Výpis usnesení
ze schůze Rady města Rožmitálu pod Třemšínem ze dne 15.3.2016
94/2016
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se
společností ČEZ Distribuce, a. s., zastoupenou společností ELPRO-DELICIA, a. s. na pozemek
parc. č. 137/10 v k. ú. Nesvačily pod Třemšínem za účelem umístění kabelového zemního
vedení NN za finanční náhradu 1.000,- Kč + DPH.
95/2016
Rada města souhlasí se vstupem na pozemky ve vlastnictví města parc. č. 451/3 ostatní
plocha, neplodná půda k.ú. Voltuš a pozemek parc. č. 9/1 orná půda k.ú. Rožmitál pod
Třemšínem p. Miroslavem Cihelkou dle plné moci od společnosti ČEZ Distribuce, a. s., za
účelem opravy uzemnění Rožmitál p. Tř. – linka Rožmitál.
96/2016
Rada města schvaluje zveřejnění záměru směny pozemků parc. č. 361/9 orná půda o výměře
3416 m2, parc. č. 1815/7 orná půda o výměře 1299 m2 a parc. č. 2116/40 trvalý travní porost
o výměře 1972 m2(o celkové výměře 6687 m2) ve vlastnictví města za pozemky parc. č.
1815/15 orná půda o výměře 27 m2, parc. č. 1868 orná půda o výměře 2752 m2, parc. č.
1870/9 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 3293 m2, parc. č. 2116/7 trvalý travní porost
o výměře 89 m2, parc. č. 2337/12 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 323 m 2a parc.
č. 2500/18 vodní plocha, tok umělý o výměře 187 m2 (o celkové výměře 6671 m2) ve
spoluvlastnictví pí M. B. 1/6, pí M. S. 5/12 a p. M. B. 5/12. Směna bude provedena bez
finančního vyrovnání. Rada města stanovila kupní cenu pro výpočet daně z nabytí
nemovitých věcí ve výši 15,- Kč/m2. Daň bude za obě smluvní strany hrazena městem +
správní poplatek za návrh na vklad. Bude postoupeno k projednání zastupitelstvu města.
97/2016
Rada města schvaluje výkup spoluvlastnického podílu 1/12 pozemků parc. č. 191/5 ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 573 m2 a parc.č. 2319/2 ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 8 m2 k.ú. Rožmitál pod Třemšínem, (ul. Sídliště a Komenského) od paní J. J. za kupní
cenu ve výši 110,- Kč/m2 + úhradu nákladů spojených s převodem městem. Bude postoupeno
k projednání zastupitelstvu města.
98/2016
Rada města schvaluje odprodej části pozemku parc. č. 209/3 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře cca 26 m2 k.ú. Rožmitál pod Třemšínem (lokalita ul. Komenského) panu
J. V. za cenu 500,- Kč/m2 + úhradu nákladů spojených s převodem. Po vypracování
geometrického plánu bude znovu projednáno.

99/2016
Rada města rozhodla nevyhovět žádosti paní V. N. o odprodej pozemku parc. č. st. 40/4
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 66 m2, jehož součástí je stavba čp. 3 z důvodu zachování
muzea hasičstva nejméně do r. 2018.
100/2016
Rada města rozhodla nevyhovět žádosti pana V. Č. o umístění stavby kolny na dříví na
pozemku ve vlastnictví města parc. č. 844/2 lesní pozemek k.ú. Starý Rožmitál (lokalita u
Sobeňského rybníka).

