Výpis
usnesení ze schůze Rady města Rožmitálu pod Třemšínem ze dne 13.11.2013
335/2013
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek parc. č.
848/2 v k. ú. Starý Rožmitál s RWE GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, zastoupenou RWE
Distribuční služby, s. r. o. Brno za účelem přeložky STL přípojky pro čp. 94 za finanční náhradu
1.000,- Kč +DPH.
336/2013
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem 2/9 nemovitostí evidovaných
na LV 1808 v k. ú. Rožmitál pod Třemšínem se Statkem Rožmitál spol. s r. o. za cenu 3.051,Kč/ha/rok. Doba pronájmu od 1.1.2014 do 31.8.2020.
337/2013
Rada města schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 78 vodní plocha, vodní nádrž umělá
v k. ú. Strýčkovy za 7,- Kč/m2/rok.
338/2013
Rada města rozhodla neakceptovat kupní cenu navrženou společností GONURA PROPERTY s.
r. o. za pozemky, mimo jiné, pod místními komunikacemi v k. ú. Nesvačily, Hutě p. Tř.
a Voltuš.

339/2013
Rada města souhlasí se vstupem na pozemky parc. č. 942 a parc. č. 943 v k. ú. Nesvačily pod
Třemšínem pro pana Jiřího Zemka za účelem vykácení stromů podél Nesvačilského potoka.
340/2013
Rada města rozhodla neakceptovat cenu 120,- Kč/m2/rok za pronájem pozemku st. 39/3
a 39/4 navrhovanou rodinou Klímových v Nesvačilech. Rada města doporučuje rodině
Klímových obrátit se ve věci určení vlastnictví výše uvedených pozemků na soud.
341/2013
Rada města schválila fakturační ceny za čištění odpadních vod ze septiků a jímek v městské
čistírně odpadních vod:
Pro fyzické a právnické osoby sídelního útvaru Rožmitál p. Tř. + Starý Rožmitál 0,- Kč.
Pro fyzické a právnické osoby částí města Rožmitál p. Tř. – osad Zalány, Pňovice, Skuhrov,
Hutě p. Tř., Voltuš, Strýčkovy, Nesvačily 50,- Kč/m3 (včetně DPH).
Pro fyzické a právnické osoby ostatních samostatných obcí 70,- Kč/m3 (včetně DPH).
Rada města schválila znění obchodní smlouvy s podnikateli, kteří budou tyto odpadní vody na
městskou ČOV dodávat.
342/2013
Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na byt v čp. 777 s paní
Veronikou Carikovou. Ze složené zálohy na budoucí koupi bytu bude pí Carikové vrácena
částka 60.000,- Kč a měsíční nájemné bude zvýšeno na 2.048,- Kč.
343/2013
Rada města rozhodla o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč pro občanské
sdružení PESSOS na canisterapii a animalterapii, kterou provozují v domovech seniorů.

344/2013
Rada města schvaluje prominutí tří měsíčních nájmů (3 x 1.289,- Kč) panu Jiřímu Blažkovi za
byt v čp. 23 z důvodu rekonstrukce, která proběhla v měsících červen – srpen 2013.

345/2013
Rada města schvaluje navýšení pracovního úvazku v Centru celoživotního vzdělávání
s knihovnou manželů Tomanových o 0,5 úvazku s účinností od 1.1.2014.
346/2013
Rada města schvaluje uzavření Centra celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů
Tomanových v období od 21.12.2013 do 1.1.2014.
347/2013
Rada města schvaluje, po provedeném ofertním řízení, uzavření smlouvy o dílo s firmou Ivo
Rajtora, Beroun na opravu kamenného tarasu v korytě potoka nad Kabernou.
348/2013
Rada města schvaluje zahájení řízení o správním deliktu dle zákona o obcích, § 58, odst. 2) se
společností TRINITY COOP s. r. o. Firma odmítá komunikaci o vyklizení zřícené hospodářské
budovy přiléhající k areálu rožmitálského zámku.
349/2013
Rada města schválila „Projekt obnovy a rozvoje sběrné sítě nádob na využitelný komunální
odpad v Rožmitále pod Třemšínem v letech 2013 – 2017“ předložený firmou EKO-KOM, a. s.
350/2013
Rada města schvaluje uzavření kupní smlouvy se společností EKO-KOM, a. s., na prodej 51
kusů použitých kontejnerů na tříděný odpad za celkovou cenu 47.361,- Kč a pověřuje starostu
jejím podpisem.
351/2013
Rada města schválila provedení prací na rekonstrukci a modernizaci ulic Pod Topoly –
Bezděkovská a Rybova nad rámec projektu podpořeného ROP Střední Čechy.

