Výpis usnesení
ze schůze Rady města Rožmitálu pod Třemšínem ze dne 28.4.2015
149/2015
Rada města schvaluje zveřejnění záměru odprodeje pozemku parc. č.st. 109 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 24 m2 a pozemku parc. č. 137/20 ostatní plocha, neplodná půda o výměře
203 m2 v k.ú. Nesvačily pod Třemšínem. Bude postoupeno k projednání zastupitelstvu města.
150/2015
Rada města schvaluje výkup pozemku parc. č. st. 1046/2 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 40 m2, pozemek parc. č. st. 1046/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 64 m2
(na pozemku se nachází část budovy čp. 648 – ve vlastnictví města), pozemek parc. č. 191/7
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 393 m2 a pozemek parc. č. 2291/39 ostatní plocha,
silnice o výměře 15 m2 vše v k.ú. Rožmitál pod Třemšínem za kupní cenu 10.000,- Kč
+ náklady spojené s výkupem. Bude postoupeno k projednání zastupitelstvu města
151/2015
Rada města schvaluje odprodej části pozemku parc. č. 2293/1 ostatní plocha, ost.
komunikace (cca 50 m2) a část pozemku parc. č. 259/36 ostatní plocha, jiná plocha (cca 110
m2) v k.ú. Rožmitál pod Třemšínem (lokalita ul. Palackého, naproti Cikánce) za kupní cenu
300,- Kč/m2. Po vypracování geometrického plánu bude znovu předloženo k projednání radě
města.
152/2015
Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu zemědělských pozemků:
1) parc.č . 9/1 orná půda o výměře 14009 m2, parc. č. 340/1 orná půda o výměře 829
m2, parc. č. 341/83 orná půda o výměře 2106 m2, parc. č. 341/84 orná půda o výměře
2106 m2, parc. č. 341/85 orná půda o výměře 2106 m2 a část parc. č. 341/1 a) orná půda
o výměře 127531 m2 – dle GP 39/2013, parc. č. 316/11 trvalý travní porost o výměře 551
m2, parc. č. 316/12 trvalý travní porost o výměře 402 m2, parc. č. 316/13 trvalý travní
porost o výměře 466 m2, parc. č. 316/14 trvalý travní porost o výměře 532 m2, parc. č.
316/23 trvalý travní porost o výměře 223 m2, parc. č. 316/25 trvalý travní porost o
výměře 277 m2 a parc. č. 316/27 trvalý travní porost o výměře 142 m2 – lokalita Na Obůru
– pacht od 1.10.2015 do 30.9.2016
2) parc. č. 2486/11 orná půda o výměře 3872 m2 a parc. č. 2487 orná půda o výměře
306 m2 – lokalita podél hlavní komunikace směrem na Příbram na pravé straně, v blízkosti
již k.ú. Hoděmyšl – pacht od 1.1.2016 do 31.8.2020.
Rada města schválila pravidla pro podání žádostí o pacht:
- nejnižší podání ve výši 3.000,- Kč/ha/rok
- zaplacení nájemného dopředu na celou dobu pronájmu před podpisem smlouvy
- termín podání nabídek nejpozději do 9.6.2015 do 14.00 hodin na podatelně MěÚ
- otevírání obálek 9.6.2015 v 15.00 hod. v kanceláři starosty s možností účasti subjektů,
které podaly nabídky
- záměr pronájmu bude zveřejněn na úřední desce od 21.5.2015 do 9.6.2015
- pronájem bude zveřejněn v červnovém čísle Třemšínských listů
153/2015
Rada města schvaluje přijetí dotace ve výši 1 882 469,50 Kč z Fondu soudržnosti EU
a dotace ve výši 110 733,50 Kč ze SFŽP na akci „Zateplení budovy – Hutě pod Třemšínem č. p.
23“.

154/2015
Rada města schvaluje přijetí dotace ve výši 1 255 898,80 Kč z Fondu soudržnosti EU
a dotace ve výši 73 876,- Kč ze SFŽP na akci „Vědomá energetická modernizace budovy
kulturního domu čp. 28 v osadě Strýčkovy“.
155/2015
Rada města schvaluje bezplatné zapůjčení přístřešku, stánků, stolů a lavic na Zahradní
slavnost, kterou bude pořádat Klub rodičů a přátel ZŠ J. J. Ryby Rožmitál p. Tř., o. s. dne
25.6.2015 v areálu školní zahrady.

Pozn.:
Usnesení ze schůzí rady města jsou upravena v souladu s platným zněním zákona č. 101/2000
Sb. o ochraně osobních údajů.

