Výpis usnesení
ze schůze Rady města Rožmitálu pod Třemšínem dne 9.11.2020
472/2020
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku parc. č.
1302/34 a parc. č. 1302/31 k.ú. Rožmitál pod Třemšínem, ul. Za Školou s panem A. K. a paní P.
I. V. za účelem provedení kanalizační a vodovodní přípojky pro pozemek parc. č. 1358/1 k.ú.
Rožmitál pod Třemšínem.
473/2020
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku parc. č.
191/1 k.ú. Rožmitál pod Třemšínem, ul. Sídliště s Bytovým družstvem TŘEMŠÍN za účelem
provedení výměny uzemnění hromosvodu pro nemovitost čp. 634, 635, 636, 637 v Rožmitále
pod Třemšínem za dodržení podmínek Technických služeb a Vodního hospodářství Města
Rožmitál pod Třemšínem.
474/2020
Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 8 k nájemní smlouvě s firmou OKNOPLASTIK s. r. o.
Praha za účelem umístění reklamní tabule na plot u hasičské zbrojnice na období od 1.12.2020
do 30.11.2021 za finanční náhradu 2.000,- Kč/m2/rok + DPH.
475/2020
Rada města schvaluje uzavření Pachtovní smlouvy s panem T. O. na pacht 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, na období
od 1.1.2021 do 31.12.2027, pachtovné ve výši 3.500,-Kč/ha/rok bude uhrazeno za celou dobu
pachtu předem.
476/2020
Rada města schvaluje zveřejnění záměru pachtu pozemku parc. č. 1815/15 orná půda o výměře
27 m2, parc. č. 1868 orná půda o výměře 2752 m2 a parc. č. 2116/7 trvalý travní porost o
výměře 89 m2 v k.ú. Rožmitál pod Třemšínem, na období od 1.1.2021 do 31.12.2027,
pachtovné ve výši 3.500,-Kč/ha/rok bude uhrazeno na celou dobu pachtu předem.
477/2020
Rada města schvaluje umístění reklamních tabulí na stožáry veřejného osvětlení vjezd do ulice
Čelakovské-Rajské, v ulici Tyršova (u sokolovny) a v ul. Sladkovského na autobusovém nádraží,
reklamní tabule o celkových rozměrech 2,88 m2, za celkovou cenu 5.760,-Kč + DPH. Nájemní
smlouva na pronájem reklamní plochy bude uzavřena s firmou ZEMAN maso – uzeniny, a.s. na
dobu 1 roku, od 1.12.2020 do 30.11.2021.
478/2020
Rada města schvaluje zveřejnění záměru směny části pozemku parc. č. 847/19, nově označena
parc. č. 847/34 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m2 ve vlastnictví města za část
pozemku parc. č. st. 19, nově označena parc. č. 1008 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 m 2
ve vlastnictví paní Bc. M. B., vše dle geometrického plánu č. 472-253/2020, vše v k.ú. Starý
Rožmitál, obec Rožmitál pod Třemšínem.
Rada města schvaluje zveřejnění záměru odprodeje části pozemku parc. č. 847/19, nově
označena parc. č. 847/33 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m 2 a části pozemku
parc. č. st. 19, nově označena parc. č. st. 19/2 zastavěná plocha o výměře 13 m2, dle
geometrického plánu č. 472-253/2020, vše v k.ú. Starý Rožmitál za cenu 250,-Kč/m2 + uhrazení
nákladů spojených s převodem. Bude postoupeno k projednání zastupitelstvu města.

