Výpis usnesení
ze schůze Rady města Rožmitálu pod Třemšínem dne 30.6.2015

262/2015
Rada města schvaluje umístění hromosvodu do pozemku ve vlastnictví města parc.
č. 2291/16 v k. ú. Rožmitál pod Třemšínem u domu čp. 141 panu P. P.
263/2015
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu (přístavbu rekreačního
objektu) na pozemku parc. č. 790/1 lesní pozemek v k. ú. Starý Rožmitál (lokalita
u Sobeňského rybníka) s paní M. G. Rada města uděluje souhlas k podání žádosti o vynětí
této části pozemku z lesního půdního fondu.

264/2015
Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemků ev. č. P-5/2015 ze
dne 23.3.2015 s ČR-MO, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem.

265/2015
Rada města schvaluje opravu štítu a špalety budovy ZUŠ čp. 23 firmou PROMART stavební
společnost s. r. o. za cenu 96.000,- Kč + DPH.

266/2015
Rada města schvaluje zapůjčení dodávkových vozidel SDH Zalány a SDH Rožmitál p. Tř.
členům SDH a Automotoklubu Zalány na zájezd na mistrovství světa v motokrosu, které se
bude konat 26.7.2015 v Lokti nad Ohří za spotřebované PHM.

267/2015
Rada města schvaluje zapůjčení přístřešku, pódia, lavic a stánků na Zahradní slavnost, která
se bude konat v Centru Rožmitál, poskytovateli sociálních služeb dne 11.6.2016. Zapůjčení
výše uvedených movitých věcí bude zdarma, účtována montáž, demontáž a doprava.

268/2015
Rada města schvaluje, aby jednotka SDH zřizovaná městem Rožmitál pod Třemšínem nadále
v roce 2016 zabezpečovala akceschopnost jednotky kategorie JPO II a aby město požádalo
o přidělení účelové neinvestiční dotace ve výši 100.000,- Kč na 2 členy jednotky vykonávající
službu v jednotce jako své zaměstnání za podmínek dodržení pravidel o přidělení Účelové
neinvestiční dotace z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR do rozpočtu krajů na výdaje jednotek SDH obcí.

269/2015
Rada města projednala výsledek výběrového řízení na akci „Dílny technických služeb,
Rožmitál pod Třemšínem č. p. 801“. Výběrové řízení proběhlo v souladu se zákonem
č. 137/2006 Sb. Vítězem výběrového řízení je firma RIOS Příbram s. r. o. s cenou 1.153.201,Kč + DPH. Rada města pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.

270/2015
Rada města projednala výsledek výběrového řízení na akci „Dostavba kanalizace v ulici
Hálkova“. Výběrové řízení proběhlo v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. Vítězem
výběrového řízení je firma RIOS Příbram s. r. o. s cenou 798.193,- Kč + DPH. Rada města
pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.

271/2015
Rada města schválila Smlouvu o dodávkách biologicky rozložitelného odpadu společnosti MV
AGRO Počaply a 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.

