Výpis usnesení
ze schůze Rady města Rožmitálu pod Třemšínem dne 25.1.2016
17/2016
Rada města schvaluje výkup pozemků parc. č. 611/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 846 m2 a parc. č. 625/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 490 m 2 v k.ú.
Strýčkovy od ČR, právo hospodaření s majetkem státu Státní statek Křivoklát v likvidaci,
zastoupen zvláštním správcem konkursní podstaty AURÉ, v.o.s. za kupní cenu ve výši 77.890,Kč + úhradu nákladů spojených s převodem. Bude postoupeno k projednání zastupitelstvu
města.
18/2016
Rada města schvaluje uzavření pachtovní smlouvy na pozemky parc. č. 1815/10 orná půda o
výměře 347 m2, parc. č. 1870/2 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 294 m 2, parc. č.
1978/5 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 310 m2, parc. č. 1978/10 trvalý travní porost
o výměře 182 m2, parc. č. 1978/44 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 184 m 2, parc. č.
1978/45 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2165 m2, parc. č. 1978/65 trvalý travní porost o
výměře 547 m2, parc. č. 1995/15 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 1325 m2, parc. č.
1997/1 trvalý travní porost o výměře 2592 m2, parc. č. 1997/2 ostatní plocha, neplodná půda
o výměře 845 m2, parc. č. 1998/4 trvalý travní porost o výměře 3644 m2, parc. č. 1998/8
trvalý travní porost o výměře 400 m2, parc. č. 2001/2 trvalý travní porost o výměře 1337 m2 a
parc.
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o výměře 235 m v k.ú. Rožmitál pod Třemšínem (celková výměra 14407 m ) se Statkem
Rožmitál, s. r. o. na období od 1.1.2016 do 31.12.2017 za pachtovné ve výši 1.500,Kč/ha/rok.
19/2016
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě se Statkem Rožmitál, s. r. o.
na pacht zemědělských pozemků - spoluvlastnický podíl o velikosti 28/36 (7/9) na pozemku
parc. č. 1431/2 orná půda o výměře 7456 m2 a parc. č. 1498/12 orná půda o výměře 11 m2 v
k.ú. Rožmitál pod Třemšínem. Pachtovní smlouva je uzavřena do 31.12.2018 za pachtovné ve
výši 1.500,- Kč/ha/rok.
20/2016
Rada města schvaluje uzavření smlouvy s p. V. O. o právu provést stavbu na pozemku ve
vlastnictví města parc. č. 2289/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Rožmitál pod
Třemšínem (lokalita ul. Náměstí) za účelem provedení venkovní izolace čp. 15 proti vlhkosti.
21/2016
Rada města schvaluje uzavření smlouvy s manžely M. a P. P. a M. a V. K. o právu provést
stavbu na pozemku ve vlastnictví města parc. č. 1358/5 orná půda v k.ú Rožmitál pod
Třemšínem za účelem výstavby vodovodní přípojky pro parc. č. 1358/6 a 1358/4.
22/2016
Rada města schvaluje uzavření smlouvy s pí J. P. o právu provést stavbu na pozemku ve
vlastnictví města 2433/1 ostatní plocha, silnice v k.ú Rožmitál pod Třemšínem (ul. Nádražní)
za účelem výstavby přípojky na telekomunikační síť pro parc. č. 2421/4.
23/2016
Rada města schvaluje úpravu veřejného prostranství před provozovnou Kosmetického
a relaxačního studia Natura čp. 380 v ul. Sladkovského za účelem umožnění

bezproblémového vstupu do provozovny. Pro zamezení parkování přímo před vchodem bude
technickými službami v jarních měsících provedena úprava chodníku na náklady města.

24/2016
Rada města rozhodla nevyhovět žádosti paní R. S. a pana R.S. o zřízení věcného břemene na
přístup k rodinnému domu čp. 172 v ul. U Mlýna, neboť předmětný pozemek parc. č. 10
slouží jako veřejné prostranství. Část tohoto pozemku je vedena jako místní komunikace IV.
třídy.

