Výpis usnesení
ze schůze Rady města Rožmitálu pod Třemšínem ze dne 22.8.2017
306/2017
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o propachtování propachtované věci - pozemku
parc. č. 1312/11 vodní plocha, rybník o výměře 21 403 m2 k.ú. Rožmitál pod Třemšínem
třetí osobě - MO Českého rybářského svazu za pachtovné ve výši 5.000,- Kč/ha/rok. Smlouva
bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2026.
307/2017
Rada města schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy s manželi M. a K.
Jeníčkovými na část pozemku parc. č. 1145/6 ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 94 m2
v k. ú. Rožmitál pod Třemšínem k 31.12.2017.
308/2017
Rada města revokuje usnesení č. 213/2017 ze dne 13.6.2017 ve věci schválení zveřejnění
záměru pronájmu pozemků parc. č. st. 1818 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 819 m2,
parc. č. 259/1 vodní plocha, rybník o výměře 14073 m2, parc. č. 259/36 ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 806 m2, parc. č. 259/37 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 344 m 2
a parc. č. 259/38 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1244 m2 (celková výměra 17286 m2) –
rybník Jez.
309/2017
Rada města revokuje usnesení č. 271/2017 ve věci schválení uzavření nájemní smlouvy
s Českým rybářským svazem, MO Rožmitál pod Třemšínem na pronájem rybníku Jez pozemek parc. č. st. 1818 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 819 m2, parc. č. 259/1 vodní
plocha, rybník o výměře 14073 m2, parc. č. 259/36 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 806
m2, parc. č. 259/37 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 344 m2 a parc. č. 259/38 ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 1244 m2 (celková výměra 17 286 m2) za nájemné ve výši 3.000,Kč/ha/rok.
310/2017
Rada města schvaluje zveřejnění záměru pachtu pozemku parc. č. st. 1818 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 819 m2, parc. č. 259/1 vodní plocha, rybník o výměře 14073 m2, parc. č.
259/36 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 806 m2, parc. č. 259/37 ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 344 m2 a parc. č. 259/38 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1244 m 2
(celková výměra 17 286 m2) vše v k.ú. Rožmitál pod Třemšínem.
311/2017
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu na pozemek parc. č. 2325/1 k.ú. Rožmitál pod
Třemšínem a pozemek parc. č. 861/1 v k.ú. Nepomuk pod Třemšínem se Středočeským
krajem, Krajskou správou a údržbou silnic. Předpokládaný rozsah věcného břemene je
1 680 m, finanční náhrada 500,-Kč + DPH a současně bude provedena homogenizace vozovky
na náklady města.
312/2017
Rada města schvaluje uzavření smluv o právu provést stavbu na cizím pozemku:
s paní J. B. na pozemek parc. č. 2282/4 v k. ú. Rožmitál p. Tř.,
s panem M. K. na pozemek parc. č. 2282/5 v k. ú. Rožmitál p. Tř.,
s paní J. R. na pozemek parc. č. 2278/1 v k. ú. Rožmitál p. Tř.,

s J. a J. D. na pozemek parc. č. 2283/3 v k. ú. Rožmitál p. Tř.,
s J. O. a Statkem Rožmitál s. r. o. na pozemek parc. č. 2283/6 v k. ú. Rožmitál p. Tř.,
s ČR – Vojenskými lesy a statky, s. p. na pozemek parc. č. 2284 v k. ú. Rožmitál p. Tř. a 265/1
v k. ú. Nepomuk v Brdech,
s Obcí Sedlice na pozemek parc. č. 791, 821/1 a 908/2 v k. ú. Hoděmyšl,
s Lesy ČR, s. p. na pozemek parc. č. 998 a 999 v k. ú. Hoděmyšl
za účelem opravy zásobního vodovodu „Zářezy“.
313/2017
Rada města schvaluje zveřejnění záměru odprodeje bytové jednotky č. 112/5 v čp. 112,
včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy sestávající se z domu
čp. 112,113, postavené na pozemcích parc. č. st. 944/1 a st. 944/2 o velikosti 4683/166017 a
spoluvlastnického podílu na pozemcích parc. č. st. 944/1 a st. 944/2 o velikosti 4683/166017,
vše v k.ú. a obci Rožmitál pod Třemšínem (ul. V Sadech). Bude postoupeno k projednání
zastupitelstvu města.
314/2017
Rada města schvaluje zveřejnění záměru odprodeje pozemku parc. č. 341/82 orná půda
o výměře 2 106 m2 k.ú. Rožmitál pod Třemšínem. Bude postoupeno k projednání
zastupitelstvu města.

315/2017
Rada města schvaluje smlouvu o zajišťování stravování se společností SCOLAREST – zařízení
školního stravování spol. s r. o. na období od 1.9.2017 do 31.8.2022.
316/2017
Rada města schvaluje účast města na výběrovém řízení na pozemek 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 za kupní cenu 34.022,- Kč. Bude postoupeno k projednání zastupitelstvu
města.
317/2017
Rada města revokuje usnesení č. 162/2016 ze dne 10.5.2016 ve věci schválení výkupu
spoluvlastnického podílu o velikosti ½ na nemovitostech na LV č. 1999 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 Jaroslava Berana a Vladimíra Berana za celkovou kupní cenu ve výši
18.000,-Kč + uhrazení nákladů spojených s převodem městem. Bude postoupeno
k projednání zastupitelstvu města.
318/2017
Rada města schvaluje vypořádání spoluvlastnictví nemovitostí evidovaných na LV č. 1999 k.ú.
Rožmitál pod Třemšínem, tak že výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 1375/13 orná půda o
výměře 865 m2 bude paní M. Š. a město se stane výlučným vlastníkem pozemku parc. č.
2320/9 ostatní plocha, silnice o výměře 234 m2. Radou města byla stanovena cena pozemků –
p. č. 1375/13 ve výši 18,-Kč/m2 a p.č. 2320/9 ve výši 110,-Kč/m2. Rozdíl v hodnotě pozemků
ve výši 5.085,-Kč doplatí město paní Š. Náklady spojené s vypořádáním spoluvlastnictví
uhradí Město Rožmitál pod Třemšínem.
Rada města nesouhlasí s vypořádáním spoluvlastnictví pozemku parc. č. 2320/9 ostatní
plocha, silnice o výměře 234 m2 za cenu 300,- Kč/m2, kterou navrhla paní Š.

