Výpis usnesení
ze schůze Rady města Rožmitálu pod Třemšínem dne 27.6.2016

240/2016
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pachtu 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 m 2, parc. č. 316/13 trvalý
travní porost o výměře 466 m2, parc. č. 316/14 trvalý travní porost o výměře 532 m2, parc. č.
316/23 trvalý travní porost o výměře 223 m2, parc. č. 316/25 trvalý travní porost o výměře
277 m2 a parc. č. 316/27 trvalý travní porost o výměře 142 m2 v lokalitě Na Obůru (o celkové
výměře 150 451 m2) na období od 1.10.2016 do 30.9.2017 se společností Statek Rožmitál s. r.
o. za pachtovné ve výši 3.101,- Kč/ha/rok.
241/2016
Rada města souhlasí s výstavbou nové průběžné jednosloupové transformační stanice BTS
400kVA – do stávajícího venkovního vedení VN AIFe 3x95, bude na pozemku parc. č. 1121/98
a 1121/43 (vlastník Getra-Elzat-holding s.r.o.). Na dotčených pozemcích se nenachází žádné
sítě ve vlastnictví města.
242/2016
Rada města rozhodla nevyhovět žádosti společnosti Česká telekomunikační infrastruktura
a.s., zastoupena společností ARANEA NETWORK a.s., o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene na pozemek parc. č. 2317/1 ostatní plocha, silnice k.ú. Rožmitál pod
Třemšínem (ul. Čelakovské-Rajské) za účelem výstavby podzemního vedení veřejné
komunikační sítě (metalický kabel a optická trubka HDPE 40 mm). Důvodem nevyhovění
žádosti je umístění vodovodního řadu, sítě veřejného osvětlení a trativodu v
předmětné části pozemku.
243/2016
Rada města schvaluje zveřejnění záměru směny spoluvlastnického podílu o velikosti 6/14 na
pozemku parc. č. st. 66 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 39 m2 – odpovídající výměra
16,71 m2 (KC 1.838,-Kč) a spoluvlastnický podíl o velikosti 2/14 na pozemku parc. č. 603
zahrada o výměře 76 m2 – odpovídající výměra 10,86 m2 (KC 597,-Kč), vše k.ú. Strýčkovy ve
vlastnictví města za spoluvlastnický podíl o velikosti 2/14 na pozemku parc. č. st. 87 (část
stavby KD) zastavěná plocha a nádvoří o výměře 90 m2 – odpovídající výměra 12,86 m2 (KC
2.572,-Kč) k.ú. Strýčkovy ve vlastnictví pana L. J. Bude postoupeno k projednání zastupitelstvu
města.
244/2016
Rada města schvaluje odprodej pozemků v k.ú. Voltuš - parc. č. 155/36 ostatní plocha,
manipulační plocha o výměře 40 m2 a část pozemku parc. č. 164/17 ostatní plocha,
manipulační plocha o výměře cca 59 m2 a pozemek parc. č. st. 120 zastavěná a plocha a
nádvoří o výměře 25 m2, k.ú. Rožmitál pod Třemšínem – pozemek parc. č. st. 1083/1
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 74 m2, část pozemku parc. č. 400/3 ostatní plocha, jiná
plocha o výměře cca 109 m2, část pozemku parc. č. 2297/3 ostatní plocha, jiná plocha o
výměře cca 243 m2 a část pozemku parc. č. 2298/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře cca 490 m2 (stavební pozemky celkem 99 m2, ostatní pozemky celkem cca 941 m2) za
kupní cenu – stavební pozemky 150,- Kč/m2, ostatní pozemky 55,- Kč/m2. Po vypracování
geometrického plánu bude znovu projednáno radou města.

