Výpis usnesení
ze schůze Rady města Rožmitálu pod Třemšínem ze dne 29.4.2020

168/2020
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o
umístění stavby č. IP-12-6026168/VB/2 s ČEZ Distribuce, a.s. zastoupena Miroslavem Cihelkou na
pozemek parc. č. 2326/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Rožmitál pod Třemšínem, ul.
Sedlická za finanční náhradu ve výši 1.000,-Kč + DPH.
169/2020
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o
umístění stavby č. IE-12-6009756/VB/1, Rožmitál, Kpt. Jaroše – kNN R723 R83 s ČEZ Distribuce, a.s.
zastoupena Ing. Milanem Šimákem na pozemek parc. č. 907 ostatní plocha, ostatní komunikace,
pozemek parc. č. 913/15 ostatní plocha, ostatní komunikace a pozemek parc. č. 2304/5 ostatní
plocha, silnice v k.ú. Rožmitál pod Třemšínem, ul. Kpt. Jaroše, Na Spravedlnosti za finanční náhradu
ve výši 38.580,-Kč + DPH za dodržení podmínek dle Vyjádření Vodního hospodářství ze dne 27.3.2020
a Technických služeb ze dne 9.4.2020.
170/2020
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-6007444/01
s ČEZ Distribuce, a.s. zastoupena ELEKTROSTRAV STRAKONICE s.r.o. na pozemek parc. č. 886/2
ostatní plocha, neplodná půda, parc. č. 888/64 zahrada, parc. č. 888/66 orná půda, parc. č. 1704/2
ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1704/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č.
1704/6 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1739/5 ostatní plocha, ostatní komunikace a
parc. č. 1741/2 ostatní plocha, silnice vše v k.ú. Pňovice pod Třemšínem za finanční náhradu ve výši
23.100,-Kč + DPH.
171/2020
Rada města schvaluje zveřejnění záměru výpůjčky části pozemku parc. č. 508/1, dle geometrického
plánu č. 71a/2013, označena parc. č. 508/1a ostatní plocha, jiná plocha o výměře 11966 m 2 k.ú.
Voltuš.
172/2020
Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 2289/14 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 65 m2 k.ú. Rožmitál pod Třemšínem, ul. Ing. Lízla. Předmětná část
pozemku bude využívána jako manipulační plocha před objektem čp. 2 (Zámecká vinárna).
173/2020
Rada města neschvaluje odprodej části pozemku parc. č. 2291/14 ostatní plocha, ostatní komunikace
k.ú. Rožmitál pod Třemšínem, ul. Sladkovského. Předmětná část pozemku je jediný přístup k vodě,
který ale není pro veřejnost zpřístupněn. Soutka nebude zpřístupněna ani pro manipulaci se zelení
vyřezanou v Jalovém potoce.
174/2020
Rada města schvaluje zveřejnění záměru uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zemědělském pachtu
uzavřené dne 5.1.2018, z důvodu rozložení úhrady pachtovného ve výši 2.274.835,-Kč do tří splátek,
1. splátka ve výši 758.280,-Kč do 31.8.2020, 2. splátka ve výši 758.280,-Kč do 31.8.2021 a 3. splátka ve
výši 758.275,-Kč do 31.8.2022.

175/2020
Rada města schvaluje změnu nájemce u pronájmu pozemku parc. č. 259/10 zahrada o výměře 425 m 2
k.ú. Rožmitál pod Třemšínem. V případě, že bude nový nájemce souhlasit s uzavřením nájemní
smlouvy za nájemné ve výši 7,-Kč/m2/rok bude záměr pronájmu zveřejněn, v opačném případě bude
nájem ukončen k 30.9.2020.
176/2020
Rada města projednala výsledek výběrového řízení na akci „Rekonstrukce střechy Šichtant
v Rožmitále p. Tř.“. Výběrové řízení proběhlo v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o veřejných
zakázkách v platném znění. Vítězem je firma Vladimír Kolář s cenou 842.192,- Kč bez DPH. Rada
města pověřuje starostu podpisem smlouvy.
177/2020
Rada města schvaluje výměnu podlahy a obkladů v kuchyňce Mateřské školy (Sluníčko) firmou RIOS
Příbram s.r.o. za celkovou cenu 12.206,-Kč včetně DPH.
178/2020
Rada města schvaluje vypracování projektové dokumentace na akci „Rožmitál pod Třemšínem, Bílá
skála – oprava jímání vody“ panem Ing. Zdeňkem Bláhou za celkovou cenu 46.400,-Kč bez DPH.
179/2020
Rada města schvaluje očištění pomníku ve Starém Rožmitále firmou Jan Kříž za celkovou cenu
14.520,-Kč včetně DPH.
180/2020
Rada města schvaluje očištění a ošetření sochy před zdravotním střediskem v Rožmitále pod
Třemšínem firmou Jan Kříž za celkovou cenu 15.125,-Kč včetně DPH.
181/2020
Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 1.000,- Kč Lince bezpečí, z. s.
182/2020
Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 23.000,-Kč na rekonstrukci
sádrokartonů podhledů a výměnu střešních oken v bytě č. 5 čp. 770.
183/2020
Rada města schvaluje opravu obložení na WC v bytě č. 4 v čp. 770 bytovým hospodářstvím (materiál
si uhradí nájemník sám).
184/2020
Rada města schvaluje provedení arboristických zásahů a pokácení dřevin v rámci projektu
„Revitalizace veřejné zeleně ve městě Rožmitál pod Třemšínem – etapa II., vše v k.ú. Rožmitál pod
Třemšínem:
- arboristické zásahy 23 ks dřevin (lípa srdčitá, lípa velkolistá) na pozemku parc. č. 2294/1,
v památkově chráněné „Lipové aleji za zámkem“,
- arboristické zásahy na 2 ks jírovce maďalu na pozemku parc. č. 2291/17 ul. Rybova,
- kácení 2 ks lípy srdčité na pozemku parc. č. 2407 a 2406/1 (na novém hřbitově),
- kácení 11 ks břízy bělokoré na pozemku parc. č. 1300/1, 1300/9, 1300/10 a 1300/11 (na stadioně),
- kácení 1 ks douglasky tisolisté na pozemku parc. č. 1300/1 (na stadioně),
- kácení 2 ks smrku ztepilého na pozemku parc. č. 1300/1 (na stadioně),
- kácení 1 ks borovice lesní na pozemku parc. č. 191/1 (Sídliště, u Bílého lva).

185/2020
Rada města schvaluje, v souvislosti se změnou zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb.
v platném znění, cenu vodného 32,-Kč a stočného 36,- Kč (ceny včetně 10% DPH) s účinností od
1.5.2020.

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

