Výpis usnesení
ze schůze Rady města Rožmitálu pod Třemšínem ze dne 26.1.2015
_________________________________________________________________________________
27/2015
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 780/1 o výměře cca
386 m2 v katastrálním území Starý Rožmitál za nájemné ve výši 7,- Kč/m2/rok. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
28/2015
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na
pozemek parc. č. 1332/1 ostatní plocha, neplodná půda a pozemek parc. č. 2328/1 ostatní
plocha, ostatní komunikace v k.ú. Rožmitál pod Třemšínem s ČEZ Distribuce, a. s.
zastoupenou společností ELEKTROSTAV STRAKONICE s. r. o. za finanční náhradu 1.680,- Kč +
DPH.
29/2015
Rada města schvaluje inventuru pozemků ve vlastnictví města, kterou provedla firma REAL
SOFT.
30/2015
Rada města revokuje usnesení č. 372/2014 ze dne 24.10.2014 ve věci schválení zveřejnění
směny pozemků mezi Městem Rožmitál p. Tř. a paní H. B. s. r. o. z důvodu rozšíření směny
o zřízení věcného břemene.
31/2015
Rada města schvaluje zveřejnění záměru směny pozemků parc. č. 424/3 trvalý travní porost
o výměře 52 m2 a parc. č. 427/9 trvalý travní porost o výměře 1586 m2 (vodojem) ve
vlastnictví paní H. B. za pozemek parc. č. 445/68 trvalý travní porost o výměře 530 m 2
(propachtován společnosti Statek Rožmitál s.r.o. do 31.8.2020) a část pozemku parc. č.
445/85 trvalý travní porost, dle geometrického plánu č. 1728-193/2014, nově označen parc.
č. 445/85 trvalý travní porost o výměře 1108 m2, vše v k.ú. Rožmitál pod Třemšínem ve
vlastnictví Města. Správní poplatek, vypracování geometrického plánu a daň z nabytí
nemovitých pozemků uhradí Město. Současně bude zřízeno věcné břemeno ve prospěch
Města na pozemky parc.č. 445/68 a 445/85. Bude postoupeno k projednání zastupitelstvu
města.
32/2015
Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor v čp. 91 v Rožmitále pod Třemšínem
(bufet u autobusového nádraží) od 1.2.2015 panu K. W.
33/2015
Rada města schválila odkup zařízení bufetu v čp. 91, které bylo ve vlastnictví dosavadního
nájemce pana J. B. v celkové ceně 74.000,- Kč (7 ks stolů za 35.000,- Kč, 4 ks lavice za 8.000,Kč, rohová police za 3.000,- Kč, 2 ks přípravné plochy za 6.000,- Kč a dřevěné obložení
22.000,- Kč).
34/2015
Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor v čp. 8 v Rožmitále pod Třemšínem
od 1.2.2015 paní R. Z. pro výrobu cukrářských výrobků.

35/2015
Rada města schvaluje, aby hospodářský výsledek Základní umělecké školy J. J. Ryby
v Rožmitále pod Třemšínem za rok 2014 ve výši 11.920,25 Kč byl rozdělen následovně:
fond odměn 9.500,- Kč, rezervní fond 2.420,25 Kč.

36/2015
Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.000,- Kč osadnímu výboru
v Pňovicích na odměny pro děti při „Maškarním reji“, který se bude konat 14.2.2015
v Pňovicích.
37/2015
Rada města schvaluje, aby pouťové atrakce při květnové rožmitálské pouti v r. 2015 zajistila
paní Soňa Tříšková.
38/2015
Rada města souhlasí v souladu s § 2215 občanského zákoníku s podnájmem části bytu
manželů J. a H. H. čp. 771/5 s podmínkou, že alespoň jeden z manželů bude přihlášen
v uvedeném bytu k trvalému pobytu.
39/2015
Rada města schvaluje poskytnutí půjčky ve výši 400.000,- Kč z fondu rozvoje bydlení
Společenství vlastníků čp. 570 – 571 na odvodnění základů a zateplení domu.
40/2015
Rada města souhlasí s umístěním dopravního zrcadla na pozemku ve vlastnictví města
č. parc. 601/1 v k. ú. Strýčkovy. Zrcadlo bude umístěno na náklady manželů P. a I. M. před
domem čp. 19.
41/2015
Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.000,- Kč sdružení Ochrana
fauny ČR o. p. s.

42/2015
Rada města schvaluje poskytnutí 490,- Kč paní N. H. jako úhradu čtvrtiny zálohy na elektřinu
za prázdné nebytové prostory v provozovně kadeřnictví v čp. 8.

43/2015
Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace na krytí povodňových škod
z června 2013 z prostředků fondu solidarity EU ve výši 246.000,- Kč se Středočeským krajem
na rekonstrukci břehů Rožmitálského potoka a 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.