25/2016
Rada města rozhodla na základě vyjádření Osadního výboru ve Strýčkovech nevyhovět
žádosti manželů M. o odprodej spoluvlastnického podílu na pozemku parc. č. 603 zahrada o
výměře 76 m2 v k.ú. Strýčkovy.
26/2016
Rada města schvaluje zveřejnění záměru odprodeje pozemku parc. č. st. 697/1 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 120 m2 v k.ú. Rožmitál pod Třemšínem (ul. Komenského)
spoluvlastníkům bytového domu čp. 548 za kupní cenu ve výši 200,- Kč/m2 + úhradu nákladů
spojených s prodejem. Bude postoupeno k projednání zastupitelstvu města.
27/2016
Rada města schvaluje výkup pozemku parc. č. 209/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 1096 m2 v k.ú. Rožmitál pod Třemšínem (ul. Komenského) od p. Z. M. za kupní cenu
ve výši 110,- Kč/m2 + úhradu nákladů spojených s prodejem (poplatek za vklad do KN). Bude
postoupeno k projednání zastupitelstvu města.
28/2016
Rada města schvaluje výkup části pozemku parc. č. 70/24, nově označena parc. č. 70/26 orná
půda o výměře 23 m2, dle geometrického plánu č. 390-64/2015 v k.ú. Hutě pod Třemšínem
od paní M. M. za kupní cenu ve výši 110,- Kč/m2 + úhradu nákladů spojených s převodem. Na
předmětném pozemku se nachází autobusová zastávka. Bude postoupeno k projednání
zastupitelstvu města.
29/2016
Rada města schvaluje výkup části pozemku parc. č. 729/1, nově označena parc. č. 729/7
trvalý travní porost o výměře 20 m2, dle geometrického plánu č. 278-67/2015 v k.ú.
Nepomuk pod Třemšínem od pana M. T. za kupní cenu ve výši 110,- Kč/m2 + úhradu nákladů
spojených s převodem. Na předmětném pozemku se nachází autobusová zastávka. Bude
postoupeno k projednání zastupitelstvu města.
30/2016
Rada města schvaluje zveřejnění záměru směny částí pozemků parc. č. 632/1, nově označena
parc. č. 632/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 9 m2, část pozemku parc. č.
638/3, nově označena parc. č. 638/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 9 m 2 a část
pozemku parc. č. 699, nově označena dílem „c“ o výměře 66 m 2 a část pozemku parc. č.
638/3, nově označena dílem „b“ o výměře 22 m2, díly „b“ a „c“ budou tvořit nově označený
pozemek parc. č. 699 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 88 m2 k.ú. Voltuš (celkové výměře
106 m2) ve vlastnictví města
za část pozemků parc. č. st. 34, nově označena parc. č. 700 ostatní plocha, jiná plocha o
výměře 9 m2, část pozemku parc. č. 632/6, nově označena parc. č. 632/8 ostatní plocha, zeleň

