Výpis usnesení
ze schůze Rady města Rožmitálu pod Třemšínem ze dne 14.10.2020
438/2020
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku parc. č.
952/2 k.ú. Rožmitál pod Třemšínem, ul. Třemšínská s panem J. B. za účelem výstavby
kanalizační a vodovodní přípojky pro pozemek parc. č. 952/70.
439/2020
Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 341/83 orná půda o výměře
2106 m2 k.ú. Rožmitál pod Třemšínem za kupní cenu ve výši 450,-Kč/m2 + DPH +
administrativní náklady. Bude postoupeno k projednání zastupitelstvu města.
440/2020
Rada města schvaluje zveřejnění záměru pachtu pozemku parc. č. 541/2 ostatní plocha,
neplodná půda o výměře 683 m2, parc. č. 544 trvalý travní porost o výměře 9287 m2 a parc. č.
546/1 trvalý travní porost o výměře 6064 m2 k.ú. Voltuš, pachtovné ve výši 3.500,-Kč/ha/rok,
doba pachtu od 1.1.2021 do 31.12.2027. Uhrazení pachtovného na celou dobu pachtu předem.
441/2020
Rada města schvaluje odprodej části pozemku parc. č. 1444/1 ostatní plocha, ostatní
komunikace k.ú. Rožmitál pod Třemšínem, ul. Sedlická, za kupní cenu ve výši 400,-Kč/m2. Po
vypracování geometrického plánu bude opětovně předloženo k projednání radou města.
442/2020
Rada města schvaluje zveřejnění záměru zrušení a vypořádání spoluvlastnictví pozemků
evidovaných na listu vlastnictví č. 1808 k.ú. Rožmitál pod Třemšínem – Město Rožmitál pod
Třemšínem - spoluvlastnický podíl o velikosti 5/9 vzhledem celku, paní J. L. – spoluvlastnický
podíl o velikosti 1/3 vzhledem k celku, paní J. P. - spoluvlastnický podíl o velikosti 1/27
vzhledem k celku, pan F. P. – spoluvlastnický podíl o velikosti 1/27 vzhledem k celku a paní P. P.
– spoluvlastnický podíl o velikosti 1/27 vzhledem k celku.
Zrušení a vypořádání spoluvlastnictví bude, tak že:
Město Rožmitál pod Třemšínem bude výlučným vlastníkem pozemků: parc. č. 348 orná půda o
výměře 3072 m2, parc. č. 856/29 trvalý travní porost o výměře 518 m2, parc. č. 862/15 ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 2899 m2, parc. č. 888 trvalý travní porost o výměře 15074 m2
parc. č. 1104 trvalý travní porost o výměře 9008 m2 , parc. č. 1110/2 trvalý travní porost o
výměře 6136 m2, parc. č. 1110/6 trvalý travní porost o výměře 3703 m2, parc. č. 1176/1 ostatní
plocha, neplodná půda o výměře 2186 m2, parc. č. 1176/2 trvalý travní porost o výměře 1666
m2, parc. č. 1177/2 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 175 m2, parc. č. 2383/4 trvalý
travní porost o výměře 49 m2.
Paní J. L. bude výlučným vlastníkem pozemků - parc. č. 337/1 orná půda o výměře 1731 m2,
parc. č. 338 orná půda o výměře 2738 m2, parc. č. 339 orná půda o výměře 2410 m2, parc. č.
341/70 orná půda o výměře 2860 m2, parc. č. 342/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 8 m2, parc. č. 342/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 139 m2.
Paní J. P., pan F. P. a paní P. P. budou spoluvlastníky pozemků - parc. č. 817/2 ostatní plocha,
neplodná půda o výměře 563 m2, parc. č. 843/6 vodní plocha, rybník o výměře 15 m2, parc. č.
856/1 trvalý travní porost o výměře 15940 m2, parc. č. 856/8 trvalý travní porost o výměře 39
m2, parc. č. 856/35 vodní plocha, tok přirozený o výměře 105 m 2, parc. č. 856/39 trvalý travní

