Výpis usnesení
ze schůze Rady města Rožmitálu pod Třemšínem ze dne 28.3.2017

120/2017
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s.
zastoupenou firmou ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o. na pozemek parc. č. 913/28 ostatní
plocha, ostatní komunikace, pozemek parc. č. 929/1 trvalý travní porost a pozemek parc. č.
952/2 ostatní plocha, jiná plocha k.ú. Rožmitál pod Třemšínem (ul. Na Spravedlnosti u DD, ul.
Třemšínská, ul. Bezděkovská) za účelem výstavby kNN pro parc. č. 1128/1 za finanční náhradu
3.760,- Kč + DPH.
121/2017
Rada města schvaluje zveřejnění záměru odprodeje pozemku parc. č. 892/2 ostatní plocha,
neplodná půda o výměře 6101 m2 k.ú. Pňovice pod Třemšínem. Bude postoupeno
k projednání zastupitelstvu města.

122/2017
Rada města revokuje usnesení č. 48/2017 ze dne 7.2.2017 ve věci schválení zveřejnění
záměru prodeje pozemku parc. č. 336/7 zahrada o výměře 146 m2 v k.ú. Starý Rožmitál za
kupní cenu 150,-Kč/m2. Bude postoupeno k projednání zastupitelstvu města. Zároveň
navrhuje oslovit vlastníky sousedních nemovitostí s nabídkou odprodeje užívaných pozemků,
které jsou ve vlastnictví města.
123/2017
Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 336/7, nově
označena parc. č. 336/7 zahrada o výměře 139 m2, dle geometrického plánu č. 442-42/2017
k.ú. Starý Rožmitál za kupní cenu ve výši 55,- Kč/m2 + úhradu nákladů spojených
s převodem. Kupní cena byla stanovena s ohledem k tomu, že předmětný pozemek je léta
užíván majiteli přilehlé nemovitosti. Bude postoupeno k projednání zastupitelstvu města.
Ostatní pozemky v této lokalitě budou nabídnuty k odprodeji jejich uživatelům.
124/2017
Rada města schvaluje prodloužení pachtu na pozemky parc. č. 616/8 orná půda o výměře 376
m2, parc. č. 616/9 orná půda o výměře 546 m2 a parc. č. 616/24 trvalý travní porost o výměře
1607 m2, vše k.ú. Starý Rožmitál (lokalita pod Sobeňským rybníkem) se Statkem Rožmitál
spol. s r. o. do 31.12.2027 za cenu 3.051,- Kč/ha/rok. Pachtovné bude zaplaceno za celou
dobu pachtu ve výši 5.660,- Kč.
A zároveň bude Statku Rožmitál s r. o. vráceno již zaplacené pachtovné do 31.8.2020 za
vyjmuté pozemky parc. č. 368/2 a snížení výměry u pozemku parc. č. 430/4, 527/15 a 526/1
k.ú. Voltuš (vyjmutí pozemků po zaměření skutečného stavu komunikace z Voltuše do Hutí –
celkové snížení výměry o 1977 m2) ve výši 2.056,- Kč.
125/2017
Rada města nesouhlasí s účastí města na výběrovém řízení na prodej pozemku parc. č.
892/17 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 575 m2 v k.ú. a obci Rožmitál pod Třemšínem
z vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových za nabídnutou kupní cenu 46.648,- Kč.

126/2017
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu – vybudování vjezdu na
pozemku ve vlastnictví města parc. č. 853/1 v k. ú. Starý Rožmitál (Alej Johanky z Rožmitálu)
s paní J. B..
127/2017
Rada města schvaluje přemístění směrových tabulí pana J. Š. na sloupech veřejného osvětlení
s podmínkou, že materiál směrových tabulek i úchytek bude plastový a budou připevněny za
přítomnosti TS.
Rada města schvaluje rekonstrukci kanalizační šachty a úpravu pozemku před čp. 282 pouze
za předpokladu, že náklady budou uhrazeny ze strany žadatele.
128/2017
Rada města schvaluje provedení renovace parketové podlahy v sále Kulturního domu ve
Strýčkovech firmou T&T FLOORS za cenu 54.490,- Kč + DPH.
129/2017
Rada města souhlasí s pořádáním akce Monster Truck Show (sportovní dovednosti v oboru
automobilismu) dne 20.4.2017 na parkovišti u Podzámeckého rybníka a dočasného umístění
reklamních poutačů na tuto akci na sloupy veřejného osvětlení (od 13.4. do 20.4.2017).
130/2017
Rada města neschvaluje prominutí platby stočného za poslední čtvrtletí v čp. 758 u pana J. Z.
Pan Z. bude vyzván, aby nejprve písemně požádal o přezkoušení vodoměru.
131/2017
Rada města schvaluje uzavření kupní smlouvy s paní E. P., bytem Kostelec nad Labem 743, na
odkoupení 3 kusů vyřezávaných madon za cenu ve výši 8.100,- Kč pro expozici Podbrdského
muzea.
132/2017
Rada města schvaluje poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení ve výši 100.000,- Kč Sdružení
vlastníků čp. 484 na provedení izolace domu.
133/2017
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o obstarání záležitostí stavebníka na „Stavbu
veřejných záchodků na pozemku č. parc. 343 st. v k. ú. Rožmitál pod Třemšínem“ s Ing.
Michalem Pavlištou.

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

