Výpis usnesení
ze schůze Rady města Rožmitálu pod Třemšínem dne 23.6.2015

244/2015
Rada města souhlasí se vstupem společnosti Šindy a. s. na pozemky parc. č. 2476/2 ostatní
plocha, manipulační plocha, parc. č. 2476/4 ostatní plocha, manipulační plocha, parc. č.
2489/4 ostatní plocha, silnice v k.ú. Rožmitál pod Třemšínem (ul. Nádražní) za účelem
provedení výkopu a pokládky podzemního vedení komunikační sítě a optické spojky.
245/2015
Rada města schvaluje:
- Výkup spoluvlastnických podílů 1/14 každý na pozemku parc. č. st. 87 – od pana S. H., paní Al.
U. za kupní cenu ve výší 200,-Kč/m2 (1.286,-Kč). Bude postoupeno k projednání zastupitelstvu
města.
- Výkup spoluvlastnického podílu 2/35 na pozemku parc. č. st. 87 – od pana J. K. za kupní cenu
ve výši 200,-Kč/m2 (1.029,-Kč).
- Výkup spoluvlastnických podílů 1/14 každý na pozemku parc. č. 603 – od pana S. H. a paní A.
U. za kupní cenu ve výši 55,-Kč/m2 (299,-Kč).
- Výkup spoluvlastnických podílů 1/14 každý na pozemku parc. č. st. 60/4 – od pana S. H. a paní
A. U. za kupní cenu ve výši 55,-Kč/m2 (8.733,-Kč).
- Výkup spoluvlastnických podílů 1/14 každý na pozemku parc. č. st. 66 – od pana S. H. a paní
A. U. za kupní cenu ve výši 110,-Kč/m2 (307,-Kč).
Vše bude postoupeno k projednání zastupitelstvu města.
246/2015
Rada města schvaluje směnu spoluvlastnického podílu 2/14 na pozemku parc. č. st. 87 ve
vlastnictví pana M. Š. za spoluvlastnický podíl 2/14 na pozemku parc. č. st. 60/4 ve vlastnictví
města, s tím, že pan Šedivý doplatí částku 14.894,-Kč, zveřejnění záměru směny. Bude
postoupeno k projednání zastupitelstvu města.

247/2015
Rada města schvaluje směnu spoluvlastnického podílu 8/35 na pozemku parc. č. st. 87 ve
vlastnictví pana V. Š. za část pozemku parc. č. 601/1, v případě rozdílné výměry a ceny, bude
stanoven doplatek, což bude přesně stanoveno po vypracování geometrického plánu. Po
vypracování geometrického plánu bude znovu předložení k projednání radě města.
248/2015
Rada města schvaluje souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků parc. č.
501/25 ostatní plocha, jiná plocha, pozemek parc. č. 501/16 trvalý travní porost, pozemek
parc. č. 501/6 trvalý travní porost, pozemek parc. č. 507/25 ostatní plocha, manipulační
plocha, pozemek parc. č. 507/1 ostatní plocha, neplodná půda a pozemek parc. č. 507/2
ostatní plocha, neplodná půda k.ú. Voltuš.
249/2015
Rada města schvaluje zveřejnění záměru odprodeje částí pozemků v k. ú. Voltuš v lokalitě
zahrádek pod bytovkou v osadě Voltuš za kupní cenu 55,- Kč/m2 + úhradu nákladů spojených
s převodem městem.