Bude postoupeno k projednání zastupitelstvu města.
319/2017
Rada města schvaluje zveřejnění záměru odprodeje spoluvlastnického podílu o velikosti ½ na
pozemku parc. č. 399/18 trvalý travní porost o výměře 808 m 2, parc. č. 500/10 orná půda o
výměře 5668 m2, parc. č. 504/30 orná půda o výměře 5082 m2 a parc. č. 873/6 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 66 m2 (odpovídající výměra spoluvl. podílu 5812 m2) k.ú. Starý
Rožmitál za cenu 25,- Kč/m2 + uhrazení nákladů spojených s odprodejem. Bude postoupeno
k projednání zastupitelstvu města.
320/2017
Rada města schvaluje (jako majitel sousedních pozemků) odprodej pozemku parc. č. 965
zahrada o výměře 35 m2 v k.ú. Starý Rožmitál ve vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových manželům K..
321/2017
Rada města nesouhlasí s účastí na výběrovém řízení na spoluvlastnický podíl o velikosti ½
vzhledem k celku na pozemku parc. č. 184/4 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 28
m2 a parc. č. 474/4 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 7 m2 k.ú. Rožmitál pod
Třemšínem za cenu 4.500,-Kč.
322/2017
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor restaurace Romance v čp. 30 s panem Luborem Vaškem. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s nájemným ve výši 10.000,- Kč/měs. + zálohy
na služby.
323/2017
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností TRIGAD, s. r. o. na zpracování
žádosti o dotaci z OPŽP na rozšíření výroby a zajištění provozu kompostárny – zařízení pro
výrobu biopaliva biologickým sušením.
324/2017
Rada města schvaluje přidělení bytu v čp. 438 slečně M. O., Rožmitál p. Tř. 595, Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 28.2.2018.
325/2017
Rada města schvaluje pokácení cca 20 kusů napadených a suchých smrků na pozemcích č.
parc. 429/4, 428/1 a 1720 v k. ú. Pňovice pod Třemšínem.
326/2017
Rada města povoluje, na základě znění zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších úprav, §
23, odstavec 4, výjimku z nejnižšího počtu žáků ve Speciální základní škole Rožmitál pod
Třemšínem, II. a IV. třídě. V těchto třídách bude ve školním roce 2017/2018 vyučováno 5
žáků. Výjimka je povolena z organizačních důvodů.
327/2017
Rada města schvaluje oplocení hřiště ve Voltuši firmou Ivana Romová, Březnice za cenu ve
výši 21.198,- Kč.

328/2017
Rada města schvaluje zakoupení občerstvení a odměn pro děti do výše 1.000,- Kč při akci
Stanové město v Pňovicích, kterou pořádá Osadní výbor v Pňovicích ve dnech 26. –
27.8.2017.
329/2017
Rada města projednala výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby „Modernizace
víceúčelového hřiště při ZŠ v Rožmitále p. Tř.“ Výběrové řízení proběhlo v souladu se
zákonem č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění. Vítězem je firma PRECOL s.
r. o. s cenou 3.222.970,- Kč + DPH. Rada města schvaluje podpis smlouvy o dílo s vítěznou
firmou.
330/2017
Rada města jmenuje jako zástupce zřizovatele školy členkou Rady Speciální základní školy
v Rožmitále pod Třemšínem paní Janu Melicharovou.
331/2017
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s Českou spořitelnou, a. s. na pronájem
prostor v čp. 6 za účelem provozování bankomatu s nájemným ve výši 36.000,- Kč/rok + DPH
a paušální částkou za odběr elektrické energie ve výši 10.000,- Kč/rok + DPH. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
332/2017
Rada města schvaluje montáž elektronického zabezpečovacího systému v Hutích čp. 23
firmou PT Computers, s. r. o. za celkovou cenu 36.185,- Kč vč. DPH.
333/2017
Rada města schvaluje nákup 1 000 ks sad tašek na tříděný odpad za celkovou cenu 42.300,Kč vč. DPH. Jedna sada bude obsahovat 1 ks tašky na papír, 1 ks tašky na plasty, 1 ks tašky na
sklo a občané ji obdrží zdarma při zakoupení kupónu na svoz TKO.
334/2017
Rada města schvaluje uzavření kupní smlouvy s panem J. V., Pňovice 56 na nákup
hoblovaných prken za cenu ve výši 2.700,- Kč.
335/2017
Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 60,- Kč/1 žáka (celkem 26.760,Kč) na projekt Dny pro záchranu života, který proběhne ve dnech 12. – 14.9.2017 v Základní
škole J. J. Ryby.

