Výpis
usnesení ze schůze Rady města Rožmitálu pod Třemšínem ze dne 10.9.2013

254/2013
Rada města schvaluje přidělení bytu č. 19 v čp. 29 v domě s pečovatelskou službou paní M. P., bytem
Rožmitál pod Třemšínem čp. 692.
255/2013
Rada města schvaluje přidělení bytu č. 4 v čp. 30 v domě s pečovatelskou službou paní E. J., bytem
Rožmitál pod Třemšínem čp. 769.
256/2013
Rada města schvaluje zařazení pana J. Š., bytem Hutě pod Třemšínem čp. 24, do seznamu čekatelů na
přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou.
257/2013
Rada města schvaluje odměnu ve výši 15.000,- Kč paní Z. O. za nezištnou pomoc a péči o spoluobčany
v tísni.
258/2013
Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci do ROP na kompletní rekonstrukci venkovní učebny,
rekonstrukci oplocení a terénní úpravy v mateřské škole do Regionálního operačního programu
Střední Čechy.
259/2013
Rada města souhlasí se vstupem na pozemek parc. č. 835/1 v k. ú. Starý Rožmitál firmě Miroslav
Cihelka za účelem opravy uzemnění US PB 1059.
260/2013
Rada města souhlasí s umístěním směrových cedulí o rozměru do 0,5 m2 firmy ROPET s. r. o., na
sloupy veřejného osvětlení v okolí kruhového objezdu.
261/2013
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výstavbě se spoluvlastníky bytového domu čp. 569, za
účelem provedení odvedení vlhkosti od základů domu do vsakovací jímky, umístěné na pozemku
parc. č. 1356/5 v k. ú. Rožmitál p. Tř.
262/2013
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výstavbě s manžely B., ve které bude ustanoveno, že město
vybuduje vodovodní přípojku na hranici pozemku a komunikaci do 31.12.2014.
263/2013
Rada města schvaluje zveřejnění nabídky zemědělských pozemků parc.č . 9/1 orná půda
o výměře 14009 m2, parc. č. 340/1 orná půda o výměře 829 m2, parc. č. 341/84 orná půda
o výměře 2106 m2, parc. č. 341/85 orná půda o výměře 2106 m2 a část parc. č. 341/1 a) orná půda o
výměře 127531 m2 – dle GP 39/2013 dle následujících pravidel:
bude využita obálková metoda
obálky budou zapečetěné a označené slovy „PRONÁJEM ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ
K.Ú. ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM“
pronájem bude od 1.1.2014 do 30.9.2014

nejnižší podání 1.800,-Kč/ha/rok
zaplacení nájemného dopředu na celou dobu pronájmu před podpisem smlouvy
termín podání nabídek nejpozději 15.10. do 14.00 hod. na podatelně MěÚ.
Otevírání obálek a vyhodnocení nabídek proběhne 15.10.2013 v 15.00 hod. v zasedací místnosti
MěÚ (subjekty, které podaly nabídky, mohou vyslat svého zástupce).
Záměr pronájmu zveřejněn na úřední desce od 11.9. do 15.10. Nabídka bude zveřejněna v říjnových
Třemšínských listech. Osloveni budou také všichni účastníci poslední soutěže o pronájem
zemědělských pozemků.
264/2013
Rada města revokuje usnesení rady města č. 316/2005 z 14.11.2005.
265/2013
Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nemovitostí v k. ú. Rožmitál pod Třemšínem:
- pozemku parc. č. 1300/1 ostatní plocha, sportoviště o výměře 45 481 m2,
- pozemku parc. č. st. 618 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 366 m2,
- budovy čp. 540 – stavba občanského vybavení včetně tribuny,
- pozemku parc. č. 1300/13 ostatní plocha, sportoviště o výměře 325 m2,
- pozemku parc. č. 1300/14 ostatní plocha, sportoviště o výměře 282 m2 a zařízení k tenisu
na pozemku parc. č. 1300/1
- pozemek parc. č. 1300/15 ostatní plocha, sportoviště o výměře 120 m2
- pozemek parc. č. 1300/9 ostatní plocha, sportoviště o výměře 321 m2
- pozemek parc. č. 1300/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 180 m2
- pozemek parc. č. 1300/12 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 50 m2,
v k. ú. Starý Rožmitál:
- pozemku parc. č. st. 313 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 52 m2,
- budovy bez čp./če. na pozemku parc. č. st. 313,
- pozemku parc. č. 134/69 trvalý travní porost o výměře 1078 m2,
- pozemku parc. č. 134/65 trvalý travní porost o výměře 491 m2,
- pozemku parc. č. 134/64 ostatní plocha, sportoviště o výměře 32 m2,
- pozemku parc. č. 134/11 ostatní plocha, sportoviště o výměře 1364 m2,
- pozemku parc. č. 134/66 ostatní plocha, sportoviště o výměře 388 m2,
- pozemku parc. č. 134/62 trvalý travní porost o výměře 748 m2,
- pozemku parc. č. 134/7 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 1833 m2
- pozemku parc. č. 134/13 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 57 m2
TJ SPARTAK Rožmitál pod Třemšínem na období do 31.12.2025 za 1,- Kč/m2/rok.
a) Rada města rozhodla o výjimečné ceně pronájmu z těchto důvodů:
TJ Spartak vykonává pro město záslužnou činnost ve výchově mladé generace, které nabízí
kvalitní využití volného času, vede své členy ke kolektivismu, napomáhá v působení proti
negativním jevům, jako jsou drogy, gamblerství, poškozování obecního majetku apod.
b) Aby TJ Spartak mohla vykonávat svoji činnost, je dotována z rozpočtu města v úrovni 85 %
ročních výdajů.
266/2013
Rada města schvaluje uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 2291/2 ostatní
plocha, ostatní komunikace, nově vytvořený pozemek dle geometrického plánu č. 1623-59/2013,
parc. č. 2291/55 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 77 m2 v k.ú. a obci Rožmitál pod

