Výpis usnesení
ze zasedání Zastupitelstva města Rožmitálu pod Třemšínem dne 3.3.2015

45/2015
Rada města revokuje usnesení č. 383/2014 ze dne 18.11.2014 ve věci schválení uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s.
zastoupenou společností ENERGON Dobříš, s.r.o. na pozemek parc. č. 705/31 trvalý travní
porost, parc č. 705/22 trvalý travní porost, parc č. 705/21 trvalý travní porost v k.ú. Starý
Rožmitál za účelem výstavby NN pro parc. č. 705/37 za finanční náhradu 1.980,-Kč + DPH.
Rada města souhlasí s realizací stavby a vstupem na pozemek.
46/2015
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na
pozemek parc. č. 705/31 trvalý travní porost, parc. č. 888/2 ostatní plocha, ostatní
komunikace, parc. č. 886/2 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Starý Rožmitál s ČEZ
Distribuce, a.s. zastoupenou společností ENERGON Dobříš, s.r.o za účelem pokládky nového
kabelu NN za finanční náhradu ve výši 4.980,- Kč + DPH.
47/2015
Rada města revokuje usnesení č. 28/2015 ze dne 26.1.2015 ve věci schválení 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.
48/2015
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o řízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-6008306 na pozemku parc. č. 1332/1
ostatní plocha, neplodná půda a pozemek parc. č. 2328/1 ostatní plocha, ostatní komunikace
v k.ú. Rožmitál pod Třemšínem za účelem výstavby kNN pro parc. č. 1520 za finanční
náhradu ve výši 2 040,- Kč + DPH.
49/2015
Rada města schvaluje výkup pozemku parc. č. 888/22 ostatní plocha, jiná plocha o výměře
702 m2 v k. ú. Pňovice pod Třemšínem od ČR, právo hospodaření s majetkem státu Státní
statek Křivoklát v likvidaci, zastoupena správcem konkursní podstaty společnost AURÉ, v.o.s.
za kupní cenu 21.900,- Kč. Na předmětném pozemku se nachází studna a vodovodní přípojka
ve vlastnictví města. Bude postoupeno k projednání zastupitelstvu města.
50/2015
Rada města nesouhlasí s umístěním zázemí pro technologie hlavní stanice sítí pro
elektronické komunikace do prostor bývalé kotelny v čp. 590 firmou MONEX s. r. o.
51/2015
Rada města nesouhlasí s výkupem pozemků v k. ú. Pňovice nabídnutých panem P.B. a paní M.
B.

52/2015
Rada města schvaluje odprodej částí pozemků parc. č. 501/25, 501/16, 501/6, 507/25
a 507/28 a 507/1 k.ú. Voltuš uživatelům pozemků p. F. B., p. M. T., p. M. B., manželům T. a K.
K., manželům Z. a I. S., pí M. P., p. A. D., p. M. S. a pí H. S., p. V. H. za cenu 55,- Kč/m2 +
úhradu nákladů spojených s převodem. Po vypracování geometrického plánu bude opětovně
předloženo k projednání.
53/2015
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí se Středočeským krajem,
zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic, na zřízení služebnosti inženýrské sítě na
pozemek parc. č. 2317/3 ostatní plocha, silnice a pozemek parc. č. 2298/1 ostatní plocha,
silnice vše v k.ú. Rožmitál pod Třemšínem, za finanční náhradu ve výši 6.000,-Kč + DPH. Bude
postoupeno k projednání zastupitelstvu města.
54/2015
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o náhradě za omezení užívání silnice II/119 na
pozemku parc. č. 913/11 v k. ú. Rožmitál p. Tř. se Středočeským krajem, zastoupeným
Krajskou správou a údržbou silnic, za finanční náhradu 1.200,- Kč bez DPH.
55/2015
Rada města schvaluje uzavření dohody o provedení stavby na cizím pozemku se
Středočeským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje
na pozemek parc. č. 2317/3 ostatní plocha, silnice a pozemek parc. č. 2298/1 ostatní plocha,
silnice vše v k.ú. Rožmitál pod Třemšínem
56/2015
Rada města schvaluje budoucí bezúplatný převod části pozemku parc. č. 2317/3 ostatní
plocha, silnice a část pozemku parc. č. 2298/1 ostatní plocha, silnice vše v k.ú. Rožmitál pod
Třemšínem z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví Města Rožmitál pod Třemšínem.
Předmětné části pozemků budou zastavěny stavbou chodníků. Bude postoupeno
k projednání zastupitelstvu města.
57/2015
Rada města schvaluje převod pozemku parc. č. 584 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 43
m2 v k.ú. Nepomuk v Brdech z vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu
Ministerstvo obrany, příslušnost k organizační složce právnické osoby Agentura hospodaření
s nemovitým majetkem MO do vlastnictví Města Rožmitál pod Třemšínem. Bude postoupeno
k projednání zastupitelstvu města.
58/2015
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na části pozemků parc. č. 2304/53, 2304/50
a 2304/13, 2304/58 s ČR, příslušnost k organizační složce právnické osoby Agentura
hospodaření s nemovitým majetkem MO-odbor územní správy majetku Praha, příslušnost
hospodařit s majetkem státu Ministerstvo obrany za účelem položení kabelového přívodu
elektrické energie pro vodojem na pozemku parc. č. 427/9, vše v k.ú. Rožmitál pod
Třemšínem, finanční náhrada 50,- Kč/den.
59/2015
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti inženýrské sítě s ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Ministerstvo
obrany, příslušnost k organizační složce právnické osoby Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem MO, na části pozemku parc. č. 2304/58 – 142 m2, části pozemku parc. č. 2304/13 –

