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Výpis usnesení
ze schůze Rady města Rožmitálu pod Třemšínem ze dne 24.10.2016
386/2016
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě na pronájem reklamní plochy
na plotu u hasičské zbrojnice čp. 516 s firmou OKNOPLASTIK s. r. o. na období od 1.12.2016
do 30.11.2017.
387/2016
Rada města schvaluje výkup části pozemku parc. č. 882/2, nově označena parc. č. 882/4
trvalý travní porost o výměře 239 m2, dle geometrického plánu č. 1793-165/2016, k.ú. a obec
Rožmitál pod Třemšínem od p. R. K. za cenu 35,- Kč/m2 + úhradu nákladů spojených s
převodem. Bude postoupeno k projednání zastupitelstvem města.
388/2016
Rada města schvaluje ukončení smlouvy o zemědělském pachtu na spoluvlastnický podíl
o velikosti 2/3 vzhledem k celku na pozemku parc. č. 1457/61 orná půda o výměře 39 m2,
parc. č. 1498/11 orná půda o výměře 52 m2, parc. č. 1498/27 orná půda o výměře 6904 m2
a parc. č. 1498/28 orná půda o výměře 4317 m2 vše k.ú. Rožmitál pod Třemšínem se Statkem
Rožmitál s. r. o. k 31.10.2016 z důvodu vypořádání spoluvlastnictví k předmětným
pozemkům. Smlouva bude ukončena dohodou a ze strany pachtýře bude uhrazeno
pachtovné ve výši 942,50 Kč.
389/2016
Rada města schvaluje zveřejnění záměru pachtu zemědělských pozemků parc. č. 1457/61
orná půda o výměře 39 m2, parc. č. 1498/11 orná půda o výměře 52 m2, parc. č. 1498/27 orná
půda o výměře 3705 m2 a parc. č. 1498/28 orná půda o výměře 4317 m2 vše v k.ú. Rožmitál
pod Třemšínem (celková výměra 8113 m2).
390/2016
Rada města schvaluje zveřejnění záměru pachtu zemědělských pozemků parc. č. 9/1 orná
půda o výměře 13975 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 , část parc. č. 341/1 a)
orná půda o výměře 127531 m2 – dle GP č. 39/2013 (spodní část pozemku), 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 m2, parc. č. 316/23 trvalý travní porost o výměře 223 m2, parc. č. 316/25 trvalý
travní porost o výměře 277 m2, parc. č. 316/27 trvalý travní porost o výměře 142 m2, parc. č.
340/1 orná půda o výměře 829 m2 k.ú. Rožmitál pod Třemšínem.

391/2016
Rada města schvaluje výkup:
- části pozemku parc. č. 166/1, nově označena parc. č. 166/5 trvalý travní porost o výměře
404 m2, dle geometrického plánu č. 435-177/2016, k.ú. Starý Rožmitál z vlastnictví pana
P. B.
- části pozemku parc. č. 166/3, nově označena parc. č. 166/6 trvalý travní porost o výměře
265 m2, dle geometrického plánu č. 435-177/2016, k.ú. Starý Rožmitál z podílového
spoluvlastnictví paní J. H. 2/3 a pana M. V. 1/3
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části pozemku parc. č. 166/4, nově označena parc. č. 166/7 trvalý travní porost o výměře
242 m2, dle geometrického plánu č. 435-177/2016, k.ú. Starý Rožmitál z vlastnictví paní J.
A.
části pozemku parc. č. 174, nově označena parc. č. 174/2 trvalý travní porost o výměře
1185 m2, dle geometrického plánu č. 435-177/2016, k.ú. Starý Rožmitál z vlastnictví paní
M. S.
části pozemku parc. č. 107/10, nově označena parc. č. 107/36 trvalý travní porost
o výměře 56 m2 a část pozemku parc. č. 177/1, nově označena parc. č. 177/2 orná půda o
výměře 808 m2, vše dle geometrického plánu č. 435-177/2016, k.ú. Starý Rožmitál
z vlastnictví manželů J. a J. T.
části pozemku parc. č. 198/2, nově označena parc. č. 198/3 orná půda o výměře 400 m 2,
dle geometrického plánu č. 435-177/2016, k.ú. Starý Rožmitál z vlastnictví paní J. Z.

