Výpis usnesení
ze schůze Rady města Rožmitálu pod Třemšínem ze dne 3.7.2017

267/2017
Rada města schvaluje znění a uzavření Smlouvy o nájmu prostor sloužícího k podnikání
a Smlouvy o právu k provedení stavby v části budovy bez čp. nebo če. (technická vybavenost kotelna), jež je součástí pozemku parc. č. st. 1777 v k.ú. a obci Rožmitál pod Třemšínem –
prostor pro umístění energetického zařízení určeného pro kombinovanou výrobu elektřiny
a tepelné energie – kogenerační jednotky o výkonu cca 600 kWe včetně jejího příslušenství,
jímž se rozumějí zejména spalinový výměník, tlumiče výfuku, elektro-rozvaděče,
vzduchotechnika, propojovací potrubí, spalinovod (prostor v části kotelny o celkové výměře
cca 55 m2) se společností E.ON Energie, a. s., České Budějovice. Smlouva bude uzavřena na
dobu 15 let od uvedení kogenerační jednotky do zkušebního provozu. Výše nájemného činí
200.000,- Kč/kalendářní rok.
268/2017
Rada města schvaluje znění a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen
– služebností inženýrských sítí a Smlouvy o právu k provedení stavby na pozemku parc. č. st.
1777 zastavěná plocha a nádvoří, jehož je součástí budova bez čp. nebo če. (stavba
technického vybavení), pozemek parc. č. 191/1 ostatní plocha, jiná plocha, pozemek parc. č.
2671 ostatní plocha, jiná plocha a pozemek parc. č. st. 590 zastavěná plocha a nádvoří, vše
k.ú. Rožmitál pod Třemšínem se společností E.ON Energie, a.s., České Budějovice. Výše
finanční náhrady činí 5.000,- Kč.
269/2017
Rada města schvaluje převod nájemní smlouvy na byt č. 14 v čp. 641 z paní M. V. na pana J. P.
Rada města schvaluje zveřejnění záměru budoucího převodu bytu č. 14 v čp. 641. Uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude postoupeno k projednání zastupitelstvu města.

270/2017
Rada města schvaluje uzavření Koordinační dohody o vzájemné spolupráci za účelem
stanovení společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku
a bezpečnosti v teritoriu města Rožmitál pod Třemšínem s Policií ČR – Územním odborem
Příbram a Obvodním oddělením Rožmitál p. Tř.