porost o výměře 920 m2, parc. č. 856/54 trvalý travní porost o výměře 562 m2, parc. č. 856/55
trvalý travní porost o výměře 1271 m2, parc. č. 856/60 vodní plocha, koryto vodního toku
přirozené nebo upravené o výměře 25 m2, parc. č. 856/61 vodní plocha, koryto vodního toku
přirozené nebo upravené o výměře 192 m2, parc. č. 856/68 ostatní plocha, manipulační plocha
o výměře 83 m2, parc. č. 952/64 orná půda o výměře 1293 m2, parc. č. 952/78 orná půda o
výměře 152 m2, parc. č. 952/79 orná půda o výměře 55 m2 a parc. č. 952/80 orná půda o
výměře 5405 m2.
Město Rožmitál vykoupí podíl P. na pozemcích na Obůru v hodnotě 494.300,- Kč a doplatí
18.196,-Kč do jejich nároku, tak že platba od Města Rožmitál pod Třemšínem P. bude 512.496,Kč.
Paní L. doplatí Městu Rožmitál pod Třemšínem do jejich nároku částku ve výši 515.410,-Kč.
Město Rožmitál pod Třemšínem zajistí všechny potřebné právní kroky k realizaci zrušení a
vypořádání spoluvlastnictví pozemků na vlastní náklady.
Bude postoupeno k projednání zastupitelstvu města.
443/2020
Rada města revokuje usnesení č. 374/2020 ze dne 18.8.2020 ve věci schválení směny části
pozemku parc. č. 1302/49 orná půda ve vlastnictví města za část pozemku parc č. 1357/4 orná
půda ve vlastnictví pana M. P. k.ú. Rožmitál pod Třemšínem. Po vypracování geometrického
plánu bude předloženo opětovně k projednání radě města. Náklady spojené s vypracováním
geometrického plánu uhradí každý jednou polovinou.
444/2020
Rada města schvaluje zveřejnění záměru směny části pozemku parc. č. 1302/49, nově
označena parc. č. 1302/69 orná půda o výměře 566 m2, dle geometrického plánu č. 1976127/2020 ve vlastnictví města za část pozemku parc. č. 1357/4, nově označena parc. č. 1357/5
orná půda o výměře 555 m2 a části pozemku parc. č. 1357/4, nově označena parc. č. 1357/6
orná půda o výměře 118 m2 dle citovaného geometrického plánu, ve vlastnictví Ing. Mgr. B. K.
Bude postoupeno k projednání zastupitelstvu městu.
445/2020
Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o zemědělském pachtu se Statkem
Rožmitál spol. s r.o., z důvodu vyjmutí pozemku parc. č. 133/2 k.ú. Starý Rožmitál a vrácení
pachtovného ve výši 7.919,-Kč (pachtovné za pozemek parc. č. 133/2 a za pozemky parc. č.
616/8, 616/9, 616/24 k.ú. Starý Rožmitál, za které bylo pachtovné uhrazeno 2krát).
446/2020
Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,-Kč na akci
Starorožmitálský živý betlém, který se bude konat dne 19.12.2020.
447/2020
Rada města schvaluje v návaznosti na usnesení č. 350/2020 ze dne 4.8.2020 poskytnutí
finančního příspěvku ve výši 40.000,- Kč na pořízení tepelného čerpadla panu A. D., paní J. K.,
paní M. P., paní M. S., paní M. S., a paní I. Č.
448/2020
Rada města schvaluje pronájem osvětlení vánočního stromu od firmy DECOLED s.r.o. na dobu 3
let za cenu 116.430,-Kč včetně DPH + asistenci při první instalaci.

449/2020
Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 40.000,-Kč občanům osad
Pňovice, Nesvačily, Strýčkovy, Hutě, Skuhrov a Zalány na pořízení domovní ČOV s účinností od
1.11.2020.
450/2020
Rada města schvaluje změnu místa pro vyhrazené parkování pro ZTP pro paní A. M., za domem
čp. 770 v ulici Rybova.
451/2020
Rada města schvaluje pokácení 1 ks smrku pichlavého a 1 ks smrku ztepilého na pozemku parc.
č. 1302/8 k.ú. Rožmitál pod Třemšínem (u Speciální základní školy).
452/2020
Rada města schvaluje pokácení 1 ks smrku ztepilého na pozemku parc. č. 237/3 k.ú. Rožmitál
pod Třemšínem (u Šichtantu).
453/2020
Rada města schvaluje provedení sesazovacího redukčního řezu 2 ks vrb náhrobních na
pozemku parc. č. 2292/1 k.ú. Rožmitál pod Třemšínem, ul. V Oboře.
454/2020
Rada města neschvaluje pokácení borovice lesní na pozemku parc. č. 137/3 k.ú. Nesvačily pod
Třemšínem.
455/2020
Rada města neschvaluje pokácení břízy na pozemku parc. č. 892/26 k.ú. Rožmitál pod
Třemšínem.
456/2020
Rada města schvaluje změnu funkčního využití pozemku parc. č. 505/13 k.ú. Voltuš, z plochy
veřejného prostranství na plochu smíšenou obytnou.
457/2020
Rada města schvaluje změnu funkčního využití pozemku parc. č. 341/77 k.ú. Rožmitál pod
Třemšínem, z plochy veřejného prostranství na plochu smíšenou obytnou, za předpokladu
zajištění přístupu k pozemku.
458/2020
Rada města schvaluje od 14.10.2020 do odvolání zrušení poplatků za rozvoz obědů, zajišťování
nákupů a pochůzek rožmitálským občanům, uživatelům pečovatelské služby.
459/2020
Rada města schvaluje od 1.11.2020 do odvolání slevu na nájemném o polovinu v základní ceně
za pronájem nebytových prostor – restaurace NEW ROMANCE.

460/2020
Rada města schvaluje složení Povodňové komise města Rožmitál pod Třemšínem, seznam bude
přílohou zápisu.
461/2020
Rada města schvaluje převod nevyčerpaných finančních prostředků poskytnutých společnosti
Anthonea Musica s. r. o. na konání letošního 3. ročníku Festivalu Jakuba Jana Ryby na konání 4.
ročníku v r. 2021.
462/2020
Rada města souhlasí s podáním žádosti o dotaci na rekonstrukci hřiště na víceúčelové hřiště
pro výuku tělesné výchovy na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
Pozn.:
Usnesení ze schůzí rady města jsou upravena v souladu s platným zněním zákona č. 101/2000
Sb. o ochraně osobních údajů.

