Výpis usnesení
ze schůze Rady města Rožmitálu pod Třemšínem dne 26.4.2016

127/2016
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu přístřešku k posezení u čp.
771 v ul. Havlíčkova na pozemku ve vlastnictví města parc. č. 2620 v k. ú. Rožmitál p. Tř.
128/2016
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ
Distribuce, a. s. zastoupenou společností ENERGON Dobříš, s. r. o. na pozemek parc. č. 915/2
ostatní plocha, ostatní komunikace a pozemek parc. č. 913/15 ostatní plocha, ostatní
komunikace k.ú. Rožmitál pod Třemšínem (ul. 17. listopadu) za účelem pokládky 484 m
kabelového podzemního vedení NN za finanční náhradu ve výši 38.720,- Kč + DPH.

129/2016
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s. r. o. na
pozemek parc. č. 371/4 trvalý travní porost a pozemek parc. č. 785/2 ostatní plocha,
neplodná půda v k. ú. Pňovice pod Třemšínem za účelem stavby VTL plynovodu DN100 PN 40
Březnice – Rožmitál pod Třemšínem za finanční náhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH.

130/2016
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s.
zastoupenou společností ENERGON Dobříš, s. r. o., zastoupenou společností ENERGON
reality, s. r. o. na pozemek parc. č. 705/31 trvalý travní porost, parc. č. 888/2 ostatní plocha,
ostatní komunikace, parc. č. 886/2 ostatní plocha, ostatní komunikace k.ú. Starý Rožmitál za
účelem stavby P 5718 Zalány, v. v. NN pro p. č. 705/37 za finanční náhradu ve výši 4.980,- Kč
+ DPH.

131/2016
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 4 k pachtovní smlouvě - vyjmutí pozemku parc. č.
401 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 46022 m2 k.ú. Voltuš - vrácení pachtovného od
1.5.2016 do 31.8.2020, tj. 60.843,-Kč a vyjmutí pozemku parc. č. 531/7 trvalý travní porost o
výměře 1803 m2 k.ú. Voltuš - vrácení pachtovného od 1.5.2016 do 31.8.2020, tj. 2.386,-Kč.
(Celková výše vráceného pachtovného je 63.229,- Kč).
Dále rada města schvaluje přičlenění pozemků, které zasahují do půdních bloků Statku
Rožmitál s.r.o. do stávající pachtovní smlouvy na období 1.5.2016 do 31.8.2020 za pachtovné
ve výši 3.051,- Kč/rok. Pozemky jsou uvedeny v příloze č. 1. Za přičleněné pozemky o celkové
výměře 17 002 m2 zaplatí Statek Rožmitál pachtovné v celkové výši 22.473,- Kč.

132/2016
Rada města schvaluje uzavření pachtovní smlouvy se Statkem Rožmitál, s. r. o. na pozemek
parc. č. 952/59 orná půda o výměře 16900 m2 a pozemek parc. č. 952/61 orná půda o výměře
2330 m2 v k.ú. Rožmitál pod Třemšínem (celková výměra 19230 m2) na období od 1.5.2016
do 31.8.2020 za pachtovné ve výši 1.663,- Kč/rok. Pachtovné bude uhrazeno předem na celou
dobu pachtu.

133/2016
Rada města schvaluje přijetí výpovědi smlouvy o pronájmu reklamní plochy společnosti PRO
DOMA, SE, Praha 9. Nájemní vztah bude ukončen 30.11.2016.
134/2016
Rada města schvaluje výkup pozemku parc. č. 913/32 ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 232 m2 v k.ú. Rožmitál pod Třemšínem od E. B. ½ a paní B. B. ½ za kupní cenu ve výši
110,- Kč/m2 + uhrazení všech nákladů spojených s převodem. Bude postoupeno k projednání
zastupitelstvu města.
135/2016
Rada města schvaluje zveřejnění záměru odprodeje části pozemku parc. č. 209/3, dle
geometrického plánu č. 1778-66/2016, nově označena parc. č. 209/15 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 31 m2 k.ú. Rožmitál pod Třemšínem (lokalita ul. Komenského) za kupní
cenu 500,- Kč/m2 + uhrazení nákladů spojených s převodem. Bude postoupeno k projednání
zastupitelstvu města.
136/2016
Rada města revokuje usnesení č. 253/204 ze dne 12.8.2014 ve věci schválení výkupu
spoluvlastnického podílu o velikosti 1/3 pozemků na LV 1325 - pozemek parc. č. 1432/2
zahrada o výměře 858 m2, pozemek parc. č. 1457/61 orná půda o výměře 39 m2, pozemek
parc. č. 1498/11 orná půda o výměře 52 m2, pozemek parc. č. 1498/27 orná půda o výměře
6904 m2, pozemek parc. č. 1498/28 orná půda o výměře 4317 m 2 k. ú. Rožmitál pod
Třemšínem od ČR právo hospodaření s majetkem státu Fakultní nemocnice Plzeň a
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze za kupní cenu 11,- Kč/m2 + náklady spojené s
převodem (daň + SP vklad). Bude postoupeno k projednání zastupitelstvu města.
137/2016
Rada města schvaluje zveřejnění záměru vypořádání spoluvlastnictví nemovitostí
evidovaných na LV č. 1325 v k. ú. Rožmitál pod Třemšínem. Po rozdělení vlastnictví bude
Město Rožmitál pod Třemšínem výlučným vlastníkem: pozemku parc. č. 1457/61 orná půda o
výměře 39 m2, pozemku parc. č. 1498/11 orná půda o výměře 52 m2 pozemku parc. č.
1498/28 orná půda o výměře 4317 m2 a části pozemku parc. č. 1498/27, dle geometrického
plánu č. 1774-36/2016, nově označen parc. č. 1498/27 orná půda o výměře 3705 m 2 (celková
výměra 8113 m2) k. ú. Rožmitál pod Třemšínem.
ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad bude výlučným
vlastníkem: pozemku parc. č. 1432/2 zahrada o výměře 858 m2 a části pozemku parc. č.
1498/27, dle geometrického plánu č. 1774-36/2016, nově označen parc. č. 1498/62 orná
půda o výměře 3199 m2 (celkový výměra 4057 m2), k.ú. Rožmitál pod Třemšínem.
Náklady spojené s vypořádáním spoluvlastnictví uhradí Město Rožmitál pod Třemšínem
v celkové výši 8.550,-Kč (3.850,-Kč znalecký posudek, 1.000,- správní poplatek za návrh na
vklad do KN a 3.700,- Kč za vypracování geometrického plánu na rozdělení pozemku).
Bude postoupeno k projednání zastupitelstvu města.
138/2016
Rada města schvaluje zveřejnění záměru odprodeje pozemku parc. č. 531/7 trvalý travní
porost v k. ú. Voltuš za cenu 55,- Kč/m2 + uhrazení nákladů spojených s převodem. Bude
postoupeno k projednání zastupitelstvu města. Současně rada města navrhuje sdělit panu O.,
aby předmětný pozemek vyklidil do 31.5.2016.