196 m2, části pozemku parc. č. 2304/50 – 37 m2 a části pozemku parc. č. 2304/53 – 2 m2
v k.ú. Rožmitál pod Třemšínem za účelem zřízení kabelového přívodu elektrické energie pro
vodojem, finanční náhrada bude stanovena dle znaleckého posudku.
60/2015
Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemků ev. č. P-13/2010
s paní A. Č. a ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Ministerstvo obrany, příslušnost
k organizační složce právnické osoby Agentura hospodaření s nemovitým majetkem MO na
pronájem pozemku parc. č. st. 1089 a parc. č. 445/4 k.ú. Rožmitál pod Třemšínem.
61/2015
Rada města schvaluje výkup části pozemků parc. č. 791, dle geometrického plánu č. 384187/2014, nově označena parc. č. 791/2 lesní pozemek o výměře 297 m 2 a část pozemku
parc. č. 911, dle citovaného geometrického plánu nově označena parc č. 911/2 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 12 m2, vše v k.ú. Hoděmyšl za kupní cenu 40.000,- Kč +
úhradu nákladů spojených s převodem. Bude postoupeno k projednání zastupitelstvu města.
62/2015
Rada města schvaluje položení podlahových krytin v obytné části hasičské zbrojnice
v Rožmitále pod Třemšínem firmou K. L. za celkovou cenu 47.179,- Kč (včetně DPH).
63/2015
Rada města se usnesla na stanovisku, že město bude podporovat finančními příspěvky takové
akce osadních výborů, které budou zaměřeny na děti a mládež.
64/2015
Rada města schvaluje poskytnutí sanitního vozu s řidičem pro motokrosové závody „Otevírání
Plaňáku“, které pořádá Automotoklub Zalány 28.3.2015.
65/2015
Rada města schválila finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč Klubu stomiků ILCO Příbram.
66/2015
Rada města schválila finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč Svazu neslyšících a nedoslýchavých
v ČR, Poradenské centrum o. s. Příbram.
67/2015
Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15.000,- Kč na úhradu faktury
za světelnou a hudební produkci při hasičské fontáně, která se uskuteční 6.6.2015 v rámci
oslav 135. výročí založení SDH.
68/2015
Rada města schvaluje, aby zemní práce pro pokládku 300 m kabelu elektrického vedení pro
vodojem na pozemku parc. č. 427/9 v k. ú. Rožmitál p. Tř. provedla firma Luboš Rom za cenu
71.750,- Kč (+ DPH).
69/2015
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany
s obcí Nepomuk. Obec Nepomuk se touto smlouvou zavazuje poskytnout městu Rožmitál p.
Tř. minimální roční finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč. Smlouva se uzavírá na dobu
neurčitou s účinností od 1.4.2015.

