Výpis usnesení
ze schůze Rady města Rožmitálu pod Třemšínem ze dne 9.1.2018

1/2018
Rada města schvaluje uzavření Rámcové smlouvy o poskytování poradenství a služeb,
Smlouvy o zpracování osobních údajů a Dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě se společností
Keystone Company a. s. za účelem splnění Nařízení Evropského parlamentu a rady EU
2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů.
2/2018
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 780/1 lesní
pozemek o výměře 386 m2 v k.ú. Starý Rožmitál s paní H. V. za nájemné ve výši 7,- Kč/m2/rok.
Nájemní smlouva bude uzavřena od 1.2.2018 na dobu neurčitou.
3/2018
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 790/1 lesní
pozemek a část pozemku parc. č. 793/1 lesní pozemek o celkové výměře 140 m 2 v k.ú. Starý
Rožmitál s panem P. O. za nájemné ve výši 7,- Kč/m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena od
1.2.2018 na dobu neurčitou.
4/2018
Rada města neschvaluje odprodej části pozemku parc. č. 507/9 trvalý travní porost o výměře
cca 120 m2 (šířka 6 m) k.ú. Voltuš manželům J. a L. Č., z důvodu možného využití
předmětného pozemku pro vybudování vodovodu a kanalizace v této lokalitě.
5/2018
Rada města schvaluje odprodej části pozemku č. 1704/5 ostatní plocha, ostatní komunikace
v k. ú. Pňovice pod Třemšínem – pouze části, která se nachází před domem pana P. Č. čp. 16
za kupní cenu ve výši 250,-Kč/m2 + uhrazení nákladů spojených s převodem. Po vypracování
geometrického plánu na oddělení přesné části pozemku bude opětovně předloženo
k projednání.
6/2018
Rada města akceptuje výpověď nájemní smlouvy, podanou pronajímatelem paní V. N., na
část podkrovního prostoru o výměře cca 33 m3, která je součástí budovy čp. 48 ve vlastnictví
pronajímatele. Paní Novákové bude nabídnut odprodej nemovitosti čp. 3 ve vlastnictví města
(stávajícího hasičského muzea).
7/2018
Rada města schvaluje provedení následujících prací na hřišti u Základní školy firmou PRECOL
s. r. o.:
- vybudování vjezdu ze zámkové dlažby a rozšíření sportovního povrhu
v ceně 199.771,- Kč vč. DPH
- sportovní vybavení (branky, zvětšení vyloží basketbalových konstrukcí, sada na tenis)
v ceně 196.020,- Kč vč. DPH
- přeložení a vyčištění betonové dlažby kolem hřiště, nátěr oplocení a osvětlení
v ceně 199.790,- Kč vč. DPH
- dodávka a montáž nových ochranných sítí v ceně 199.711,- Kč vč. DPH
- výměna oplocení a vrat v ceně 199.674,- Kč vč. DPH

8/2018
Rada města projednala výsledek výběrového řízení na akci „Oprava lesní cesty Nad kasárny
II.“ Výběrové řízení proběhlo v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách
v platném znění. Vítězem výběrového řízení je firma DRAM Invest s. r. o. s cenou
1.867.030,08 Kč + DPH. Rada města pověřuje starostu podpisem smlouvy.
9/2018
Rada města projednala výsledek výběrového řízení na „Pořízení víceúčelového komunálního
vozidla pro potřeby města Rožmitál pod Třemšínem“. Výběrové řízení proběhlo v souladu se
zákonem č. 134/2016 o veřejných zakázkách v platném znění. Vítězem výběrového řízení je
firma I-TEC spol. s r. o. s cenou 1.968.500,- Kč + DPH. Rada města pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
10/2018
Rada města schvaluje finanční spoluúčast na provoz nové autobusové linky Nepomuk –
Rožmitál p. Tř. s odjezdem v 6.40 hod z Nepomuku. Linka bude provozována v době školního
vyučování pro žáky a studenty, kteří se následně z Rožmitálu dopravují do příbramských škol.
11/2018
Rada města přijala usnesení o zákazu zřizování nových hrobových míst na obou pohřebištích
města pro občany obce Nepomuk z důvodu dlouhodobého neplacení plateb za provoz
a údržbu hřbitovů. Zákaz nabývá účinnosti dnem schválení.
12/2018
Vzhledem k tomu, že Obec Věšín neuzavřela smlouvu o společném školském obvodu
s Městem Rožmitál p. Tř., rozhodla rada města, coby zřizovatel Základní školy J. J. Ryby,
nepřijímat žáky s trvalým bydlištěm v obci Věšín do 6. ročníku Základní školy v Rožmitále p.
Tř. s účinností od 1.9.2018.
13/2018
Vzhledem k tomu, že Obec Nepomuk neuzavřela smlouvu o společném školském obvodu
s Městem Rožmitál p. Tř., rozhodla rada města, coby zřizovatel Základní školy J. J. Ryby a
Mateřské školy nepřijímat žáky s trvalým bydlištěm v obci Nepomuk do 1. ročníku Základní
školy v Rožmitále p. Tř. s účinností od 1.9.2018 a do Mateřské školy v Rožmitále p. Tř.
s účinností od 1.2.2018.
14/2018
Rada města schvaluje prominutí poplatku z prodlení ve výši 404.664,- Kč paní I. T. Jistina
dluhu za dlužné nájemné bytu v čp. 590 byla zcela zaplacena, zbývají doplatit náklady
exekuce ve výši 18.231,- Kč a úrok z prodlení ve výši 9.848,- Kč. Prominutí poplatku z prodlení
bude postoupeno k projednání zastupitelstvu města.
15/2018
Rada města schvaluje uhrazení nákladů ve výši 10.000,- Kč na dopravu na lyžařský kurz pro
Základní školu J. J. Ryby, který se bude konat 10. – 17.2.2017 v Dolním Dvoře v Krkonoších.
16/2018
Rada města schvaluje uzavření dohody o provedení práce na částku 2.400,- Kč
hrubého/měsíc s paní E. Š. na propagaci města v týdeníku Periskop.