za kupní cenu ve výši 11,- Kč/m2 + uhrazení nákladů spojených s převodem městem.
Rada města schvaluje zveřejnění záměru směny části pozemku parc. č. 189, nově označena
parc. č. 189/2 orná půda o výměře 1260 m2, dle geometrického plánu č. 435-177/2016, k.ú.
Starý Rožmitál z vlastnictví manželů J. a M. K. za pozemek parc. č. 385/2 ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 211 m2, pozemek parc. č. 385/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 103
m2, pozemek parc. č. 385/20 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 1364 m2, pozemek
parc. č. 433/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 354 m2 a pozemek parc. č. 478/1
vodní plocha, tok umělý o výměře 31 m2 vše k.ú. Hutě pod Třemšínem z vlastnictví Města
Rožmitál pod Třemšínem.
Bude postoupeno k projednání zastupitelstvu města.
392/2016
Rada města schvaluje výkup části pozemku parc. č. 448/15, nově označena parc. č. 448/16
ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 77 m2, dle geometrického plánu č. 403178/2016, k.ú. Hutě pod Třemšínem z vlastnictví manželů J. a H. K. za kupní cenu ve výši 70,Kč/m2 + uhrazení nákladů spojených s převodem městem. Bude postoupeno k projednání
zastupitelstvu města.
393/2016
Rada města nesouhlasí s výkupem pozemku parc. č. 892/17 ostatní plocha, jiná plocha o
výměře 575 m2 k.ú. Rožmitál pod Třemšínem od ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, za kupní cenu 95.200,-Kč.
Rada města navrhuje s vlastníkem uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na vodovodní
řad.
394/2016
Rada města nesouhlasí s účastí na výběrovém řízení na prodej pozemku parc. č. 2346/1 vodní
plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 4017 m2 a parc. č. 2348/2
vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 676 m2 k.ú. Rožmitál
pod Třemšínem.
395/2016
Rada města schvaluje uhrazení daně z nabytí nemovitých věcí za prodej objektu moštárny
v Rožmitále p. Tř. ZO Českému zahrádkářskému svazu. Výše daně činí 1.976,- Kč.
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396/2016
Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 225/2 ostatní
plocha, ostatní komunikace, nově označena parc. č. 225/10 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 278 m2, dle geometrického plánu č. 1709-162/2014 k.ú. Rožmitál pod
Třemšínem. Osloveni budou spoluvlastníci bytového domu čp. 523.
Rada města stanovila následující pravidla pro výběr nájemce:
- bude použita obálková metoda
- obálky budou zapečetěné a označené slovy „PRONÁJEM ČÁSTI POZEMKU K.Ú. ROŽMITÁL
POD TŘEMŠÍNEM“
- nájemní smlouva bude uzavřena od 1.1.2017 do 31.12.2017
- minimální nájemné ve výši 7,-Kč/m2/rok
- uhrazení nájemného do konce března 2017
- termín podání nabídek nejpozději 28.11.2016 do 11 h na podatelně MěÚ

397/2016
Rada města schvaluje výzvu, zadávací dokumentaci, harmonogram, výběrovou komisi,
seznam přímo oslovených firem k výběrovému řízení na realizaci projektu s názvem „Naučná
stezka Rožmitál pod Třemšínem“.
Rada města schvaluje uzavření Příkazní smlouvy s Ing. Pavlem Moulisem na administraci
výběrového řízení na akci „Naučná stezka Rožmitál pod Třemšínem“ za cenu ve výši 24.200,Kč vč. DPH.

398/2016
Rada města schválila nákup dvou terminálů a dvou tiskáren na Elektronickou evidenci tržeb
od firmy ONE PUB s. r. o. pro Společenské centrum v Rožmitále pod Třemšínem v celkové
hodnotě 51 546,- Kč vč. DPH. Instalaci, software a měsíční poplatek za správu zařízení bude
hradit nájemce barů.