479/2020
Rada města revokuje usnesení č. 425/2014 ze dne 8.12.2014 ve věci uznání vlastnické práva
k pozemku parc. č. 2453/12 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 612 m 2 v k.ú.
Rožmitál pod Třemšínem ve prospěch Ředitelství silnic a dálnic ČR a schvaluje uzavření
souhlasného prohlášení k výše uvedenému pozemku. Bude postoupeno k projednání
zastupitelstvu města.
480/2020
Rada města schvaluje zveřejnění záměru uzavřít souhlasné prohlášení ve věci uznání
vlastnického práva k části pozemku parc. č. 2453/12, nově označena parc. č. 2453/12 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 533 m2, dle geometrického plánu č. 1972-41/2020 v k.ú.
a obci Rožmitál pod Třemšínem ve prospěch Ředitelství silnic a dálnic ČR. Bude postoupeno
k projednání zastupitelstvu města.
481/2020
Rada města schvaluje zveřejnění záměru uzavřít Dodatek č. 1 k budoucí kupní smlouvě ze dne
8.1.2019 ve věci budoucího prodeje pozemků parc. č. 504/17 orná půda o výměře 24269 m2,
parc. č. 503/2 orná půda o výměře 146 m2, parc. č. 503/22 orná půda o výměře 3323 m2, parc.
č. 503/23 orná půda o výměře 1367 m2 a parc. č. 503/21 orná půda o výměře 2603 m2 k.ú.
Starý Rožmitál (o celkové výměře 31708 m2) za kupní cenu ve výši 30,-Kč/m2 + uhrazení
nákladů spojených s převodem. Tímto dodatkem se navyšuje kupní cena pozemků a doba
platnosti budoucí kupní smlouvy se prodlužuje do 31.12.2022. Bude postoupeno k projednání
zastupitelstvu města.
482/2020
Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 351/76 trvalý travní
porost o výměře cca 150 m2 k.ú. Hutě pod Třemšínem, doba pronájmu 1 rok s automatickým
prodloužením, nájemné ve výši 7,-Kč/m2/rok.
483/2020
Rada města revokuje usnesení č. 415/2020 ze dne 14.9.2020 ve věci schválení zveřejnění
záměru odprodeje pozemku parc. č. 127/22 orná půda o výměře 613 m2, parc. č. 192/1 trvalý
travní porost o výměře 2587 m2, parc. č. 425 orná půda o výměře 378 m2, parc. č. 454 orná
půda o výměře 493 m2 a parc. č. 455 orná půda o výměře 108 m2 k.ú. Hutě pod Třemšínem za
celkovou kupní cenu ve výši 120.000,-Kč + uhrazení nákladů spojených s převodem. Bude
postoupeno k projednání zastupitelstvu města.
484/2020
Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt "Obnova školního hřiště - speciální
škola - Rožmitál pod Třemšínem“ v rámci výzvy MMR z podprogramu Podpora obcí s 3001 - 10
000 obyvateli, dotační titul 117D8220B Podpora obnovy sportovní infrastruktury.
485/2020
Rada města revokuje usnesení č. 462/2020 ze dne 14.10.2020 ve věci odsouhlasení podání
žádosti o dotaci na rekonstrukci hřiště na víceúčelové hřiště pro výuku tělesné výchovy na
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
486/2020
Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,-Kč Diakonii Broumov,
sociálnímu družstvu, na provozní náklady pro zajištění vývozu kontejnerů.

487/2020
Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2.000,-Kč na operaci nemocného
Danečka.
488/2020
Rada města schvaluje zajištění podání žádosti a administraci při žádosti o dotaci na akci
„Přívodní vodovod Voltuš a oprava jímání vody“ firmou having servis s.r.o. za cenu ve výši
65.000,-Kč bez DPH.
489/2020
Rada města souhlasí se zřízením věcného břemene NN pro pozemek parc. č. st. 525 k.ú.
Rožmitál pod Třemšínem, který je ve vlastnictví paní T. H. Š. a je předmětem zástavního práva
ve prospěch Města Rožmitál pod Třemšínem.
490/2020
Rada města schvaluje zpracování dokumentu na optimalizaci odpadového hospodářství města
firmou ARCH consulting s.r.o. za celkovou cenu 24.700,-Kč bez DPH.
491/2020
Rada města schvaluje posunutí zeleného pásu před čp. 15 v ulici Příkopy cca o 1,5 m, bude
řešeno při rekonstrukci povrchu této ulice – výměna nepropustného povrchu za propustný, ze
žulových kostek.
492/2020
Rada města schvaluje posunutí vjezdu na pozemek parc. č. 1358/1 k.ú. Rožmitál pod
Třemšínem, ul. Sladkovského. Bude opětovně projednáno v radě města po předložení
projektové dokumentace stavebníky.
493/2020
Rada města schvaluje pořízení šroubového kompresoru CompAir včetně příslušenství do
hasičské zbrojnice v Rožmitále pod Třemšínem od firmy Roman Veselý za celkovou cenu do 180
tis. Kč. bez DPH, včetně rekonstrukce rozvodu vzduchu.
494/2020
Rada města schvaluje ceník frézování pařezů Technickými službami Města Rožmitálu pod
Třemšínem, tj. 1 mth frézy na pařezy 3.025,-Kč včetně DPH + 1 mth CAT 432.E jako nosiče frézy
dle aktuálního ceníku.
495/2020
Rada města souhlasí s umístěním stánku rychlého občerstvení u nového obchodního centra dle
předloženého návrhu (bude přílohou zápisu). Přesné umístění bude sděleno po předložení
stavební dokumentace stavebníkem.
496/2020
Rada města schvaluje pokácení borovice na pozemku parc. č. 191/1 k.ú. Rožmitál pod
Třemšínem.

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

