Výpis usnesení
ze schůze Rady města Rožmitálu pod Třemšínem ze dne 9.7.2019
335/2019
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku – STL plynovodní
přípojku pro čp. 15 na pozemku parc. č. 2289/18, 2290/2 a 2347 k.ú. Rožmitál pod Třemšínem (ul.
Příkopy) s panem V. O., zastoupen panem A. N. Pan V. O. uhradí připojovací poplatek ve výši 13.000,Kč.
336/2019
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku – STL plynovodní
přípojku pro čp. 14 na pozemku parc. č. 2289/18, 2290/2 a 2347 k.ú. Rožmitál pod Třemšínem (ul.
Příkopy) s paní K. T.. Paní K. T. uhradí připojovací poplatek ve výši 13.000,-Kč.
337/2019
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o
umístění stavby č. IV-12-6023973 s ČEZ Distribuce, a.s., zastoupena Colsys, s.r.o., na pozemek parc. č.
165/8 zahrada, parc. č. 2291/17 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 2320/11 ostatní plocha,
silnice, parc. č. 2618 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 2642 ostatní plocha, jiná plocha a
parc. č. 2320/12 ostatní plocha, silnice v k.ú. Rožmitál pod Třemšínem za účelem výstavby NN za
finanční náhradu ve výši 7.500,-Kč + DPH za podmínky, že stavba v místní komunikaci bude
provedena až v měsíci červnu roku 2020.
338/2019
Rada města schvaluje odprodej části pozemku parc. č. st. 591/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
cca 19 m2 k.ú. Rožmitál pod Třemšínem za kupní cenu ve výši 550,-Kč/m2 + DPH + uhrazení nákladů
spojených s převodem + uhrazení administrativních nákladů ve výši 1.500,-Kč panu F. T. Po
vypracování geometrického plánu na oddělení přesné části pozemku, bude opětovně předloženo
radě města k projednání.
339/2019
Rada města schvaluje povolení vstupu na část pozemku parc. č. 1302/3 ostatní plocha, neplodná
půda, nově označena parc. č. 1302/67 ostatní plocha, neplodná půda, dle geometrického plánu č.
1928-135/2019 v k.ú. Rožmitál pod Třemšínem manželům R. a J. S. Předmětná část pozemku bude
sloužit jako přístup k pozemkům parc. č. 1302/51, 1302/53 a 1302/56, na kterých bude vybudována
stavba rodinného domu.
340/2019
Rada města schvaluje uzavření Dohody se Statkem Rožmitál s. r. o. – upřesnění plochy k hospodaření
– na pozemcích parc. č. 9/1 orná půda o výměře 12947 m2 (snížení o 1028 m2), parc. č. 341/83 orná
půda o výměře 2106 m2, parc. č. 341/84 orná půda o výměře 2106 m2, parc. č. 341/85 orná půda o
výměře 2106 m2 , část parc. č. 341/1 a) orná půda o výměře 127510 m 2 (snížení o 21 m2) dle GP č.
39/2013 (spodní část pozemku), parc. č. 316/11 trvalý travní porost o výměře 551 m2, parc. č. 316/12
trvalý travní porost o výměře 402 m2, parc. č. 316/13 trvalý travní porost o výměře 466 m2, parc. č.
316/14 trvalý travní porost o výměře 532 m2, parc. č. 316/23 trvalý travní porost o výměře 223 m 2,
parc. č. 316/25 trvalý travní porost o výměře 277 m2, parc. č. 316/27 trvalý travní porost o výměře
142 m2, parc. č. 340/1 orná půda o výměře 817 m2 (snížení o 12 m2) k.ú. Rožmitál pod Třemšínem.
Celkové snížení výměry o 1061 m2. Pachtovné pro další hospodářský rok od 1.10.2019 do 30.9.2020
stanovila rada města ve výši 46.572,-Kč (3.101,-Kč/ha/rok). Dále bude v dodatku zmíněno, že na
pozemku parc. č. 341/1a) může být provedena hrubá stavba vjezdu na tento pozemek před sklizní,
bez nároku na kompenzaci, pachtýř požaduje jen oznámit zahájení stavby.

