Výpis přijatých usnesení
ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne 05. 10. 2010
Poznámka:
- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů v platném znění

232/2010
Rada města souhlasí s uzavřením Nájemní smlouvy na nebytové prostory v Hutích pod
Třemšínem čp. 23 za účelem provozování restaurace a obchodu s potravinami za
stávajících podmínek
233/2010
Rada města souhlasí s uzavřením Nájemní smlouvy na dobu určitou jednoho roku na
část pozemku parc. č. 1393/29 ostatní plocha o výměře 20 m² v k.ú. Rožmitál pod
Třemšínem, za nájemné ve výši 7,- Kč/m2/rok
234/2010
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-6001549
na pozemek parc. č. 601/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Strýčkovy pro
oprávněného z VB ČEZ Distribuce, a.s. pro stavbu „Strýčkovy kNN pro P49“ za
jednorázovou finanční náhradu ve výši 500,- Kč. Starostu města pověřuje podpisem této
smlouvy.
235/2010
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene č. IP-12-6002901/1 na pozemky parc. č. 1704/1 ostatní plocha, ostatní
komunikace, st. 133 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Pňovice, pro oprávněného z VB
ČEZ Distribuce, a.s., pro stavbu „Pňovice, NN pro hasičskou zbrojnici“ – za
jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.000,- Kč. Starostu města pověřuje podpisem
této smlouvy.
236/2010
Rada města souhlasí se vstupem na pozemek parc. č. 848/2 ostatní plocha, silnice v k.ú.
Starý Rožmitál (Rybova ul.) a s uzavřením Smlouvy o právu provést stavbu„Nová STL
plynovodní přípojka PE 32 pro přístavbu RD u čp. 53 ve Starém Rožmitále“, na cizím
pozemku.
237/2010
Rada města rozhodla, v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích v platném znění, o zveřejnění záměru prodat pozemek parc. č. st. 116 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 4 m², část pozemku parc. č. 137/3, dle geometrického plánu č.
58-151/96 označena jako pozemek parc. č. 137/26 ostatní plocha o výměře 277 m² a část

pozemku parc. č. 137/13 ostatní plocha o výměře 176 m² (dle cit. GP předmětná část
pozemku označena stejným parc. číslem), vše v k.ú. Nesvačily. Navržená kupní cena je
238/2010
Rada města souhlasí s bezúplatným převodem pozemku parc. č. 2257/7 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 293 m² v k.ú. Rožmitál pod Třemšínem, část obce Zalány
z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví
Města Rožmitálu pod Třemšínem. Bude postoupeno k projednání v ZM
239/2010
Rada města revokuje usnesení č. 224/2010 ze dne 14.09.2010
240/2010
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucích smluv o zřízení
věcného břemene s vlastníky pozemků parc. č.: 85/1, 81, 73/2 a st. 210/2 v k.ú. Rožmitál
pod Třemšínem pro oprávněného z VB Města Rožmitál pod Třemšínem (vlastníka
vodohospodářského zařízení). VB bude zřízeno bezúplatně.
241/2010
Rada města souhlasí se vstupem na pozemky parc. č. 2291/14 ostatní plocha a parc. č.
2291/7 ostatní plocha v k.ú. Rožmitál pod Třemšínem a s uzavřením Smlouvy o právu
provést stavbu „Vodovodní a kanalizační přípojka pro objekt čp. 380 (bývalá váha) v ul.
Sladkovského v Rožmitále pod Třemšínem“, na cizím pozemku.
242/2010
Rada města doporučuje uzavřít s paní O. N. Smlouvu o smlouvě budoucí kupní na byt č.
4 v čp. 50 v Pňovicích. Smlouva bude postoupena k projednání v zastupitelstvu města.
243/2010
Rada města doporučuje uzavřít s paní O. N. Smlouvu o půjčce na částku 250.000,- Kč.
Smlouva bude postoupena k projednání v zastupitelstvu města.
244/2010
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na byt č. 4 v čp. 50 v Pňovicích s paní O.
N.
245/2010
Rada města souhlasí s přechodem užívacího práva k bytu č. 14 v čp. 663
246/2010
Rada města doporučuje uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí kupní na byty, s tzv.
předplaceným nájemným, v ulici Na Tržišti čp. 456, 457, 458, 492, 648, Sídliště čp. 640,
641, Rybova čp. 769, 770, Havlíčkova čp. 771, 772, 777, 778, Komenského čp. 661 – 664,
Pňovice čp. 50. Smlouvy budou postoupeny k projednání v zastupitelstvu města Jmenný
seznam budoucích kupujících je přílohou zápisu.
247/2010
Rada města doporučuje uzavřít Smlouvy o půjčce s budoucími vlastníky bytů v ulici Na
Tržišti čp. 456, 457, 458, 492, 648, Sídliště čp. 640, 641, Rybova čp. 769, 770, Havlíčkova
čp. 771, 772. Smlouvy budou postoupeny k projednání v zastupitelstvu města Jmenný