399/2016
Rada města schvaluje ceny za sběr a svoz směsného komunálního odpadu pro rok 2017:
Typ svozu
Odpadová
nádoba
110 l, 120 l
Odpadová
nádoba
240 l
Kontejner
1 100 l

cena 2016

1x týdně
kombinovaný svoz
1x za 14 dní
1x za 30 dní
1x týdně
kombinovaný svoz
1x za 14 dní
1x za 30 dní
1x týdně
1x za 14 dní
1x za 30 dní

2.490,2.070,1.500,930,4.980,4.140,3.000,1.860,18.650,11.400,6.740,-
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cena 2017
(po zaokrouhlení)

1.870,1.550,1.130,700,3.740,3.110,2.250,1.400,13.990,8.550,5.060,-
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Odpadová
nádoba
110 l, 120 l,
PE pytel 110 l

Cena za jeden vývoz
93,109,-

400/2016
Rada města schvaluje úhradu přípravného kurzu k vykonání maturitní zkoušky v oboru
Vodohospodářské stavby na Vyšší odborné škole stavební a Střední škole stavební Vysoké
Mýto pro p. M. B. ve výši 26.180,- Kč + DPH. S panem B. bude uzavřena kvalifikační dohoda.
401/2016
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou LK Advisory, s. r. o. na zpracování
žádosti o dotaci a studie proveditelnosti na projekt „Dotace IROP pro základní školu
v Rožmitále pod Třemšínem“ v celkové ceně 210.000,- Kč + DPH – z toho 30.000 + DPH činí
cena za pracování žádosti o dotaci a 180.000,- Kč + DPH cena za zpracování studie
proveditelnosti. Studie proveditelnosti se bude zpracovávat pouze v případě přiznání dotace
a tato částka bude zahrnuta do uznatelných nákladů projektu.
402/2016
Rada města schvaluje dozdění štítů na Sokolovně v Rožmitále p. Tř. firmou Vladimír Kolář –
STAMONT za cenu 44.948,- Kč + DPH.
403/2016
Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu lesního pozemku parc. č. 102/1 o výměře
1 712 m2 a lesního pozemku parc. č. 103/1 o výměře 2 712 m2 v k. ú. Pňovice a veškerých
lesních pozemků ve vlastnictví Města Rožmitálu pod Třemšínem od 1.1.2017 do 31.12.2024.
404/2016
Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 4.000,- Kč na akci Čertovský rej
a mikulášská nadílka, kterou uspořádá 5.12.2016 od 17 hodin Kulturní klub ve spolupráci
s Bistrem Florenc.
405/2016
Rada města souhlasí s parkováním dvou osobních automobilů (RZ 3SD 8084 a 1U7 3387) na
pozemku ve vlastnictví města před domem čp. 794 za podmínky zpevnění povrchu v tomto
úseku a platby za pronájem pozemku.
Rada města souhlasí s parkováním dvou osobních automobilů na pozemku ve vlastnictví
města před domem čp. 360 za podmínky zpevnění povrchu v tomto úseku a platby za
pronájem pozemku.
406/2016
Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20.000,- Kč na nákup tomboly
na městský ples, který se bude konat 6.1.2017.
407/2016
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 13 v čp. 168 v domě
s pečovatelskou službou s paní M. B. na dobu neurčitou.
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408/2016
Rada města schvaluje odpis nevymahatelných pohledávek:
Z. C., Pňovice
200,- Kč
B. P., Sedlice
100,- Kč.
409/2016
Rada města souhlasí s vypracováním studie na „Využití usušené biomasy na palivo“ firmou
Trigad s. r. o. za cenu 80.000,- Kč + 15.000,- Kč/1 měsíc činnosti při přípravě dat.
410/2016
Rada města schvaluje pokácení čtyř stromů (1 bříza, 3 plané višně) na pozemku ve vlastnictví
města na Planém vrchu v Zalánech.
411/2016
Rada města schvaluje pokácení vrby na pozemku parc. č. 2493 v k. ú. Rožmitál pod
Třemšínem (u Nového dvora).
412/2016
Rada města schvaluje pokácení 1 ks smrku na pozemku parc. č. st. 68/5 na nádvoří Základní
umělecké školy.
413/2016
Rada města schvaluje pokácení 19 kusů dřevin (thuje, tisy) v prostorách mezi hroby na
Novém hřbitově. Nájemci hrobových míst s kácením souhlasí.

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