Výpis usnesení
ze schůze Rady města Rožmitálu pod Třemšínem ze dne 21.5.2019
245/2019
Rada města schvaluje zveřejnění záměru odprodeje části pozemku parc. č. 1380/16, nově označena
parc. č. 1380/25 trvalý travní porost o výměře 3 m2 , dle geometrického plánu č. 1927-85/2019 k.ú.
Rožmitál pod Třemšínem za kupní cenu ve výši 550,-Kč/m2 + DPH + uhrazení nákladů spojených
s prodejem a administrativních nákladů ve výši 1.500,-Kč. Bude postoupeno k projednání
zastupitelstvu města.
246/2019
Rada města schvaluje zveřejnění záměru odprodeje části pozemku parc. č. 1704/1, nově označena
parc. č. 1704/15 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 64 m2, dle geometrického plánu č. 255128/2019 k.ú. Pňovice pod Třemšínem za kupní cenu ve výši 250,-Kč/m2 + uhrazení nákladů
spojených s prodejem a administrativních nákladů ve výši 1.500,-Kč. Bude postoupeno k projednání
zastupitelstvu města.
247/2019
Rada města schvaluje zveřejnění záměru odprodeje části pozemku parc. č. 1302/3, nově označena
parc. č. 1302/3 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 340 m2, dle geometrického plánu č. 1928135/2019 k.ú. Rožmitál pod Třemšínem za kupní cenu ve výši 550,-Kč/m2 + DPH + uhrazení nákladů
spojených s prodejem a administrativních nákladů ve výši 1.500,-Kč. Bude postoupeno k projednání
zastupitelstvu města.
248/2019
Rada města schvaluje výkup pozemku parc. č. 1180/3 vodní plocha, nádrž umělá o výměře 1598 m 2 a
pozemku parc. č. 1192/5 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1405 m2 k.ú. Rožmitál pod Třemšínem
za celkovou kupní cenu ve výši 38.653,-Kč + uhrazení nákladů spojených s prodejem městem. Bude
postoupeno k projednání zastupitelstvu města.
249/2019
Rada města schvaluje výkup pozemku parc. č. 853/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
380 m2 k.ú. Starý Rožmitál a pozemku parc. č. 1368/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 620 m2 k.ú.
Rožmitál pod Třemšínem za celkovou kupní cenu ve výši 25.700,-Kč + uhrazení nákladů spojených
s prodejem městem. Bude postoupeno k projednání zastupitelstvu města.
250/2019
Rada města neschvaluje odprodej části pozemku parc. č. 2317/11 ostatní plocha, ostatní komunikace
a celého pozemku parc. č. 1172/4 ostatní plocha, jiná plocha k.ú. Rožmitál pod Třemšínem, z důvodu
vedení inženýrských sítí v předmětných částech pozemků – veřejné osvětlení a možného prodloužení
vodovodního řadu.
251/2019
Rada města revokuje usnesení č. 99/2019 ze dne 26.2.2019 ve věci schválení zpracování HG posudku
vodního zdroje včetně vyčištění a čerpací zkoušky vodního zdroje Pourka firmou AQUATEST a.s. za
cenu 32.500,-Kč bez DPH.

252/2019
Rada města schvaluje bezplatné zapůjčení dodávky Českému rybářskému svazu, z.s, místní organizaci
ve dnech 31.5.-1.6.2019 na zajištění dopravy dětí z rybářského kroužku na rybářské závody „O pohár
předsedy SÚS“, které se konají v Bělé pod Bezdězem.

253/2019
Rada města schvaluje bezplatné zapůjčení stolů a lavic Místní organizaci Českého rybářského svazu
na dětské rybářské závody, které se budou konat dne 25.5.2019 na rybníku Jez.
254/2019
Rada města schvaluje poskytnutí stravného dvěma členům SDH Rožmitál pod Třemšínem ve výši 70
euro/osobu, neboť se zúčastní mezinárodní soutěže v požárním sportu ve Slovinsku.
255/2019
Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.000,- Kč na akci Čarodějnice 2019
Osadnímu výboru Pňovice a Skuhrov.
256/2019
Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.000,- Kč na akci Dětský den 2019
Osadnímu výboru Pňovice a Skuhrov.
257/2019
Rada města schvaluje rekonstrukci komunikací – vyasfaltování překopu v ul. Na Spravedlnosti, opravu
části „staré voltušské“, opravu komunikace u rekreačně sportovního areálu a ulice Zahradní za
celkovou cenu 562.160,-Kč včetně DPH firmou Stavební společnost Svoboda Karel. Rada pověřuje
starostu podpisem objednávek.
258/2019
Rada města projednala výsledek výběrového řízení na akci „Instalace systému větrání pro učebny v ZŠ
Rožmitál pod Třemšínem“. Výběrové řízení proběhlo v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o
veřejných zakázkách v platném znění. Vítězem je firma Entalpa s.r.o. s cenou 1.743.728,56,-Kč bez
DPH. Rada města pověřuje starostu podpisem smlouvy.
259/2019
Rada města schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu 2019
z rozpočtu Středočeského kraje – Slavnost královny Johanky 2019 z rozpočtu Středočeského kraje –
Středočeský Fond kultury a obnovy památek ve výši 100.000,-Kč. Slavnost se bude konat dne
15.6.2019.
260/2019
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 panu M. B., V Sadech 280, Rožmitál pod
Třemšínem.
261/2019
Rada města schvaluje ořezání větví smrku pichlavého na pozemku parc. č. 165/3 k.ú. Rožmitál pod
Třemšínem, z důvodu opravy fasády budovy čp. 99 - ordinace dětské lékařky.
262/2019
Rada města schvaluje pokácení dřevin z důvodu výstavby vodovodní a kanalizační sítě v osadě Voltuš
- 2 ks střemchy obecné na pozemku parc. č. 556/7 k.ú. Rožmitál pod Třemšínem, 1 ks vrby křehké na
pozemku parc. č. 508/1 k.ú. Voltuš, 2 ks břízy bílé na pozemku parc. č. 662/10 k.ú. Voltuš, 2 ks břízy
bílé na pozemku parc. č. 400/3 k.ú. Rožmitál pod Třemšínem, 1 ks topolu kanadského na pozemku
parc. č. 400/2 k.ú. Rožmitál pod Třemšínem, 1 ks třešně ptačí na pozemku parc. č. 854 k.ú. Starý
Rožmitál, zapojený porost náletových dřevin o celkové ploše 960 m2 na pozemku parc. č. 631/11 k.ú.
Rožmitál pod Třemšínem, zapojený porost dřevin o celkové ploše 146 m 2 na pozemku parc. č. 556/7

k.ú. Rožmitál pod Třemšínem, zapojený porost dřevin o celkové ploše 80 m 2 na pozemku parc. č.
508/1 k.ú. Voltuš.

263/2019
Rada města schvaluje pořízení 2 ks herních prvků - vlnobití do sportovního areálu u požární nádrže a
na hřiště u školní jídelny za celkovou cenu včetně montáže 44.528,- Kč bez DPH od firmy TR Antoš
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.

