Výpis usnesení
ze schůze Rady města Rožmitálu pod Třemšínem ze dne 10.5.2016

158/2016
Rada města schvaluje uzavření smlouvy s panem Y. R. o právu provést stavbu vjezdu na
pozemku ve vlastnictví města parc. č. 436 v k. ú. Hutě pod Třemšínem.
159/2016
Rada města souhlasí se vstupem na pozemek parc. č. 844/2 k.ú. Starý Rožmitál za účelem
provedení opravy elektrického vedení k chatě č. e. 30 ve vlastnictví p. J. K.
160/2016
Rada města schvaluje odprodej částí pozemku parc. č. 531/7 v k. ú. Voltuš do vlastnictví pana
T. O. a paní H. K. za kupní cenu ve výši 55,- Kč/m2 + uhrazení nákladů spojených s prodejem.
Po vypracování geometrického plánu bude znovu projednáno radou města.
161/2016
Rada města schvaluje bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 853/5 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 1205 m2 (tvoří část komunikace v Aleji Johanky z Rožmitálu), pozemku
parc. č. 895/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 133 m2 (část komunikace
k Sobeňskému rybníku) v k.ú. Starý Rožmitál a pozemku parc. č. 763/2 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 579 m2 (část komunikace v Novém dvoře) v k.ú. Skuhrov pod
Třemšínem od ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových. Bude postoupeno k projednání zastupitelstvu města.
162/2016
Rada města schvaluje výkup spoluvlastnického podílu ½ na nemovitostech na LV č. 1999 v k.
ú. Rožmitál pod Třemšínem (spoluvlastnický podíl o velikosti ½ vzhledem k celku na pozemku
parc. č. 1375/13 orná půda o výměře 865 m2 a pozemku parc. č. 2320/9 ostatní plocha,
silnice o výměře 234 m2) od J. B. a V. B. za celkovou kupní cenu ve výši 18.000,- Kč + uhrazení
nákladů spojených s převodem městem. Bude postoupeno k projednání zastupitelstvu města.
163/2016
Rada města schvaluje ukončení smlouvy o zemědělském pachtu se Statkem Rožmitál s. r. o.
na pozemky v lokalitě Planého vrchu, které byly vykoupeny od p. F. B. - pozemek parc. č.
1815/10 orná půda o výměře 347 m2, pozemek parc. č. 1870/2 ostatní plocha, neplodná půda
o výměře 294 m2, pozemek parc. č. 1978/5 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 310 m2,
pozemek parc. č. 1978/10 trvalý travní porost o výměře 182 m 2, pozemek parc. č. 1978/44
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 184 m2, pozemek parc. č. 1978/45 ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 2165 m2, pozemek parc. č. 1978/65 trvalý travní porost o výměře 547 m 2,
pozemek parc. č. 1995/15 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 1325 m 2, pozemek parc.
č. 1997/1 trvalý travní porost o výměře 2592 m2, pozemek parc. č. 1997/2 ostatní plocha,
neplodná půda o výměře 845 m2, pozemek parc. č. 1998/4 trvalý travní porost o výměře 3644
m2, pozemek parc. č. 1998/8 trvalý travní porost o výměře 400 m2, pozemek parc. č. 2001/2
trvalý travní porost o výměře 1337 m2 a pozemek parc. č. 2497/6 vodní plocha, koryto
vodního toku umělé o výměře 235 m2 v k.ú. Rožmitál pod Třemšínem (celková výměra 14407
m2). Smlouva bude ukončena k 31.12.2017.
164/2016
Rada města schvaluje ukončení smlouvy o zemědělském pachtu se Statkem Rožmitál s. r. o.
na pozemky v lokalitě Planého vrchu, které byly směněny od manž. O. - pozemek parc. č.

1978/35 trvalý travní porost o výměře 1966 m2, pozemek parc. č. 1998/3 trvalý travní porost
o výměře 1132 m2 a pozemek parc. č. 2001/1 trvalý travní porost o výměře 1776 m 2 v k.ú.
Rožmitál pod Třemšínem (celková výměra 4874 m2). Smlouva bude ukončena k 31.12.2017.

165/2016
Rada města schvaluje zveřejnění záměru propachtování zemědělských pozemků parc. č. 9/1
orná půda o výměře 14009 m2, parc. č. 341/83 orná půda o výměře 2106 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, parc. č. 316/11 trvalý travní
porost o výměře 551 m2, parc. č. 316/12 trvalý travní porost o výměře 402 m2, parc. č. 316/13
trvalý travní porost o výměře 466 m2, parc. č. 316/14 trvalý travní porost o výměře 532 m 2,
parc. č. 316/23 trvalý travní porost o výměře 223 m 2, parc. č. 316/25 trvalý travní porost o
výměře 277 m2 a parc. č. 316/27 trvalý travní porost o výměře 142 m2 – lokalita Na Obůru (o
celkové výměře 150 451 m2) na období od 1.10.2016 do 30.9.2017
dle následujících pravidel:
- bude využita obálková metoda
- obálky budou zapečetěné a označené slovy „PACHT ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ K.Ú.
ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM od 1.10.2016 do 30.9.2017
- nejnižší podání 3.000,-Kč/ha/rok
- zaplacení pachtovného dopředu na celou dobu pachtu před podpisem smlouvy
- termín podání nabídek nejpozději 27.6.2016 do 11,00 h na podatelně MěÚ
- otevírání obálek 27.6.2016 ve 14.30 hod. v kanceláři starosty (subjekty, které podaly
nabídky, mohou vyslat svého zástupce).
Záměr pronájmu bude zveřejněn na úřední desce od 1.6.2016 do 27.6.2016 a bude zveřejněn
v červnovém čísle Třemšínských listů.

