Výpis usnesení
ze schůze Rady města Rožmitálu pod Třemšínem dne 19.5.2015
171/2015
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 705/31
trvalý travní porost a parc. č. 888/2 ostatní plocha, ostatní komunikace k.ú. Starý Rožmitál
(část obce Zalány) ve vlastnictví města s paní Lucií Plickovou za účelem vybudování vjezdu.
172/2015
Rada města schvaluje odprodej části pozemku parc. č. 2293/1 ostatní plocha, ost.
komunikace 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.
173/2015
Rada města schvaluje odprodej části pozemku parc. č. 2293/1 ostatní plocha, ost.
komunikace (cca 30 m2) a část pozemku parc. č. 259/36 ostatní plocha, jiná plocha (cca 80
m2) 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.
174/2015
Rada města schvaluje výkup pozemku parc. č. 1358/5 orná půda o výměře 252 m 2 v k.ú.
Rožmitál pod Třemšínem za kupní cenu 75,- Kč/m2 za účelem vybudování komunikace a
prodloužení vodovodního řadu pro novou zástavbu. Bude předloženo k projednání
zastupitelstvu města.
175/2015
Rada města schvaluje zveřejnění záměru pachtu zemědělského pozemku parc.č. 952/60 orná
půda o výměře 3155 m2.
Pravidla pro propachtování:
- bude využita obálková metoda
- obálky budou zapečetěné a označené slovy „PACHT ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ K.Ú.
ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM OD 1.1.2016 DO 31.8.2020
- nejnižší podání 3.000,- Kč/ha/rok
- dobu pachtu od 1.1.2016 do 31.8.2020
- zaplacení pachtovného dopředu na celou dobu pachtu před podpisem smlouvy
- termín podání nabídek nejpozději 9.6.2015 do 14.00h na podatelně MěÚ
otevírání obálek 9.6.2015 v 15.00 h v kanceláři starosty (subjekty, které podaly nabídky,
mohou vyslat svého zástupce).
- Záměr pronájmu zveřejněn na úřední desce od 21.5.2015 do 9.6.2015.
- Inzerce v TL v červnovém čísle.
176/2015
Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1364/4 ostatní
plocha, ostatní komunikace, nově označena dílem „a“ o výměře 628 m2 a část pozemku parc.
č. 1365/21 ostatní plocha, ostatní komunikace, nově označena dílem „ b“ o výměře 9 m 2, díly
„a“ a „b“ budou tvořit nově označený pozemek parc. č. 1364/7 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 637 m2, vše dle geometrického plánu č. 1747-83/2015, k.ú. Rožmitál
pod Třemšínem (lokalita ul. Komenského, za areálem školy) za kupní cenu 500,- Kč/m2 +
uhrazení nákladů spojených s převodem. Bude postoupeno k projednání zastupitelstvu
města.

177/2015
Rada města vyhodnotila nabídky dodavatelů elektřiny a schvaluje uzavření smlouvy na
dodávku elektrické energie pro r. 2016 s Ampér Market a. s. a pro dodávku el. energie na
ČOV a vrty Sedlice (přes trafo) s ČEZ Prodej s. r. o.
Rada města pověřuje starostu podpisem smluv.
178/2015
Rada města schvaluje podání žádosti o dotace do Regionálního operačního programu Střední
Čechy na akci „Rekonstrukce a modernizace komunikace kpt. Jaroše“.
179/2015
Rada města stanovila, že při slavnosti „Den s českou královnou“, která se bude konat
20.6.2015, se bude vybírat vstupné ve výši 80,- Kč pouze na večerní program od 20 hodin na
nádvoří muzea.
180/2015
Rada města schvaluje Organizační řád a zásady pro přidělování a užívání bytů zvláštního
určení (Příloha č. 1).
181/2015
Rada města schvaluje vyčištění sochy před budovou Městského zdravotnického zařízení
v Rožmitále p. Tř. firmou Jan Kříž za cenu 12.500,- Kč.
182/2015
Rada města schvaluje, aby se Základní škola J. J. Ryby Rožmitál p. Tř. zapojila do projektu
„Obědy dětem“ nadačního fondu „Drab foundation – nadační fond“, který přispívá na obědy
ve školních jídelnách dětem ze sociálně slabých rodin.

183/2015
Rada města souhlasí s přijetím peněžitého účelově určeného daru nadačního fondu Drab
foundation ve výši 9.880,- Kč, který bude použit na zaplacení obědů ve školní jídelně pěti
žákům ZŠ J. J. Ryby ze sociálně slabých rodin.
184/2015
Rada města schvaluje bezplatné zapůjčení vozidla Volkswagen Transporter Místní organizaci
Českého rybářského svazu na převoz dětí na rybářské závody, které se budou konat ve dnech
22. – 23.5.2015 v Bělé pod Bezdězem.

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