341/2019
Rada města revokuje usnesení č. 268/2019 ze dne 4.6.2019 ve věci schválení odprodeje části
pozemku parc. č. 2637 ostatní plocha, jiná plocha k.ú. Rožmitál pod Třemšínem panu P. C. za kupní
cenu ve výši 210,-Kč/m2 + DPH + uhrazení nákladů spojených s prodejem a administrativních nákladů
ve výši 1.500,-Kč. Po vypracování geometrického plánu na oddělení přesné části pozemku bude
opětovně předloženo radě města k projednání.
342/2019
Rada města schvaluje odprodej části pozemku parc. č. 2637 ostatní plocha, jiná plocha k.ú. Rožmitál
pod Třemšínem panu P. C. za kupní cenu ve výši 350,-Kč/m2 + uhrazení nákladů spojených s prodejem
a administrativních nákladů ve výši 1.500,-Kč. Po vypracování geometrického plánu na oddělení
přesné části pozemku bude opětovně předloženo radě města k projednání. Výše kupní ceny byla
stanovena s ohledem na to, že předmětnou část pozemku žadatel dlouhodobě udržuje a stará se o ni
a rovněž k lokalitě, ve které se pozemek nachází.
343/2019
Rada města schvaluje zapůjčení technologie na promítání E-cinema v pořizovací hodnotě 323 766,- Kč
(dataprojektor a ozvučení) + plátno pro čtyři letní promítání na nádvoří zámku Rožmitál p. Tř. v době
od 19. do 28. 7.2019 za těchto podmínek - zařízení vypůjčitel vrátí Městskému kulturnímu středisku
Rožmitál p. Tř. v pondělí 29.7.2019. Obsluhu zařízení bude provádět vždy některý z proškolených
promítačů, kteří promítají v Kině Rožmitál p. Tř. Cena za zapůjčení bude 2000,- Kč (500,- Kč za
představení).
344/2019
Rada města schvaluje bezplatné zapůjčení lavic, stolů a stanu Skautskému středisku Rožmitál pod
Třemšínem na vybudování náhradní jídelny a kuchyně na letní dětské tábory Na Dědku v období od
5.7.-31.8.2019.
345/2019
Rada města navrhuje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 50.000,-Kč Skautům, středisku Rožmitál
pod Třemšínem na rekonstrukci skautské základny – hájovny Na Dědku, která dne 4.7.2019 vyhořela.
Bude postoupeno k projednání zastupitelstvu města.
346/2019
Rada města schvaluje provedení biologického průzkumu v rámci Projektu revitalizace zeleně
v intravilánu města Rožmitál pod Třemšínem Ing. Jitkou Skalickou, Ph.D., zahradní architektkou za
celkovou cenu 49.780,-Kč.
347/2019
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 R. T., Třemšínská 752, Rožmitál
pod Třemšínem.
348/2019
Rada města schvaluje pracovní cestu zaměstnanců města do německého Regenu ve dnech 27.28.7.2019 na akci PICHELSTEINERFEST a do ukrajinské Koločavy ve dnech 5.-8.9.2019 za účelem
navázání družební spolupráce s místní školou. Rada města schvaluje poskytnutí stravného v zákonné
výši.

349/2019
Rada města schvaluje používání motorového vozidla zn. Ford Transit, SPZ 4SK9275, WIN
WF0FXXTTGFJT02090, s označením „Hasiči“, barvy červené pro služební cestu v zemích EU a na
Ukrajině a schvaluje k řízení tohoto vozidla pana Zdeňka Vavrečku a pana Karla Sadílka.
350/2019
Rada města pověřuje paní Michaelu Havlenovou, referentku správního odboru, zastupováním Města
Rožmitál pod Třemšínem ve věci předvolání k jednání Okresního soudu v Příbrami, o opatrovnictví
člověka, a to V. V., trvale bytem Na Spravedlnosti 589, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem, pod č.j.:
12Nc 9407/2019.
351/2019
Rada města pověřuje paní Michaelu Havlenovou, referentku správního odboru, zastupováním Města
Rožmitál pod Třemšínem ve věci předvolání k jednání Okresního soudu v Příbrami, o změně
opatrovnictví člověka, a to B. P., trvale bytem Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, nyní v Centru Rožmitál
pod Třemšínem, pod č.j.: 0 P 117/2019-75, 7 P a Nc 85/2019.
352/2019
Rada města schvaluje zvýšení ceny vodného na 32,-Kč a stočného na 36,- Kč (ceny včetně DPH)
s účinností od 1.10.2019.
353/2019
Rada města schvaluje opravu spojnice mezi Starým Rožmitál a Věšínem po povodni za cenu 116.584,Kč včetně DPH firmou Stavební společnost Svoboda Karel. Rada pověřuje starostu podpisem
objednávky.
354/2019
Rada města schvaluje vyasfaltování 5 vjezdů k rodinným domům na návsi v Pňovicích za celkovou
cenu 204.984,-Kč včetně DPH firmou Stavební společnost Svoboda Karel. Rada pověřuje starostu
podpisem objednávky.

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