166/2016
Rada města schvaluje přijetí dotace ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků
živelních katastrof ve výši 150.000,- Kč na pořízení pohonné jednotky, vysokotlaké
prodlužovací hadice, sady nářadí pro manipulaci se sklem a stabilizační vzpěry pro JPO II.
167/2016
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4 v čp. 28 s paní A. S. na dobu
neurčitou.
168/2016
Rada města revokuje usnesení č. 38/2016 ze dne 25.1.2016 ve věci výpovědi z nájmu bytu č.
1 v čp. 456 panu F. T.
169/2016
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 1 v čp. 456 s panem F.
T. na období od 1.5.2016 do 31.7. 2016.
170/2016
Rada města revokuje usnesení č. 37/2016 ze dne 25.1.2016 ve věci výpovědi z nájmu bytu č.
14 v čp. 438 panu P. T.
171/2016
Rada města revokuje usnesení č. 36/2016 ze dne 25.1.2016 ve věci výpovědi z nájmu č. 2
v čp. 438 paní Z. R.

172/2016
Rada města schvaluje finanční příspěvek ve výši 500,- Kč na jednoho žáka pro žáky prvních
ročníků Základní školy na pořízení školních pomůcek s účinností od školního roku 2016/2017.
Příspěvek bude zaslán ZŠ dle počtu žáků a ta potřebné pomůcky zakoupí.
173/2016
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o provedení přezkoumání hospodaření Města
Rožmitálu pod Třemšínem za r. 2016 se společností AUDIT OBCE s. r. o. za cenu 27.000,- Kč +
DPH.
174/2016
Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč Centru sociálních a
zdravotních služeb města Příbram na provoz Protialkoholní záchytné stanice.

175/2016
Rada města schvaluje zateplení stropu v hasičárně ve Voltuši firmou RIOS Příbram s. r. o. za
cenu 74.781,90 Kč + DPH.
176/2016
Rada města schvaluje Dohodu o vystoupení s p. Šimonem Pečenkou – AKZ, o. s. – zajištění
programu oslavy Dne dětí, která se bude konat 29.5.2016 od 14 do 18 hodin za cenu 30.000,Kč. Rada města pověřuje starostu podpisem dohody.
177/2016
Rada města schvaluje opravu místní komunikace – pokládku asfaltového povrchu v lokalitě
Lužánky firmou Stavební společnost Svoboda za cenu 109.938,- Kč vč. DPH.
178/2016
Rada města schvaluje bezplatné zapůjčení přístřešku, stánků, stolů a lavic Klubu rodičů a
přátel Základní školy J. J. Ryby Rožmitál p. Tř. o. s. na Zahradní slavnost, která se bude konat
17.6.2016 v areálu školní zahrady.
179/2016
Rada města rozhodla, že vitrínu, kterou doposud využívala Strana zelených, nebude
poskytnuta hnutí Starostové a nezávislí. Vitríny jsou poskytovány pouze politickým stranám,
které mají zastoupení v zastupitelstvu města.
180/2016
Rada města schvaluje finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč pro charitativní cyklotour Na kole
dětem na podporu onkologicky nemocných dětí. Peloton bude mít zastávku v Rožmitále p. Tř.
8.6.2016.
181/2016
Rada města schvaluje finanční příspěvek ve výši 500,- Kč na jedno družstvo pro Dětský turnaj
v házené, který se bude konat 4.6.2016 na hřišti ve Starém Rožmitále.
182/2016
Rada města schvaluje předláždění dalšího úseku chodníku na náměstí od čp. 18 k čp. 85
firmou Pavel Junek za cenu 84.231,- Kč + DPH.

183/2016
Rada města schvaluje zakoupení 120 ks nových židlí do KD Hutě p. Tř. za celkovou cenu
127.800,-Kč včetně DPH.
184/2016
Rada města schvaluje zakoupení 5 výtisků knihy „Anthropoid – pravdivý příběh“ za cenu
2.000,- Kč od Centra české historie, o. p. s.
185/2016
Rada města schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o dílo s firmou RIOS Příbram s. r. o. –
navýšení rozpočtu rekonstrukce hasičské zbrojnice v Nesvačilech o 61.000,- Kč + DPH za
účelem položení nové plechové střešní krytiny.
186/2016
Rada města souhlasí s vypracováním geometrického plánu na zaměření skutečného stavu –
cesta ve Skuhrově a dále rada města souhlasí se zaplacením poplatku za odnětí předmětného
pozemku z LPF.

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

