude generována webovou aplikací pro podávání žádostí
poskytovatelem (Středočeským krajem) až po doložení všech povinných příloh.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 1513
I. s o u h l a s í
s přijetím dotace a uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace se Středočeským krajem, IČO:
70891095 na projekty:
- „MK Nové Strašecí – S knížkou do života“
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-

Předpokládané náklady projektu jsou 4.000, - Kč. Přidělená dotace činí 3.560, - Kč,
spoluúčast města ve výši 440, - Kč.
„MK Nové Strašecí – S knížkou do života – vybavení prostor“
Předpokládané náklady projektu jsou 25.800, - Kč. Přidělená dotace činí 22.000, - Kč a
spoluúčast města 3.800, - Kč.
II. u k l á d á

starostovi města smlouvy podepsat
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města

6) Poptávka cenové nabídky – zpracování projektové dokumentace „Obslužná
komunikace ul. U Mlýna v Novém Strašecí“
OI zpracoval poptávku cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace: Obslužná
komunikace ul. U Mlýna v Novém Strašecí“ v rozsahu - „obslužná komunikace ul. U
Mlýna, od křižovatky s ul. Čsl. armády po křižovatku s ul. Do Hlinišť v Novém Strašecí“
Rekonstrukce komunikace s jednostranným chodníkem, včetně návrhu odvodnění, prodloužení
vodovodního řadu a VO, a návrhu splaškové kanalizace. Vypracování jednostupňové
projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a pro provedení
stavby (DUR, DSP a DPS), včetně soupisu prací s výkazem výměr a oceněného soupisu prací
s výkazem výměr (rozpočtu).
Výběr dodavatele bude proveden na základě výzvy k podání nabídek, kterou vypracoval odbor
investic.
OI MěÚ navrhuje zveřejnit výzvu na profilu zadavatele a vyzvat písemnou výzvou k podání
nabídky a prokázání splnění kvalifikace tyto firmy:
1. IMARI spol. s r.o., Herdovská 935, 198 00 Praha, IČ: 02911779
2. Noza s.r.o., Huťská 229, Kladno 272 01, IČ: 24767417
3. Ateliér Kprojekt, s.r.o., Tyršova 158, 269 01 Rakovník, IČ: 02319403
4. Dopravní projekce s.r.o., Jiráskova 32, 274 01 Slaný, IČ: 01607928
5. PFprojekt s.r.o., Soukenická 64/22, 274 01 Slaný, IČ: 07071353
Jako jediné hodnotící kritérium je stanovena – nejnižší nabídková cena bez DPH. Lhůtu pro
podání nabídek OI MěÚ navrhuje, při předpokladu oznámení veřejné zakázky 27. dubna 2022,
stanovit
do 24. 5. 2022.
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.
Pozn.: Rozpočet města nepočítá s financováním pořízení této dokumentace, po zjištění výše
nabídkové ceny, bude financování této dokumentace konzultováno s OF.
Po projednání rada města přijala
Usnesení

č. 1514

I. s o u h l a s í
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a)

b)

se zněním výzvy k podání nabídek ve veřejné zakázce malého rozsahu na služby:
Zpracování projektové dokumentace „Obslužná komunikace ul. U Mlýna v Novém
Strašecí“
se zveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele a zasláním firmám:
1. IMARI spol. s r.o., Herdovská 935, 198 00 Praha, IČ: 02911779
2. Noza s.r.o., Huťská 229, Kladno 272 01, IČ: 24767417
3. Ateliér Kprojekt, s.r.o., Tyršova 158, 269 01 Rakovník, IČ: 02319403
4. Dopravní projekce s.r.o., Jiráskova 32, 274 01 Slaný, IČ: 01607928
5. PFprojekt s.r.o., Soukenická 64/22, 274 01 Slaný, IČ: 07071353
II. s t a n o v u j e

základní hodnotící kritérium veřejné zakázky „zpracování projektové dokumentace „Obslužná
komunikace ul. U Mlýna v Novém Strašecí“ – nejnižší nabídková cena bez DPH.
III. j m e n u j e
pro veřejnou zakázku zpracování projektové dokumentace „Obslužná komunikace ul. U Mlýna
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) Kateřina Taiblová
3) Ing. Jan Bureš
Náhradníci členů hodnotící komise:
1) Zdenka Kratinová
2) Vladimír Kozel
3) Ing. Jan Vitner
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města.