Třemšínem s panem K. P. za kupní cenu 300,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem ve výši 4.700,- Kč.
Kupní cena bude splácena v měsíčních splátkách, tj. 35 splátek ve výši 780,- Kč a 36. splátka ve výši
500,- Kč. První splátka bude uhrazena v měsíci říjnu 2013. Bude postoupeno zastupitelstvu města.
267/2013
Rada města schvaluje výkup pozemku parc. č. 2426/1 vodní plocha, rybník (Dolní Masáček)
o výměře 3306 m2, pozemku parc. č. 2427/1 trvalý travní porost o výměře 1019 m2
a pozemku parc. č. 1176/3 vodní plocha, zamokřená plocha o výměře 995 m2 v k.ú. Rožmitál pod
Třemšínem, lokalita ul. Nádražní od Českého rybářského svazu, MO Rožmitál p. Tř. za kupní cenu
127.680,- Kč. Bude postoupeno zastupitelstvu města.
268/2013
Rada města schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2013 na provoz protialkoholní záchytné stanice,
kterou provozuje Město Příbram, ve výši 10.000,- Kč.
269/2013
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou RIOS Příbram s. r. o. na zateplení části pláště a
stropu hasičárny ve Voltuši v celkové částce 199.270,- Kč + DPH a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
270/2013
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Ivana Romová, Březnice, na provedení
zemních prací na výstavbě víceúčelového hřiště v osadě Voltuš za cenu 67.700,- Kč.
271/2013
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o poradenské a konzultační činnosti s Agenturou reklamy a
sportu a. s., která zpracuje žádost o dotaci na modernizaci házenkářského hřiště ve Starém Rožmitále
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
272/2013
Rada města schválila přidělení bytu č. 5 v čp. 50 v Pňovicích paní V. P.
273/2013
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zajištění financování investice do technologií pro úsporu el.
energie se společností CAUTUM s. r. o. na dobu 72 měsíců.
274/2013
Rada města schvaluje navýšení kapacity ZUŠ J. J. Ryby v Rožmitále pod Třemšínem ze 700 na 800 žáků
a pověřuje starostu podáním žádosti na Krajský úřad Středočeského kraje.
275/2013
Rada města souhlasí s udělením licence pro dopravce ARRIVA PRAHA s. r. o. na provozování veřejné
osobní linkové vnitrostátní dopravy pro linku 300 085 Rožmitál p. Tř. – Příbram – Obořiště – Praha.
276/2013
Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru pro Centrum Rožmitál pod Třemšínem,
poskytovatele sociálních služeb ve výši 1.500,- Kč a 100 kusů kalendářů na akci „Den seniorů“.
277/2013
Rada města schvaluje poskytnutí půjčky z fondu oprav Společenství pro dům č. p. 112, 113 ve výši
80.000,- Kč na CN elektroinstalaci a montáž ventilačních turbín.

278/2013
Rada města schvaluje umožnění provedení průzkumného vrtu pro zdroj pitné vody na části pozemku
ve vlastnictví města parc. č. 785/1 v k. ú. Pňovice paní M. S. a V. S. V případě, že na pozemku bude
zdroj pitné vody, nabízí město tento pozemek k prodeji za kupní cenu 35,- Kč/m2.

279/2013
Rada města rozhodla nevyhovět žádosti paní K. T. (za nezl. D. T.)o zřízení parkovacího místa před
domem Příkopy čp. 14. Žadatel nemá omezenou pohyblivost a může bez omezení využívat parkoviště
pro ZTP na náměstí a parkoviště ve dvoře Podbrdského muzea.

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