70/2015
Rada města schvaluje zařazení paní Elišky Hanzlíkové, bytem Hutě pod Třemšínem 33, do
seznamu čekatelů na přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou.
71/2015
Rada města schvaluje zařazení pana Z. P., bytem Rožmitál p. Tř. 499, do seznamu čekatelů na
přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou.
72/2015
Rada města schvaluje zlepšený hospodářský výsledek Základní školy J. J. Ryby za r. 2014 ve
výši 911.393,98 Kč a jeho rozdělení: 150.000,- Kč do fondu odměn a 761.393,98 Kč do
rezervního fondu.
73/2015
Rada města schvaluje zlepšený hospodářský výsledek Speciální základní školy za r. 2014 ve
výši 33.896,72 Kč a jeho rozdělení: 15.000,- Kč do fondu odměn a 18.896,72 Kč do rezervního
fondu.
74/2015
Rada města schvaluje zlepšený hospodářský výsledek Mateřské školy za r. 2014 ve výši
144.400,17 Kč. Tato částka bude zařazena do rezervního fondu.
75/2015
Rada města rozhodla poskytnout pro rok 2015 finanční příspěvky následujícím subjektům:
Junák Rožmitál p. Tř.
20.000,- Kč
ZO ČSOP Roháči
10.000,- Kč
Český rybářský svaz ZO Rožmitál p. Tř.
20.000,- Kč
Mateřské centrum Rozmarýnek
12.000,- Kč
Základní kynologická organizace Rožmitál p. Tř.
15.000,- Kč
Svaz tělesně postižených
20.000,- Kč
Třemšínská kvítka
15.000,- Kč
Český svaz chovatelů ZO Rožmitál p. Tř.
10.000,- Kč
Březnický a rožmitálský divadelní spolek
12.000,- Kč
Automotoklub Zalány
20.000,- Kč
MO Českého červeného kříže
5.000,- Kč
MO Českého zahrádkářského svazu
15.000,- Kč
Klub důchodců
3.000,- Kč
FBK Ježci Rožmitál (florbalové družstvo)
15.000,- Kč
MO Českého svazu včelařů
20.000,- Kč
Klub rodičů a přátel školy
10.000,- Kč
Radioklub OK1ROZ
5.000,- Kč
76/2015
Rada města schvaluje pokácení 1 ks třešně na pozemku parc. č. 1138/2 v k. ú. Rožmitál pod
Třemšínem (v areálu hasičské zbrojnice v Rožmitále p. Tř.)
77/2015
Rada města schvaluje pokácení náletových dřevin (vrba jíva, bříza bělokorá, olše, osika, šípek)
na pozemcích parc. č. 1741/2, 789, 897 a 799/1 v k. ú. Pňovice p. Tř. (cesta na Hradec).

78/2015
Rada města schvaluje pokácení 1 ks hrušně na pozemku parc. č. 237/2 v k. ú. Rožmitál p. Tř.
(u Šichtantu).

79/2015
Rada města schvaluje úhradu faktury na 20.000,- Kč občanskému sdružení Rosenthal za
propagaci města v audiovizuálním díle Prach a Broky.

80/2015
Rada města schvaluje předláždění mozaikové dlažby na nádvoří Základní umělecké školy
v Rožmitále p. Tř. firmou Pavel Junek za cenu 10.400,- Kč (+ DPH).

81/2015
Rada města jmenuje komisi pro využití Vojenského újezdu Brdy ve složení: p. Hubert Hoyer –
předseda, p. Miroslav Mařík, JUDr. Josef Kaiser, p. Miloslav Maroušek a p. Jaroslav Zíval.

82/2015
Rada města schvaluje v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví ve
znění pozdějších předpisů, s uzavřením nájemních smluv o nájmu hrobového místa č. 1501 –
1550.

83/2015
Rada města projednala výsledek výběrového řízení na projekt „Rekonstrukce
a modernizace místních komunikací III.“ Výběrové řízení proběhlo v souladu se zákonem č.
137/2006 Sb. Vítězem výběrového řízení je firma EUROVIA Silba, a. s., s cenou 6.644.808,76
Kč
+
DPH.
Rada
města
pověřuje
starostu
podpisem
smlouvy
o dílo s firmou EUROVIA Silba, a. s.

84/2015
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ
Distribuce, a. s., zastoupenou společností ENERGON Dobříš, s. r. o. na pozemek parc. č. 627/3
ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Strýčkovy za účelem výstavby nového kabelového
vedení NN za finanční náhradu ve výši 4.080,-Kč + DPH.

85/2015
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 31/2013 o půjčce na zlepšení úrovně
bydlení a životního prostředí ze dne 16.9.2013. Důvodem uzavření dodatku je změna ručitelů.

86/2015
Rada města schvaluje uzavření Dohody o vystoupení se společností TV R1 – AKZ, o. s. Praha
na zajištění kompletního programu Dětského dne v Rožmitále pod Třemšínem, který se bude
konat 30.5.2015 za cenu 30.000,- Kč.

87/2015
Rada města jmenuje členy komise pro výběrové řízení na dodavatele stavby „Zpátky do II. ligy
– Rekonstrukce a modernizace hřiště pro národní házenou a víceúčelové hřiště“ ve složení:
Mgr. Pavel Bártl, Ing. Michal Novák, Ing. Petr Pazderník, p. Ivan Havel, p. Václav Krýda.
Náhradníci: p. František Blažek, pí Jana Melicharová, p. Zdeněk Vavrečka, p. František Fous,
p. Miloslav Maroušek.

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