101/2016
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s paní V. P. na byt č. 5 v čp. 50
v Pňovicích do 30.6.2016. Pokud nebude dluh do 30.6.2016 uhrazen v plné výši, nájemní
smlouva nebude prodloužena a paní P. bude zaslána výzva k vyklizení bytu.
102/2016
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s panem M. H. na byt č. 4 v čp. 50
v Pňovicích do 30.6.2016. Pokud nebude dluh do 30.6.2016 uhrazen v plné výši, nájemní
smlouva nebude prodloužena a panu H. bude zaslána výzva k vyklizení bytu.
103/2016
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s panem J. K. a R. J. na byt č. 2 v čp. 6 do
30.6.2016. Pokud nebude dluh do 30.6.2016 uhrazen v plné výši, nájemní smlouva nebude
prodloužena a panu K. a paní J. bude zaslána výzva k vyklizení bytu.
104/2016
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s paní V. H. na byt č. 1 v čp. 154 do
30.6.2016. Pokud nebude dluh do 30.6.2016 uhrazen v plné výši, nájemní smlouva nebude
prodlužena a paní H. bude zaslána výzva k vyklizení bytu.
105/2016
Rada města schvaluje výměnu vchodových dveří v čp. 438 (Nádražní ul.) za cenu 24.866,- Kč
(vč. DPH) a schodišťových oken za cenu 11.737,- Kč firmou OKNOPLASTIK s. r. o.
106/2016
Rada města schvaluje bezplatné zapůjčení přístřešku s lavicemi a stoly pro místní organizaci
Českého rybářského svazu na rybářské závody dospělých a rybářské závody dětí, které se
budou konat 23. – 24.4.2016 u rybníku Jez.
107/2016
Rada města rozhodla poskytnout pro rok 2016 finanční příspěvky následujícím subjektům:
Rosenthal
15.000,- Kč
Myslivecký spolek Rožmitál
10.000,- Kč
FBK Ježci Rožmitál (florbalové družstvo)
15.000,- Kč
MO Českého svazu včelařů
10.000,- Kč
Březnický a rožmitálský divadelní spolek
12.000,- Kč
Svaz tělesně postižených
20.000,- Kč
Junák Rožmitál p. Tř.
20.000,- Kč
Mateřské centrum Rozmarýnek
10.000,- Kč
Základní kynologická organizace Rožmitál p. Tř.
15.000,- Kč
MO Českého zahrádkářského svazu
15.000,- Kč
Klub důchodců
3.000,- Kč
Český svaz chovatelů ZO Rožmitál p. Tř.
10.000,- Kč
Automotoklub Zalány
20.000,- Kč
MO Českého červeného kříže
5.000,- Kč
Český rybářský svaz ZO Rožmitál p. Tř.
20.000,- Kč
Klub rodičů a přátel školy
10.000,- Kč
Rada města rozhodla poskytnout pro r. 2016 finanční dary následujícím subjektům:
Podbrdští trubači
5.000,- Kč
Třemšínská kvítka
15.000,- Kč
Klub důchodců
3.000,- Kč
MO Českého červeného kříže
5.000,- Kč

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé

4.000,- Kč

108/2016
Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 8.000,- Kč hokejovému
mužstvu Stará garda na pořízení dresů, kde bude umístěn znak města Rožmitálu p. Tř.
109/2016
Rada města souhlasí s návrhem změny územního plánu, podanou Ing. P. M. za účelem
vybudování objektů rodinné farmy na části pozemku parc. č. 40 v k. ú. Hutě pod Třemšínem.
110/2016
Rada města projednala výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce
střech místní Sokolovny“. Výběrové řízení proběhlo v souladu se zákonem 137/2006 Sb. o
veřejných zakázkách v platném znění. Vítězem výběrového řízení je firma Vladimír Kolář –
STAMONT s. r. o. s cenou 757.247,- Kč. Rada města pověřuje starostu podpisem smlouvy o
dílo s vítěznou firmou.
111/2016
Rada města projednala výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce
střech kulturního domu v Hutích pod Třemšínem“. Výběrové řízení proběhlo v souladu se
zákonem 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění. Vítězem výběrového řízení je
firma Vladimír Kolář – STAMONT s. r. o. s cenou 517.983,- Kč. Rada města pověřuje starostu
podpisem smlouvy o dílo s vítěznou firmou.

112/2016
Rada města schvaluje zateplení dolní části hasičárny ve Voltuši firmou RIOS Příbram s. r. o. za
cenu 134.000,- Kč (včetně PPH).

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