17/2018
Rada města schvaluje finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč Osadnímu výboru ve Starém
Rožmitále na pokrytí výdajů vynaložených na akci „Betlém Rožmitálský“, která se konala
23.12.2017 ve Starém Rožmitále a měla veliký úspěch.
18/2018
Rada města schvaluje výměnu podlahové krytiny – položení nového PVC Ultra 43 ve školní
jídelně (oddělení pro děti) firmou Ladislav Ric za cenu do 180.000,- Kč včetně DPH.
19/2018
Rada města schvaluje v návaznosti na usnesení č. 388/2017 ze dne 18.10.2017 poskytnutí
finančního příspěvku ve výši 20.000,- Kč na pořízení tepelného čerpadla manželům B.,
Rožmitál p. Tř. 767.
20/2018
Rada města schvaluje zpracování projektové dokumentace na generální opravu plynové
kotelny v čp. 590 v Rožmitále pod Třemšínem firmou SEAP Rokycany s. r. o. za cenu 229.779,Kč včetně DPH.
21/2018
Rada města schvaluje odprodej 10 kusů použitých plastových oken o velikosti 160 x 210 cm
(uskladněných v bývalém areálu kasáren) firmě GINDELY TRADE, a. s. za cenu 4.000,- Kč/kus.
22/2018
Rada města schvaluje vypracování projektu na rekonstrukci WC v 1. patře MěÚ v Rožmitále p.
Tř. za cenu 20.000,- Kč panem Ing. Michalem Pavlištou.
23/2018
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o obstarání záležitostí stavebníka na akci „Oprava
lesní cesty Nad kasárny II.“ za cenu 30.000,- Kč s panem Ing. Michalem Pavlištou.
24/2018
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o obstarání záležitostí stavebníka na akci „Zateplení
vnějšího pláště bytového domu v Rožmitále p. Tř. – Na Tržišti čp. 455“ za cenu 20.000,- Kč
s panem Ing. Michalem Pavlištou.
25/2018
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o obstarání záležitostí stavebníka na akci „Zateplení
vnějšího pláště bytového domu v Rožmitále p. Tř. – Na Tržišti 648“ za cenu 20.000,- Kč
s panem Ing. Michalem Pavlištou.
26/2018
Rada města schválila vypracování projektové dokumentace na akci „Foliová hala na
biologickou úpravu biomasy v areálu kompostárny Rožmitál p. Tř. 1103/18“ panem Markem
Bendou za cenu 70.000,- Kč.
27/2018
Rada města revokuje usnesení č. 505/2017 ze dne 19.12.2017 ve věci neprodloužení nájemní
smlouvy na pronájem bytu č. 5 v čp. 155 s panem M. H. z důvodu dluhu na nájemném.

28/2018
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5 v čp. 155 s panem M. H. do
31.3.2018.
29/2018
Rada města schvaluje nabídku společnosti Livig in green s. r. o. na práce při realizaci projektu
„Revitalizace veřejné zeleně v Rožmitále pod Třemšínem“ za 48.400,- Kč vč. DPH.
30/2018
Rada města schvaluje nabídku společnosti Living in green s. r. o. na autorský dozor při
realizaci projektu „Revitalizace veřejné zeleně v Rožmitále pod Třemšínem za 36.590,40 Kč
včetně DPH.
31/2018
Rada města schvaluje uzavření Příkazní smlouvy č. 2018-03-M na provedení výběrového
řízení na „Zateplení vnějšího pláště bytového domu v Rožmitále p. Tř. – Na Tržišti č. p. 648“
za cenu 30.000,- Kč + DPH a Příkazní smlouvy č. 2018-04-M na provedení výběrového řízení
na „Zateplení vnějšího pláště bytového domu v Rožmitále p. Tř. – Na Tržišti 455“ za cenu
30.000,- Kč + DPH s firmou MINOS CB s. r. o.

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