seznam budoucích kupujících je přílohou zápisu.
248/2010
Rada města rozhodla uzavřít nové nájemní smlouvy na byty předplaceným nájemným,
v ulici Na Tržišti čp. 456, 457, 458, 492, 648, Sídliště čp. 640, 641, Rybova čp. 769, 770,
Havlíčkova čp. 771, 772, 777, 778, Komenského čp. 661 – 664, Pňovice čp. 50. Jmenný
seznam nájemníků je přílohou tohoto zápisu.
249/2010
Rada města rozhodla, aby JUDr. Oktábcová podala výpověď z bytu č. 10 v čp. 113
250/2010
Rada města souhlasí s uzavřením Nájemní smlouvy na byt č. 9 v čp. 112 do 31.12.2010
251/2010
Rada města souhlasí s uzavřením Nájemní smlouvy na byt č. 11 v čp. 113 do 31.12.2010
252/2010
Rada města souhlasí s uzavřením Nájemní smlouvy na byt č. 5 v čp. 50 v Pňovicích do
31.12.2010
253/2010
Rada města souhlasí, aby JUDr. Oktábcová požádala o výkon rozhodnutí k bytu č. 2
v čp. 154
254/2010
Rada města rozhodla poskytnout AMK Zalány finanční příspěvek na pokrytí
motokrosových závodů ve výši 10.000,- Kč
255/2010
Rada města souhlasí s poskytnutím finančních příspěvků pro skupinu šermířů
Rosenthal ve výši 20.000,- Kč a pro Březnický a rožmitálský divadelní spolek ve výši
5.000,- Kč.
256/2010
Rada města rozhodla, aby nájemné za pronájem malého sálu pro pořádání
předváděcích akcí s celkovou dobou trvání max. 3 hodiny se vybíralo ve výši 1.500,- Kč.
257/2010
Rada města schvaluje přijetí dotace na realizaci akce CZ.1.02/4.1.00/08.02436
Dovybavení kompostárny a úprava stavebního odpadu v Rožmitále pod Třemšínem
258/2010
Rada města souhlasí s prominutím stočného, za uplynulé čtvrtletí, v čp. 67 ve Starém
Rožmitále. Bude zaplaceno pouze vodné.
259/2010
Rada města souhlasí s prominutím stočného, za uplynulé čtvrtletí, v čp. 168 ve Starém
Rožmitále. Vodné bude zaplaceno v plné výši.

260/2010
Rada města nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na vybavení a provoz
meteorologické stanice v Rožmitále pod Třemšínem.
261/2010
Rada města rozhodla, aby vodovod v ulici Na Spravedlnosti provedl Luboš Rom
Březnice, který po jednání snížil cenu bez DPH na 150.000,- Kč.
262/2010
Rada města rozhodla, aby se společnost Česká energie, a.s., stala dodavatelem plynu pro
rok 2011 a starostu pověřila podpisem smlouvy.
263/2010
Rada města souhlasí s poskytnutím půjčky z fondu oprav a modernizace ve výši
100.000,- Kč na opravu střechy rodinného domu ve Starém Rožmitále
264/2010
Rada města souhlasí se zadáním zpracování projektu na kompletní rekonstrukci
úpravny vody a vstupní čerpací stanice, vybranému dodavateli, fě GESS-CZ, s.r.o.
Hranice, v ceně 510 tis. Kč v souladu s projektem. Zároveň souhlasí s úpravou rozpočtu
na rok 2010 o tuto položku a starostu pověřuje podpisem smlouvy.
265/2010
Rada města rozhodla o ceně za drcení stavební sutě ve výši 300,- Kč/t
266/2010
Rada města schválila nákup, pro JPO II, přenosného čerpadla Rosenbauer Beawer KR
113 za dohodnutou cenu 203.000,- Kč.
267/2010
Rada města rozhodla zařadit žádost pí M. R. a p. J. N. do seznamu čekatelů na byt v
DPS
Miloslav Maroušek
místostarosta města

Ing. Josef Vondrášek
starosta města

Výpis přijatých usnesení
ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne 19. 10. 2010
Poznámka:
- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů v platném znění

267/2010
Rada města souhlasí s pronájmem zasedací místnosti v přízemí radnice na dobu 22.11 –
17.12. 2010, každý pracovní den od 08,30 do 12,00 hodin, pro společnost ACZ vzdělávací
a personální agentura s.r.o. pro pořádání kurzu (zdarma) pro ženy z Rožmitálu a okolí,
které jsou nezaměstnané déle než 6 měsíců., za nájemné 500,- Kč/den.
268/2010
Rada města schvaluje odměny členům finančního výboru dle předloženého návrhu.
269/2010
Rada města schvaluje odměnu předsedkyni finančního výboru dle předloženého návrhu.
270/2010
Rada města schvaluje vyplacení odměny starostovi města dle předloženého návrhu.
271/2010
Rada města rozhodla, aby zakázku malého rozsahu na služby s názvem: „Zajištění
funkce pořizovatele územního plánu Rožmitál pod Třemšínem“, zabezpečila společnost
Bc. Stanislav Pitr, Dis, Kladno.

Dalibor Jaglarz
člen rady

Ing. Josef Vondrášek
starosta města

