Výpis usnesení
ze schůze Rady města Rožmitálu pod Třemšínem ze dne 15.1.2019
28/2019
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o
právu provést stavby s ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou panem Jiřím Homolkou, na pozemek parc. č.
2298/2 vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené v k.ú. Rožmitál pod Třemšínem
(ul. Tyršova) za účelem výstavby kNN za finanční náhradu ve výši 1.000,-Kč + DPH.
29/2019
Rada města schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 917/1, nově označena parc. č. 917/15
zahrada o výměře 670 m2, dle geometrického plánu č. 1898-296/2018 k.ú. Rožmitál pod Třemšínem
od Středočeského kraje, hospodaření se svěřeným majetkem kraje Centrum Rožmitál pod
Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb. Bude postoupeno k projednání zastupitelstvu města.
30/2019
Rada města schvaluje výkup pozemku parc. č. 1978/43 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 593 m 2,
pozemku parc. č. 1978/68 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 66 m2 a pozemku parc. č. 1995/11
ostatní plocha, neplodná půda o výměře 2489 m2 k.ú. Rožmitál pod Třemšínem z vlastnictví pana J. Č.
za kupní cenu ve výši 11,- Kč/m2 + uhrazení veškerých nákladů spojených s převodem městem. Bude
postoupeno k projednání zastupitelstvu města.
31/2019
Rada města schvaluje odprodej části pozemku parc. č. 507/9 trvalý travní porost o výměře cca 120 m2
k.ú. Voltuš manž. Č. za kupní cenu ve výši 200,-Kč/m2 + uhrazení nákladů spojených s převodem.
Současně rada města navrhuje nabídnout přilehlé části pozemků parc. č. 507/9 a parc. č. 507/30
k odprodeji panu G.
32/2019
Rada města schvaluje navýšení ceny za obědy pro cizí strávníky ve školní jídelně provozované firmou
Scolarest - zařízení školního stravování s účinností od 1.3.2019: Menu na jídelně 77,- Kč, menu odnos
72,- Kč a zvýšení ceny nákladů na vodu a energie potřebné na výrobu každého odebraného hlavního
jídla externím strávníkem, a to na částku 9,- Kč + DPH.
33/2019
Rada města schvaluje vyčištění PVC a výměnu soklových lišt ve školní jídelně pro cizí strávníky firmou
T & T FLOORS s.r.o. za celkovou cenu 19.154,-Kč + DPH.
34/2019
Rada města schvaluje vyřazení ze seznamu žadatelů o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou
paní J. B., z důvodu nesplnění podmínek pro zařazení do seznamu (není již hlášena k trvalému pobytu
na území města).
35/2019
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 paní T.H.Š., Kpt. Jaroše 399, Rožmitál
pod Třemšínem.
36/2019
Rada města schvaluje bezplatné zapůjčení dodávky MO ČRS na zajištění dopravy dětí z rybářského
kroužku na jubilejní 10. ročník rybářského veletrhu a výstavy PVA EXPO Praha Letňany dne 16.2.2019,

na halové závody v rybolovné technice v Zaječově dne 17.2.2019 a na náborové halové závody
v rybolovné technice ve sportovní hale v Příbrami dne 2.3.2019.
37/2019
Rada města revokuje usnesení rady města č. 128/2018 ze dne 20.3.2018 ve věci schválení poskytnutí
finančního daru předsedům osadních výborů ve výši 1.080,- Kč za každé čtvrtletí. První výplata daru
proběhne v dubnu 2018.
38/2019
Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru předsedům osadních výborů ve výši 1.500,- Kč za
každé čtvrtletí s účinností od 1.1.2019. Dar je vyplácen zpětně, tzn. první výplata daru proběhne
v dubnu 2019.
39/2019
Rada města souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu v rámci Tematického zadání „Sociální
oblast“ – požadovaná dotace 600.000,-Kč na provoz pečovatelské služby v roce 2019.
40/2019
Rada města souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek v rámci Tematického zadání
Podpora kultury – Slavnost královny Johanky 2019 – požadovaná dotace 100.000,-Kč.
41/2019
Rada města souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence v rámci
Tematického zadání „Podpora volnočasových, sportovních a vzdělávacích aktivit“ – lezecká stěna –
požadovaná dotace 170.000,-Kč.

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

