Výpis usnesení
ze schůze Rady města Rožmitálu pod Třemšínem ze dne 17.3.2020
120/2020
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce V20/2019 s Národním zemědělským muzeem, s.
p. o. za účelem bezplatného vypůjčení předmětů pro výstavu v Podbrdském muzeu „Karel Daniel
Gangloff – Český Archimédés“ do 20.2.2022.
121/2020
Rada města schválila krizový štáb v době pandemie nemoci COVID-19 v ČR ve složení: Ing. Josef
Vondrášek, Mgr. Pavel Bártl, JUDr. Josef Kaiser, Aleš Haluska, Jana Brdová, Bc. Marcela Sladká, Bc.
Miloslava Matějková, Václav Krýda, Jindřich Podlena, Ing. Oldřich Berka, Jaroslava Dražanová a Petr
Šourek.
122/2020
Rada města schválila od 18.3.2020 do odvolání zrušení poplatku za rozvoz obědů a zajišťování nákupů
rožmitálským občanům.
123/2020
Rada města schvaluje poskytnutí půjčky ve výši 50.000,- Kč z fondu rozvoje bydlení paní K. T. na
provedení plynovodní přípojky pro čp. 14.
124/2020
Rada města schválila uzavření pachtovní smlouvy na pozemky parc. č. 785/2 ostatní plocha,
neplodná půda o výměře 2493 m2, parc. č. 785/5 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 387 m2,
parc. č. 822/95 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 692 m2, parc. č. 1053/1 ostatní plocha, neplodná
půda o výměře 3739 m2, parc. č. 1053/2 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 192 m2, parc. č.
1054/2 trvalý travní porost o výměře 142 m2, parc. č. 1054/4 ostatní plocha, neplodná půda o výměře
180 m2, parc. č. 1083/2 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 7530 m2, parc. č. 1807/6 vodní
plocha, tok přirozený o výměře 100 m2 k.ú. Pňovice pod Třemšínem, s Ing. M. S., od 1.9.2020 do
31.12.2027, pachtovné ve výši 3.500,-Kč/ha/rok bude uhrazeno na celou dobu pachtu předem.
125/2020
Rada města revokuje usnesení č. 62/2014 ze dne 27.2.2014 ve věci schválení zveřejnění záměru
prodeje pozemku parc. č. st. 1143/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 379 m 2, pozemku parc. č.
1164/5 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 432 m2 a pozemku parc. č. 2309/5 ostatní
plocha, manipulační plocha o výměře 143 m2 (celková výměra 954 m2). Bude postoupeno
k projednání zastupitelstvu města.
126/2020
Rada města revokuje usnesení č. 63/2014 ze dne 27.2.2014 ve věci schválení výkupu pozemku parc.
č. 237/1 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 879 m2 v k. ú. Rožmitál pod Třemšínem
z vlastnictví společnosti RAVAK, a. s. za kupní cenu 300,- Kč/m2. Bude postoupeno k projednání
zastupitelstvu města.
127/2020
Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. st. 1143/2 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 379 m2, pozemku parc. č. 1164/5 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 432
m2 a pozemku parc. č. 2309/5 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 143 m2 (celková výměra
954 m2) k.ú. Rožmitál pod Třemšínem za kupní cenu ve výši 350,-Kč/m2 + uhrazení nákladů spojených
s převodem. Bude postoupeno k projednání zastupitelstvu města.

128/2020
Rada města schvaluje výkup pozemku parc. č. 237/1 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře
879 m2 a pozemku parc. č. 256/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 200 m 2 v k. ú.
Rožmitál pod Třemšínem z vlastnictví společnosti RAVAK, a. s. do vlastnictví města za kupní cenu
350,- Kč/m2 + uhrazení nákladů spojených s převodem. Bude postoupeno k projednání zastupitelstvu
města.
129/2020
Rada města schvaluje modernizaci stávajícího komínového průduchu vložkováním s osazením
připojovací tvarovek v čp. 28 ve Strýčkovech (Kulturní dům) firmou Kominictví Luboš Hess za cenu
24.046,-Kč bez DPH.
130/2020
Rada města schvaluje rekonstrukci střech objektů v areálu radnice – strana do dvora firmou Vladimír
Kolář – STAMONT za celkovou cenu 394.554,-Kč včetně DPH.
131/2020
Rada města schvaluje výměnu 13 střešních oken včetně zatemňovacích rolet v DPS čp. 30 firmou
Vladimír Kolář – STAMONT za celkovou cenu 227.091,-Kč včetně DPH.
132/2020
Rada města schvaluje provedení hydrogeologických prací pro zajištění dotace na doplňující vodní
zdroje lokality Pňovice a Strýčkovy za celkovou cenu 24.000,-Kč bez DPH firmou Eligeo s.r.o.
133/2020
Rada města schvaluje pořízení GO solárního zařízení pro ohřev vody v budově čp. 540 - tribuna ve
sportovním areálu v Rožmitále pod Třemšínem za celkovou cenu 89.848,-Kč bez DPH firmou Marek
Bímon.
134/2020
Rada města projednala výsledek výběrového řízení na akci „Stavební úpravy chodeb a kuchyně
včetně nové elektroinstalace v MŠ Sluníčko“. Výběrové řízení proběhlo v souladu se zákonem č.
134/2016 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění. Vítězem je firma RIOS Příbram spol. s r.o. za
cenu 704.900,37 Kč včetně DPH. Rada města pověřuje starostu podpisem smlouvy.

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