245/2016
Rada města schvaluje zveřejnění záměru pachtu pozemku parc. č. 1815/10 orná půda
o výměře 347 m2, pozemek parc. č. 1978/35 trvalý travní porost o výměře 1966 m 2, pozemek
parc. č. 1997/1 trvalý travní porost o výměře 2592 m2, pozemek parc. č. 1998/3 trvalý travní
porost o výměře 1132 m2, parc. č. 1998/4 trvalý travní porost o výměře 3644 m2, pozemek
parc. č. 2001/1 trvalý travní porost o výměře 1776 m 2 a pozemek parc. č. 2001/2 trvalý travní
porost o výměře 1337 m2 k.ú. Rožmitál pod Třemšínem (o celkové výměře 12794 m2)
v lokalitě Planého vrchu na období od 1.1.2017 do 31.12.2023.
246/2016
Rada města rozhodla, že se město nebude finančně podílet na zachování veřejného
telefonního automatu u obchodního střediska a bere na vědomí jeho zrušení k 15.7.2016.
247/2016
Rada města schvaluje druhou etapu opravy vodojemu na parc. č. stav. 1634 v lokalitě nad
bývalými kasárny firmou RIOS Příbram s. r. o. za cenu 201.000,- Kč + DPH.
248/2016
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci se společností E.ON Energie, a. s. za
účelem instalace kogenerační jednotky na výrobu elektřiny a tepelné energie v městské
kotelně.
249/2016
Rada města schvaluje zapůjčení přístřešku, pódia, lavic a stánků na Zahradní slavnost, která
se bude konat v Centru Rožmitál, poskytovateli sociálních služeb dne 10.6.2017. Zapůjčení
výše uvedených movitých věcí bude zdarma, účtována bude montáž, demontáž a doprava.
250/2016
Rada města schvaluje finanční vyrovnání s panem P. K., nájemcem nebytových prostor
pohostinství v Pňovicích, ve výši 30.000,- Kč za nově pořízené vybavení – kuchyňskou linku,
bar a obezděnou krbovou vložku.
251/2016
Rada města revokuje usnesení č. 102/2016 ze dne 15.3.2016 ve věci zaslání výpovědi z nájmu
bytu č. 4 v čp. 50 v Pňovicích panu M. H.
252/2016
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4 v čp. 50 v Pňovicích s panem
M. H. do 31.8.2016. Poté bude p. Hamburgovi navrhnuta výměna bytu č. 4 v čp. 50
v Pňovicích za byt č. 5 v čp. 155 v Rožmitále p. Tř.
253/2016
Rada města revokuje usnesení č. 104/2016 ze dne 15.3.2016 ve věci zaslání výpovědi z nájmu
bytu č. 1 v čp. 154 paní V. H.
254/2016
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1 v čp. 154 s paní V. H. do
31.12.2016. S paní H. bude sepsán splátkový kalendář na úhradu dluhu, a to na splátku ve
výši 4.000,- Kč/měsíc.

255/2016
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s paní I. T. na byt č. 6 v čp. 771 do
30.6.2017 se nájemným ve výši 45,- Kč/m2/měs.
256/2016
Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000,- Kč Sboru dobrovolných
hasičů na uspořádání dětského tábora mladých hasičů, který se bude konat od 2.6. do
9.7.2016 v hájovně „Na Dědku“.
257/2016
Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.000,- Kč osadnímu výboru
Zalány na akci pro děti „Hurá prázdniny“, která se bude konat v Zalánech 2.7.2016.
258/2016
Rada města schvaluje Dodatek č. 8 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor v areálu
bývalých vojenských kasáren s firmou GINDELY TRADE, a. s. na období od 1.7.2016 do
31.12.2016.
259/2016
Rada města schvaluje prominutí vodného a stočného ve výši 2.700,- Kč Speciální ZŠ Rožmitál
p. Tř. z důvodu havárie na vodovodním potrubí, která vznikla 17. – 18.4.2016.
260/2016
Rada města schvaluje vydání povolení ke zřízení vyhrazeného parkování pro paní A. M.,
bytem Rožmitál pod Třemšínem, Sídliště 639, držitelku průkazu ZTP, na Sídlišti u čp. 636.
261/2016
Rada města schvaluje vypracování dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce
bývalého hokejového hřiště“ firmou Ing. Miroslav Klíma – PROKON Atelier za cenu 35.090,Kč včetně DPH.
262/2016
Rada města schvaluje přijetí dotace ve výši 500.000,- Kč z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst na akci „Oprava střechy místní Sokolovny“, ev. č.
FRO/POV/026662/2016 a pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. Rada
města schvaluje spolufinancování této akce ve výši 412.000,- Kč (celkové předpokládané
náklady 912.000,- Kč, maximální výše dotace 500.000,- Kč).
263/2016
Rada města schvaluje přijetí dotace ve výši 300.000,- Kč z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence na akci „Řešení zázemí
veřejného koupaliště a dovybavení areálu zdraví“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Rada města schvaluje spolufinancování této akce ve výši 313.203,- Kč (celkové předpokládané
náklady 613.203,- Kč, maximální výše dotace 300.000,- Kč).
264/2016
Rada města schvaluje přijetí dotace ve výši 600.000,- Kč z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Humanitárního fondu na provoz pečovatelské služby v r. 2016 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.