139/2016
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem letní restaurace ve Starém
Rožmitále na období od 27.4.2016 do 30.4.2017 s panem Ivanem Bileyem.
140/2016
Rada města schvaluje oplocení vodohospodářských objektů HV1 (140 m) za cenu 110.600,- Kč
a VDJ1 (165 m) za cenu 130.350,- Kč firmou Jan Kříž.
141/2016
Rada města schvaluje vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci usazovacích
nádrží, kalojemu a aktivační nádrže v objektu ČOV Rožmitál p. Tř. za cenu 47.000,- Kč + DPH
firmou KUNST, spol. s r. o., Hranice.
142/2016
Rada města schvaluje položení střešní krytiny Satjam na šatny u koupaliště firmou Vladimír
Kolář – STAMONT za cenu 40.452,- Kč + DPH. Rada města schvaluje zakoupení šatních
skříněk na mince za cenu do 80.000,- Kč.
143/2016
Rada města nesouhlasí s poskytnutím příspěvku (úhradu ztráty) na akci Běh Rožmitál –
Březnice pro TJ Spartak Rožmitál. Město poskytuje TJ Spartak Rožmitál roční příspěvek ve výši
1.200 tis. Kč ročně a TJ musí s těmito finančními prostředky hospodařit. Rada města
doporučuje zvýšit startovné.
144/2016
Rada města schvaluje povolení průjezdu vojenské a historické techniky ulicemi města včetně
náměstí dne 1.5.2016 a jejím odstavením po dobu 1 hodiny na náměstí s podmínkou, že Klub
vojenské a historické techniky Brdy zabezpečí veškeré náležitosti k bezpečnosti ostatního
provozu a zúčastněných občanů a za tuto bezpečnost převezme veškerou odpovědnost.
145/2016
Rada města schvaluje snížení nájemného v restauraci Romance na 9.000,- Kč/měsíc
s účinností od 1.6.2016.
146/2016
Rada města schvaluje provedení vyčištění a ošetření pomníku padlých u Jezu včetně zlacení
písma firmou Jan Kříž za cenu 25.700,- Kč.
147/2016
Rada města schvaluje vydláždění cca 160 m2 plochy na náměstí včetně barevného provedení
erbu města o rozměru 7 m2 firmou Pavel Junek za cenu 201.786,- Kč + DPH.
148/2016
Rada města schvaluje darování 12 kusů vyřazených židlí z inventáře MěÚ Junáku – českému
skautu, středisku Rožmitál p. Tř.

149/2016
Rada města schvaluje, aby celoroční údržbu hrobů vojáků padlých ve 2. sv. válce na novém
hřbitově a na hřbitově ve Starém Rožmitále prováděl bezplatně Klub vojenské a historické
techniky Západní pobřeží.

150/2016
Rada města schvaluje, aby se Rožmitál pod Třemšínem stal partnerským městem pro
charitativní akci „Na kole dětem“. Cyklotour bude mít zastávku v našem městě 8.6.2016 ve
14.00 – 14.30 hod.
151/2016
Rada města schvaluje poskytnutí půjčky ve výši 50.000,- Kč z Fondu rozvoje bydlení pro pana
J. M. na zateplení fasády na domě č. p. 216 v ul. Čelakovské Rajské.
152/2016
Rada města schvaluje poskytnutí půjčky ve výši 100.000,- Kč z Fondu rozvoje bydlení pro
pana R. B. na výměnu oken v č. p. 295 v ul. V Sadech.
153/2016
Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20.000,- Kč jako podporu
kulturní činnosti ve městě kapele Rožmitálská Venkovanka.
154/2016
Rada města schvaluje osazení nové dřevěné autobusové čekárny v osadě Strýčkovy.
155/2016
Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v č. p. 50 v Pňovicích
za účelem provozování hostinské činnosti.
156/2016
Rada města schvaluje, aby nájemníkům v domě čp. 590 – 592 bylo doručeno písemné
upozornění, že v případě poruchy na čerpadlech v přečerpávací stanici odpadní vody, která
bude zaviněna nezodpovědným chováním nájemníků a nastane po 18 hodině, bude vypnut
přívod teplé i studené vody a porucha bude opravena až následující den.
157/2016
Rada města schválila zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v č. p. 28 ve
Strýčkovech (kulturní dům) za účelem provozování hostinské činnosti.

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