7) Oprava chodníku mezi bytovými domy č.p. 821/822 a 823/824 v ulici Husova
Na základě podnětu SVJ při rekonstrukci chodníku před bytovým domem Husova č.p. 821822 Nové Strašecí Technické služby Nové Strašecí s. r. o. zpracovaly cenovou nabídku na
projednání možnosti rekonstrukce chodníku mezi bytovými domy č.p. 821/822 a 823/824 v
ulici Husova.
Rada města schválila usn. č. 663 ze dne 22. 8. 2016 pravidla pro financování nebo
spolufinancování rekonstrukce chodníků u bytových domů.
Předmětný chodník je umístěn na pozemku parc. č. 1309/1 v kat. území Nové Strašecí,
pozemek je ve vlastnictví města.
Na základě těchto pravidel pro financování nebo spolufinancování rekonstrukce chodníků u
bytových domů, a v jejich bezprostředním okolí, ze strany města, se jedná o variantu:
89. zasedání rady města – 25. dubna 2022
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-

A) chodník je umístěn na pozemku města
A2) chodník je určen k veřejnému užívání pro
obyvatele a návštěvníky bytového domu jako
komunikační spojení od bytového domu na
místní nebo účelovou komunikaci ........................... a) úhrada nákladů za práci –
město
b) úhrada nákladů za dodávku
materiálu – žadatel (SVJ,
vlastník domu atd.)
Cenová nabídka TSNS je ve výši 70 002,37 Kč včetně DPH:
- náklady na materiál po upřesnění – 19 689,12 Kč včetně DPH,
- náklady na práci po upřesnění – 50 313,25 Kč včetně DPH.
V RM bylo projednáváno 14. 3. 2022 – usn. RM č. 1443. V souladu s tímto usnesením byl
opatřen souhlas SVJ – doručen 4. 4. 2022 – viz příloha.
TSNS jsou připraveny po zajištění materiálu ihned zahájit práce. Po projednání s OF lze
financování řešit z §2219-Komunikace, v rámci tohoto paragrafu máme 235 ti. Kč na ostatní
opravy.
Na základě výše uvedeného OI navrhuje Radě města schválit rekonstrukci chodníku mezi
bytovými domy č.p. 821/822 a 823/824 v ulici Husova prostřednictvím TSNS dle cenové
nabídky:
Cenová nabídka TSNS je ve výši 70 002,37 Kč včetně DPH:
- náklady na materiál – 19 689,12 Kč včetně DPH, úhrada ze strany SVJ,
- náklady na práci – 50 313,25 Kč včetně DPH, úhrada ze strany města.
Po projednání přijala RM
U s n e s e n í č. 1515
I. s ch v a l u j e
rekonstrukcí chodníku mezi bytovými domy č.p. 821/822 a 823/824 v ulici Husova
prostřednictvím Technických služeb Nové Strašecí, s. r. o., Lipová 1172, 271 01 Nové Strašecí,
IČ: 27236846, za cenu díla:
- náklady na materiál – 19 689,12 Kč včetně DPH, úhrada ze strany SVJ,
- náklady na práci – 50 313,25 Kč včetně DPH, úhrada ze strany města.
Celková cena díla 70 002,37 Kč včetně DPH.
II. u k l á d á
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s odborem investic:
- zajistit u TSNS rekonstrukcí chodníku mezi bytovými domy č.p. 821/822 a 823/824 v
ulici Husova.
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města.
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8) Koupě nebo směna pozemků v k.ú. Nové Strašecí – informace
Dne 30.3.2022 byla doručena na MěÚ nabídka na prodej pozemků parc.č. 1687/27 a 1687/29
v k.ú. Nové Strašecí o celkové výměře 917 m2, případně na směnu za jiné pozemky, od jejich
vlastníků Pavlíny Neumannové, bytem 1.máje 495, Nové Strašecí a Václava Rezka, bytem
Ruda 236.
Pozemek parc.č. 1687/27 se nachází v zastavěné severozápadní části města pod Mackovou
horou a je dle územního plánu vedený jako plocha rekreace. Pozemek parc.č. 1687/29 se
nachází v zastavěné západní části města nad Nádražní ul. a je dle územního plánu vedený jako
plocha bydlení v rodinných domech městských a příměstských.
Vlastníci pozemků nabízí tyto pozemky za cenu 3.000,- Kč/m2. V případě, že by se jednalo o
směnu, měli by zájem o pozemky v podobné výměře v této lokalitě.
Odbor investic vytipoval ke směně některé pozemky v západní části města v lokalitě Rudská.
Radě města je předkládána informace na vědomí.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 1516
I. b e r e