250/2015
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o zemědělském pachtu ze dne
25.9.2013 se Statkem Rožmitál, s. r. o.
251/2015
Rada města schvaluje uzavření pachtovní smlouvy na období od 1.1.2015 do 31.12.2017 se
Statkem Rožmitál, s. r. o. na pozemky parc. č. 1978/35 trvalý travní porost o výměře 1966 m2,
parc. č. 1998/3 trvalý travní porost o výměře 1132 m2 a parc. č. 2001/1 trvalý travní porost o
výměře 1776 m2 k.ú. Rožmitál pod Třemšínem za pachtovné ve výši 1.500,- Kč/ha/rok. Platba
bude uhrazena za celé období najednou.
252/2015
Rada města schvaluje uzavření pachtovní smlouvy na období od 1.1.2015 do 31.12.2018 se
Statkem Rožmitál, s. r. o. na pozemky parc. č. 1457/62 orná půda o výměře 50 m 2, parc. č.
1498/13 orná půda o výměře 33 m2, parc. č. 1498/29 orná půda o výměře 3077 m2 a parc. č.
1498/30 orná půda o výměře 9 m2 k.ú. Rožmitál pod Třemšínem za pachtovné ve výši 1.500,Kč/ha/rok. Platba bude uhrazena za celé období najednou.
253/2015
Rada města schvaluje uzavření pachtovní smlouvy na období od 1.1.2015 do 31.12.2017 se
Statkem Rožmitál s. r. o. na spoluvlastnický podíl o velikosti 2/3 na pozemku parc. č. 1457/61
orná půda o výměře 39 m2, parc. č. 1498/11 orná půda o výměře 52 m2, parc. č. 1498/27 orná
půda o výměře 6904 m2 a parc. č. 1498/28 orná půda o výměře 4317m2 k.ú. Rožmitál pod
Třemšínem za pachtovné ve výši 1.500,- Kč/ha/rok. Platba bude uhrazena za celé období
najednou.
254/2015
Rada města schvaluje uzavření pachtovní smlouvy na období od 1.5.2015 do 31.12.2018 se
Statkem Rožmitál, s. r. o. na spoluvlastnický podíl o velikosti 3/4 na pozemku parc. č. 1431/2
orná půda o výměře 7456 m2 a parc. č. 1498/12 orná půda o výměře 11 m2 k.ú. Rožmitál pod
Třemšínem za pachtovné ve výši 1.500,- Kč/ha/rok. Platba bude uhrazena za celé období
najednou.
255/2015
Rada města schvaluje ukončení nájemního vztahu se Statkem Rožmitál s. r. o. na
spoluvlastnický podíl 2/9 na pozemcích parc. č. 337/1 orná půda o výměře 1731 m 2, parc. č.
338 orná půda o výměře 2738 m2, parc. č. 339 orná půda o výměře 2410 m2, parc. č. 341/70
orná půda o výměře 2860 m2, parc. č. 342/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 8
m2 a parc. č. 342/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 139 m 2 k.ú. Rožmitál pod
Třemšínem, lokalita Na Obůru k 30.9.2016.
256/2015
Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v objektu čp. 40
v Zalánech (hasičská klubovna).
257/2015
Rada města schvaluje předláždění chodníků v úseku ul. Rybova – k čp. 24 (pošta) firmou Pavel
Junek za cenu 82.392,- Kč (+ DPH) a opravu vjezdů a částí vjezdů s chodníkem v ul. Čelakovské
Rajské – Nádražní za cenu 46.190,- Kč (+ DPH).

258/2015
Rada města rozhodla z důvodu stížností rodičů a z důvodu maximálního využití
zrekonstruovaných učeben nevyhovět žádosti mateřské školy o povolení výjimky počtu dětí
na třídu pro školní rok 2015/2016.
259/2015
Rada města schvaluje prominutí platby stočného za II. Q 2015 panu J. B., Rožmitál p. Tř. 483
z důvodu poruchy na vodovodním zařízení v bytě.
260/2015
Rada města schvaluje pokácení 1 ks lípy srdčité na pozemku parc. č. 290/1 v k. ú. Hutě pod
Třemšínem. Strom je zcela suchý a napadený hnilobou.
261/2015
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 201503 se společností PROMOS SOSNOVÁ
spol. s r. o. na vypracování projektové dokumentace k akci „Místní komunikace k zástavbě RD
– Rožmitál pod Třemšínem“ za cenu 128.971,- Kč (vč. DPH). Rada města pověřuje starostu
podpisem smlouvy.

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

