Usnesení
ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne 18.8.2010
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

193/2010
Rada města souhlasí s přijetím dotace z rozpočtu Středočeského kraje-ze Středočeského
Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na nákup celkově repasovaného
hasičského vozidla Tatra, ve výši 2.215.400,- Kč, a s uzavřením smlouvy o poskytnutí
této dotace.
194/2010
Rada města souhlasí s přijetím dotace z rozpočtu Středočeského kraje-ze Středočeského
Fondu kultury a památkové péče na intenzifikaci práce v knihovně manželů
Tomanových, ve výši 99.257,- Kč, a s uzavřením smlouvy o poskytnutí této dotace.
195/2010
Rada města souhlasí s přijetím dotace z rozpočtu Středočeského kraje-ze Středočeského
Humanitárního fondu na pečovatelskou službu, ve výši 800.000,- Kč, a s uzavřením
smlouvy o poskytnutí této dotace.
196/2010
Rada města souhlasí s přijetím dotace z rozpočtu Středočeského kraje-ze Středočeského
Fondu rozvoje obcí a měst na celkovou opravu pláště zdravotnického zařízení, ve výši
3 363.453,- Kč, a s uzavřením smlouvy o poskytnutí této dotace.
197/2010
Rada města rozhodla přispět Centru Rožmitál pod Třemšínem na Den seniorů,
pořádaný dne 1.10.2010, částkou 2.000,- Kč.
198/2010
Rada města rozhodla přispět na realizaci knihy p. Königsmarka - Dějiny a současnost
barokního kostela v Přešticích, částkou 5.000,- Kč a to formou odkupu knih.
199/2010
Rada města souhlasí s vypracováním projektu na odkanalizování ulice Čelakovské
Rajské.
200/2010
Rada města rozhodla uhradit náklady na opravu bytu č. 7 v čp.590 a zpětně od
01.05.2010 do 31.8.2010 uhradí nájemce pouze 50% nájmu.

201/2010
Rada města souhlasí, aby JUDr. Oktábcová požádala o výkon rozhodnutí k bytu č. 3

v čp. 112
202/2010
Rada města souhlasí s vypracováním nového geometrického plánu k oddělení pozemku
parc. č. 134/10 v k.ú. Starý Rožmitál dle návrhu vlastníka pozemku
203/2010
Rada města souhlasí s výkupem nově vytvořeného pozemku parc. č. 821/7 v k.ú.
Hoděmyšl a postupuje ke schválení ZM
204/2010
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o náhradě za omezení užívání silnice mezi
Středočeským krajem zastoupeným Správou a údržbou silnic Benešov, přísp. org. a
Městem Rožmitál pod Třemšínem, k němuž došlo v důsledku stavby „odkanalizování
města Rožmitál pod Třemšínem a kanalizační přípojky“ v k.ú. Rožmitál pod
Třemšínem, (silnice č. III/0191 - ul. Bezděkovská) za jednorázovou náhradu 300,- Kč +
20% DPH. Starostu města pověřuje jejím podpisem.
205/2010
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene k pozemní komunikaci mezi Středočeským krajem zastoupeným Správou a
údržbou silnic Benešov, přísp. org. a Městem Rožmitál pod Třemšínem k pozemkům
parc. č. 2298/1, 2298/15, 2298/16, 2298/17 a 2298/23 v k.ú. Rožmitál pod Třemšínem komunikace II/191 (ul. Nádražní, Tyršova, Bezděkovská), pro stavbu „odkanalizování
města Rožmitál pod Třemšínem a kanalizační přípojky“ za jednorázovou odměnu 300,Kč+20% DPH. Pověřuje starostu města jejím podpisem.
206/2010
Rada města rozhodla, ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
o zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1393/29, ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 20 m² v k.ú. Rožmitál pod Třemšínem
207/2010
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku
(parc. č. 2326/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Rožmitál pod Třemšínem
(lokalita zahrádkářská kolonie Sedlická)
208/2010
Rada města rozhodla ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
o zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory v objektu čp. 23 v Hutích pod
Třemšínem (pohostinství + obchod)

Usnesení
ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne 24.8.2010
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

209/2010
Rada města revokuje usnesení č. 148/2010 ze dne 3.6.2010
210/2010
Rada města rozhodla přidělit byt č. 16 v čp. 29 pí E. K.
211/2010
Rada města souhlasí se zařazením žádosti F.S. a J. H. do seznamu uchazečů o byt v DPS.
212/2010
Rada města rozhodla poskytnout finanční prostředky získané veřejnou sbírkou Staré
Vsi nad Ondřejnicí
213/2010
Rada města rozhodla, poskytnout na provoz pojízdné prodejny finanční příspěvek ve
výši 10.000,- Kč na pohonné hmoty pro rok 2010