na

vědomí

nabídku vlastníků pozemků parc.č. 1687/27 a 1687/29 v k.ú. Nové Strašecí xxxxxx, bytem
xxxxxx a xxxxx, bytem xxxxx na prodej nebo směnu pozemků
II. u k l á d á
a) tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s odborem investic zahájit jednání s vlastníky pozemků
b) předložit radě města návrh dalšího postupu dle výsledků jednání
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města.

9) Dodatek č. 1 k dohodě o zajištění příjezdu přes sportovní areál BIOS
Rada města svým usnesením č. 1117 ze dne 7.6.2021 schválila uzavření dohody k zajištění
povolení vjezdu přes areál BIOS pro dvě auta (SPZ 2SJ 6811, 3SY 4561) s manželi xxxxx,
bytem xxxxxx. Tento průjezd je zpoplatněný částkou 150,- Kč/měsíc/auto včetně DPH a je
splatný čtvrtletně na základě vystavené faktury.
Dne 4.4.2022 byla na MěÚ doručena od manželů xxxxxx žádost o prodloužení výše uvedené
dohody. Manželé xxxxxmají poplatky za průjezd zaplacené a dle sdělení vedoucí odboru
kultury a sportu MěÚ je průjezd bezproblémový. Platnost dohody je do 30.6.2022 a dle čl. III.
odst. 1 Dohody č. 151/2021/OI je možnost prodloužení doby trvání dohody na základě písemné
žádosti o uzavření dodatku.
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Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 1517
I. s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 1 k dohodě č. 151/2021/OI k zajištění povolení vjezdu přes areál
BIOS pro dvě auta (SPZ 2SJ 6811, 3SY 4561) s manželi xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx. Tímto
dodatkem se prodlužuje doba trvání dohody do 30.6.2023.
Text dodatku č. 1 je přílohou tohoto usnesení
II. u k l á d á
starostovi města dodatek č. 1 k dohodě podepsat
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města.