o výměře 10 m2, část pozemku 697, nově označena parc. č. 697/2 ostatní plocha, jiná plocha
o výměře 20 m2, vše dle geometrického plánu č. 248-185/2015 a pozemek parc. č. 698 ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 83 m2 v k.ú. Voltuš (celková výměra 122 m2)
ve vlastnictví manželů J. a V. Š.
Rada města stanovila kupní cenu za uvedené pozemky ve výši 55,- Kč/m2. Doplatek města
manželům Š. bude ve výši 880,-Kč. Náklady spojené se směnou budou uhrazeny oběma
stranami, každý jednou polovinou. Bude postoupeno k projednání zastupitelstvu města.
31/2016
Rada města schvaluje sídla Sborů dobrovolných hasičů:
SDH Strýčkovy – sídlo Strýčkovy 28 (KD), st. 9/2 a 87 k.ú. Strýčkovy,
SDH Starý Rožmitál – sídlo Starý Rožmitál 189 (hasičská zbrojnice), st. 156 k.ú. Starý Rožmitál
SDH Pňovice – sídlo Pňovice 38 (hasičská zbrojnice), st. 133 k.ú. Pňovice pod Třemšínem
SDH Voltuš – sídlo Voltuš 29 (hasičská zbrojnice), st. 75 k.ú. Voltuš
SDH Zalány – sídlo Zalány 40 (hasičská zbrojnice), st. 707 k.ú. Rožmitál pod Třemšínem
SDH Hutě pod Třemšínem – sídlo Hutě pod Třemšínem 23 (KD) st. 71/1 k.ú. Hutě p. Tř.
SDH Rožmitál pod Třemšínem – sídlo Pod Topoly 516, Rožmitál pod Třemšínem (hasičská
zbrojnice) st. 619 k.ú. Rožmitál p. Tř.
Okrsek č. 9 Rožmitál pod Třemšínem – sídlo Náměstí 8, Rožmitál pod Třemšínem, st. 49
(radnice) k.ú. Rožmitál pod Třemšínem
32/2016
Rada města schvaluje inventuru pozemků ve vlastnictví města, kterou zpracovala firma REAL
SOFT k 31.12.2015.
33/2016
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o umístění kontejnerů na oděvy, obuv a textil na
pozemku parc. č. 2304/5 k.ú. Rožmitál pod Třemšínem (u horní Jednoty), pozemku parc. č.
153/1 k.ú. Nesvačily pod Třemšínem (u autobusové zastávky), pozemku parc. č. 501/25 k.ú.
Voltuš (u hřiště) a pozemku parc. č. 705/7 k.ú. Starý Rožmitál – Zalány (stanoviště kontejnerů,
naproti hasičárně) za finanční náhradu ve výši 1.500,- Kč + DPH za 1 kontejner/rok.
34/2016
Rada města schvaluje přidělení bytu č. 11 v čp. 30 v Rybově ulici pí I. R., Strýčkovy 54.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.6.2016.
35/2016
Rada města schvaluje přidělení bytu č. 5 v čp. 50 v Pňovicích pí K. N., Pňovice 63.
36/2016
Rada města schvaluje zaslání výpovědi nájmu bytu č. 2 v čp. 438 paní Z. R. z důvodu dluhu na
nájemném.
37/2016
Rada města schvaluje zaslání výpovědi nájmu bytu č. 14 v čp. 438 panu P. T. z důvodu dluhu
na nájemném.
38/2016
Rada města schvaluje zaslání výpovědi nájmu bytu č. 1 v čp. 456 panu F. T. z důvodu dluhu
na nájemném.

39/2016
Rada města schvaluje, aby opravu střechy na šatnách u tělocvičen Základní školy provedla
firma Vladimír Kolář, STAMONT, za cenu 354.712,- Kč (vč. DPH).
40/2016
Rada města schvaluje zařazení paní J. K., bytem Voltuš 43, do seznamu žadatelů o přidělení
bytu v domě s pečovatelskou službou.
41/2016
Rada města bere na vědomí odstoupení paní Jany Burlové z funkce knihovnice v osadě
Pňovice a schvaluje obsazení této funkce paní Monikou Slezákovou s účinností od 20.1.2016.
42/2016
Rada města schvaluje, aby Speciální základní škola v Rožmitále p. Tř. podala žádost o dotaci
z rozpočtu Středočeského kraje, Středočeského Fondu sportu, volného času a primární
prevence na akci „Výjezdový pobyt žáků aneb buďme k sobě vlídní“.
43/2016
Rada města pověřuje středisko technických služeb města, aby zajistilo pravidelnou zimní
údržbu místní komunikace od křižovatky ulic. kpt. Jaroše – V Sadech až po horní vjezd do
areálu bývalých kasáren.
44/2016
Rada města schvaluje uzavření mateřské školy v období letních prázdnin od 18.7. do
5.8.2016. Tato informace bude zveřejněna v červnových Třemšínských listech.
45/2016
Rada města schvaluje, aby pouťové atrakce při květnové rožmitálské pouti v r. 2016 zajistila
paní Soňa Tříšková.
46/2016
Rada města schvaluje oplocení vodohospodářských objektů ve vlastnictví města HJ2 a HJ3
firmou Jan Kříž za cenu 127.100,- Kč.
47/2016
Rada města schvaluje, aby hospodářský výsledek Základní umělecké školy J. J. Ryby
v Rožmitále pod Třemšínem za rok 2015 ve výši 49.498,58 Kč byl rozdělen následovně:
fond odměn 39.232,- Kč, rezervní fond 10.266,58 Kč.
48/2016
Rada města schvaluje umístění informačních samolep na oknech a vstupních dveřích
u knihovny v Pňovicích v ceně do 3.000,- Kč.

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