10) Ukončení smlouvy č. 188/2021/OI se společností ČEZ Energo, s.r.o.
Rada města svým usnesením č. 1180 ze dne 30.7.2021 souhlasila s pronájmem části nemovitosti
na pozemku p.č. 1595/1, která je městskou kotelnou zásobující přilehlé nemovitosti (Žižkovo
náměstí, bytový dům v zahradní, část sousedního komerčního areálu).
Účelem pronájmu byla instalace kogenerační jednotky společností ČEZ Energo s.r.o. a dále
rekonstrukce souvisejících technologií v majetku města. Kogenerační jednotka vyrábí
elektrický proud a teplo vznikající při této činnosti je pak dodáváno provozovateli tepelného
zásobování – společnosti Technické služby Nové Strašecí s.r.o. (dále TSNS). Teplo je pak
dodáváno odběratelům. Tepelná energie z kogenerační jednotky pokrývá část požadovaného
tepla a zpravidla je systém navržen tak, že tepelná energie z kogenerační jednotky pokrývá
požadavky v letních měsících a v zimních měsících se připojují další zdroje (plynové kotle).
Výhodou tohoto řešení je skutečnost, že město nemusí financovat tento zdroj tepla a teplo, které
je kogenerační jednotkou dodáváno, je levnější než vyrobené teplo klasickými plynovými kotly.
Náklady na instalaci kogenerační jednotky včetně všech souvisejících nákladů měly být
financovány ze strany nájemce – ČEZ Energo s.r.o. V rozpočtu města je pro letošní rok
vyčleněna dále částka Kč 1,7 mil., která měla být využita na rekonstrukci zbylé části městské
kotelny. (elektroinstalace, plynové kotle,…)
V rámci této rekonstrukce mělo dojít také k navýšení výkonu celé plynové kotelny a to na
základě vyhodnocení topné sezóny 2020/2021, kdy v zimních měsících byl shledána skutečnost
nedostatečného výkonu plynové kotelny.
Městský úřad byl informován provozovatelem TSNS o výpovědi společenstvím vlastníků
bytových jednotek Zahradní č.p. 1032-1033-1034 a o skutečnosti, že s ukončením dodávek
tepelné energie tomuto odběrateli není možné po konzultaci se společností ČEZ Energo s.r.o.
již instalovat do kotelny kogenerační jednotku. Vzhledem k parametrům této kotelny byla
navržena kogenerační jednotka nejmenší výkonové řady.
Na základě této informace je tedy nutné tuto smlouvu se společností ČEZ Energo s.r.o. ukončit.
Na základě předběžné informace poskytnuté ze strany ČEZ Energo s.r.o. je již hotová kompletní
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projektová dokumentace a chybí jen řešit povolení stavby ze strany stavebního úřadu.
Společnost ČEZ Energo s.r.o. vyčíslila předběžné náklady na částku Kč 360 tis bez DPH.
Přesná částka bude upřesněna, neboť součástí této celkové částky je již i ČEZ Energem
zaplacená ½ poplatku společnosti ČEZ Distribuce a.s. Pokud bude tato výpověď schválena, je
možné, že ČEZ Distribuce a.s. tento poplatek vrátí celý nebo jeho část. Záležet bude také na
rozpracovanosti projektového řešení ze strany ČEZ distribuce a.s. Aktuálně není tato informace
známá. Lze se domnívat a bylo již avizováno, že tyto zmařené náklady budou po městě
požadovány.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 1518
souhlasí
s ukončením smlouvy č. 188/2021/OI uzavřené mezi městem a společností ČEZ Energo s.r.o.,
Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 Michle, IČ: 29060109. Důvodem ukončení smlouvy je
nemožnost instalovat kogenerační jednotku v kotelně, protože společenství vlastníků jednotek
domu č.p. 1032-1033-1034 vypovědělo smlouvu Technickým službám na odběr tepla
z centrálního zásobování teplem.
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města.

11) Sociální byty č.p. 550, ul. Dukelská, Nové Strašecí – prodloužení nájemních smluv
Na základě kladně posouzených žádostí o pronájem sociálního bytu byla uzavřena nájemní
smlouva na dobu určitou 1 rok s xxxxx (do 15. 4. 2022), xxxxx (do 30. 4. 2022) a xxxxxx (do
30. 4. 2022). Nájemníci podali žádost o prodloužení nájemní smlouvy o jeden rok. Spolu
s žádostí doložili prohlášení a podklady pro posouzení souladu s pravidly pro přidělování a
užívání sociálních bytů. Dle těchto podkladů jejich výše příjmů odpovídá požadavkům pro
přidělení sociálního bytu. Ke konci nájemní smlouvy nemají dluh na nájemném a službách.
Odbor investic navrhuje radě města, aby tyto nájemní smlouvy byly prodlouženy na dobu
určitou 1 rok, dodatkem č. 1 k nájemní smlouvě, který je přílohou usnesení.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 1519
I. s o u h l a s í
a) s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 88/2021/OI (xxxx) o pronájmu
sociálního bytu č. 2 v domě č. p. 550 na prodloužení nájemního vztahu na dobu určitou
1 rok
b) s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 105/2021/OI (xxxxx) o pronájmu
sociálního bytu č. 4 v domě č. p. 550 na prodloužení nájemního vztahu na dobu určitou
1 rok
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c) s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 107/2021/OI (xxxxx) o pronájmu
sociálního bytu č. 3 v domě č. p. 550 na prodloužení nájemního vztahu na dobu určitou
1 rok
II. u k l á d á
starostovi města podepsat dodatky nájemních smluv
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města.

12) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
č. IV–12–6029968/SoBS VB/1 s názvem: NOVÉ STRAŠECÍ, Jungmannova, p.č. 3181 –
smyčka kNN
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–12–6029968/SoBS
VB/1 s názvem: NOVÉ STRAŠECÍ, Jungmannova, p.č. 3181 – smyčka kNN.
Touto stavbou dojde k dotčení pozemku ve vlastnictví města parc.č. 2128/1 v k.ú. Nové
Strašecí.
Pro požadované připojení pozemku p.č. 3181 v k.ú. Nové Strašecí, bude nutné vybudovat nové
zařízení 0,4 kV. Stávající kabelové vedení AYKY 3x120+70 mezi skříněmi SR502 SJZ R500
a SS133 SJZ 384, které je uloženo v chodníku ze zámkové dlažby, bude v bodu A přerušeno,
naspojkováno a zasmyčkováno do nové kabelové smyčkové přípojkové skříně SS10/KVE4PM SJZ X116. Tato skříň bude osazena do budoucí obvodové zdi domu vpravo vedle vjezdových
vrat. Žadatel se připojí z volné sady pojistkových spodků skříně SS100 X116, pojistky 1 x 30
x 40A. Nově vybudované zařízení bude přístupné a obsluhovatelné z veřejného prostranství.
Předpokládaný rozsah omezení je 2 bm a nepřesáhne rozsah vyznačený v situačním snímku
tvořícím přílohu č. 1 Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.
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.
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.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 1520
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–12–6029968/SoBS VB/1, na pozemku města parc.č. 2128/1 v k.ú. Nové Strašecí
v rámci stavby: NOVÉ STRAŠECÍ, Jungmannova, p.č. 3181 – smyčka kNN pro budoucího
oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02
Děčín, IČ 24729035, DIČ CZ24729035.
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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.

13) Kritéria přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2022/2023
Dne 21. 4. 2022 obdržel MěÚ návrh ředitele ZŠ a MŠ J. A. Komenského v Novém Strašecí na
kritéria přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2022/2023. Školský obvod zahrnuje
Nové Strašecí a obce Ruda a Rynholec.
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 1521
bere na vědomí
kritéria přijímání dětí do mateřské školy Základní školy a mateřské školy J. A. Komenského
v Novém Strašecí pro školní rok 2022/2023 stanovená ředitelem školy takto:
1. děti, které dovrší věk minimálně 3 roky k 31. 8. 2022 a mají trvalé bydliště ve
školském obvodu města Nové Strašecí,
2. děti v posledním roce před zahájením školní docházky s trvalým bydlištěm
mimo školský obvod města Nové Strašecí,
3. děti mající trvalé bydliště ve školském obvodě města Nové Strašecí dle věku
(přednostně budou přijímány děti starší),
4. ostatní.
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města

14) Různé
a) žádost o „grant“ – Církev československá husitská
NA MěÚ byla dne 25.4.2022 doručena opakovaná doplněná žádost Církve československé
husitské o finanční příspěvek na uspořádání „Noci kostelů 2022“ (rozpočet 9.714 Kč).
Žadatel již podal tuto žádost v rámci grantů 2022, vzhledem však k tomu, že žádost neměla
předepsané náležitosti, nebylo jí v „grantech“ vyhověno.
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Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 1522
souhlasí
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč Náboženské obci Církve československé
husitské, farnost Nové Strašecí, Aloise Jiráska 432, Nové Strašecí, IČ: 70128251 na uspořádání
akce „Noc kostelů 2022“.
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města, jeden člen se zdržel (B. Műller).
b) výměna síťového úložiště – kamerový systém
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í č. 1523
souhlasí
s pořízením nového síťového úložiště NAS pro městský kamerový systém za cenu 181.984 Kč
včetně DPH od společnosti ELNET systém, s.r.o., Truhlářská 370, Kladno, IČ: 26140322 za
stávající nefunkční zařízení.
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
Další v projednávané záležitosti bez přijatého usnesení
Seznámení se s developerskou nabídkou konceptu seniorského družstevního bydlení.
Příspěvek města na dopravní obslužnost.
Výstavba hal v Rynholci versus doprava.
Studie naplněnosti ZŠ (přístavba).
ARTENDR – platební příkaz městu.
3.6. – předání vyznamenání města.
Závěr
Starosta města ukončil jednání rady města v 19:30 hod.
90. zasedání rady města se uskuteční dne 9. 5. 2022 v 17:00 hod.
Mgr. Karel Filip v.r.
starosta města

Ing. Jan Bureš v.r.
místostarosta města

zapsal: JUDr. Jiří Tláskal, 26.4.2022
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