Výpis
přijatých usnesení ze schůze rady města Rožmitálu pod Třemšínem dne 28.8.2012
____________________________________________________________________________
238/2012
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výstavbě se všemi spoluvlastníky domu
čp. 525 za účelem stavby položení nových obvodových drenáží pro vysušení
obvodového zdiva na pozemku parc. č. 225/2 v k. ú. Rožmitál pod Třemšínem, která
bude sloužit jako podklad pro územní řízení.
239/2012
Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy s manželi na pozemek č. parc.
536/2 vodní plocha, nádrž přírodní o výměře 8 m2 a pozemek parc. č. 536/8 vodní
plocha, nádrž přírodní o výměře 119 m2 s platností od 1.1.2013 na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou s výší nájemného 7,- Kč/m2/rok.
240/2012
Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 536/3
vodní plocha, nádrž přírodní o výměře 98 m2, pozemek parc. č. 536/5 vodní plocha,
nádrž přírodní o výměře 164 m2, pozemek parc. č. 544/4 ostatní plocha, sportovní
a rekreační plocha o výměře 7 m2, pozemek parc. č. 566/19 trvalý travní porost
o výměře 7 m2 s platností od 1.1.2013 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou s výší nájemného 7,- Kč/m2/rok.
241/2012
Rada města schvaluje výstavbu kNN pro p. č. 341/80, č. st. IV-12-6015188 na
pozemcích parc. č. 9/1 orná půda o výměře 14009 m2, parc. č. 340/1 orná půda
o výměře 829 m2, parc. č. 341/1 orná půda o výměře 142319 m2 k.ú. Rožmitál pod
Třemšínem.
242/2012
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene za účelem stavby kNN pro p.č. 341/80, č. st. IV-12-6015188 na pozemcích
parc. č. 9/1 orná půda o výměře 14009 m2, parc. č. 340/1 orná půda o výměře 829
m2, parc. č. 341/1 orná půda o výměře 142319 m2 k.ú. Rožmitál pod Třemšínem za
finanční náhradu 20.800,- Kč.
243/2012
Rada města schvaluje odkup pozemků parc. č. 445/73 trvalý travní porost o výměře
4073 m2 a parc. č. 445/74 trvalý travní porost o výměře 1309 m2 k.ú. Rožmitál pod
Třemšínem za cenu 18,- Kč/m2. Město tyto pozemky převezme i s nájemním vztahem
s MV AGRO. Rada města postupuje k projednání zastupitelstvu města.
244/2012
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu vodovodní přípojky
pro novostavbu RD na pozemku č. par. 848/2 ostatní plocha, silnice v k. ú. Starý
Rožmitál ve vlastnictví Města Rožmitál p. Tř.

245/2012
Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č.
2291/2, k. ú. Rožmitál pod Třemšínem.
246/2012
Rada města schvaluje zaslání výpovědi společnosti Statek Rožmitál s.r.o.
s následujícím textem:
Město Rožmitál pod Třemšínem vypovídá, z důvodu právní jistoty, v souladu
s článkem I. odst. 2, dne 20. prosince 2007 podepsaného Dodatku č. 6 ke Smlouvě
o nájmu a pronájmu pozemků č. 712, uzavřené dne 15.12.1998 mezi Městem
Rožmitál pod Třemšínem (jako pronajímatelem) a Statkem Rožmitál spol s r.o. (jako
nájemcem), nájem pozemků, v rozsahu seznamu pozemků uvedeném v Příloze ke
smlouvě č. 712/2007 v Dodatku č. 7, podepsaném dne 12. března 2009 (98,5888 ha),
ke dni 31.12.2013.
247/2012
Rada města schválila zaslání výpovědi panu J. S. s následujícím textem:
Město Rožmitál pod Třemšínem, z důvodu právní jistoty, vypovídá nájem pozemků,
sjednaný mezi Městem Rožmitál pod Třemšínem (jako pronajímatelem) a panem
Jaromírem Stehlíkem (jako nájemcem) v následujících smlouvách:
Nájemní smlouva uzavřená dne 22.3.1996, včetně Dodatku č. 1 ze dne 29.1.2008
a Dodatku č. 2 ze dne 20.2.2009
Smlouva o nájmu pozemků uzavřená dne 19.4.2005, včetně Dodatku č. 1 ze dne
29.1.2008 a Dodatku č. 2 ze dne 20.2.2009
Smlouva o nájmu pozemků uzavřená 18.7.2008.
Město Rožmitál pod Třemšínem vypovídá nájem ke dni 31.12.2013.
248/2012
Rada města schválila zaslání výpovědi panu T. O. s následujícím textem:
Město Rožmitál pod Třemšínem, z důvodu právní jistoty, vypovídá nájem pozemků,
sjednaný podle Smlouvy o nájmu pozemků, uzavřené dne 30.5.2012 mezi Městem
Rožmitál pod Třemšínem (jako pronajímatelem) a panem T. O. (jako nájemcem) ke
dni 31.12.2013.
249/2012
Rada města schválila zaslání výpovědi pánům J. K. a F. B. s následujícím textem: Město
Rožmitál pod Třemšínem, z důvodu právní jistoty, vypovídá nájem pozemků, sjednaný
podle Smlouvy o nájmu pozemků, uzavřené dne 23.4.2012 mezi Městem Rožmitál
pod Třemšínem (jako pronajímatelem) a pány J. K. a F. B. (jako nájemci) ke dni
31.12.2013.
250/2012
Rada města schválila uzavření dodatku k Nájemní smlouvě č. 2004/230 ze dne
13.9.2004 a Dodatku č. 1A ze dne 27.9.2007 uzavřeným mezi Městem Rožmitál pod
Třemšínem (jako pronajímatelem) a Zemědělským družstvem Pňovice (jako
nájemcem) na zvýšení nájemného na 1500,-Kč/ha/rok od 1.1.2013.

251/2012
Rada města schválila uzavření dodatku ke Smlouvě o pronájmu pozemku 105/2010 ze
dne 25.3.2011
uzavřené mezi Městem Rožmitál pod Třemšínem (jako
pronajímatelem) a společností MV AGRO s.r.o. (jako nájemcem) na zvýšení
nájemného na 1500,-Kč/ha/rok od 1.1.2013.
252/2012
Rada města schvaluje dohodu o splácení bytu č. 5 v čp. 112, který byl paní A. P.
nabídnut k odprodeji. Nájemné bude hrazeno do doby, než bude zaplacena kupní
cena v plné výši. Výše uvedené bude zakotveno ve smlouvě o budoucí kupní
smlouvě, která bude předložena ke schválení zastupitelstvu města.
253/2012
Rada města schvaluje zadání výroby okna v čp. 6 na Náměstí firmě Truhlářství Petr
Kaiser s. r. o.
254/2012
Rada města schvaluje Smlouvu o dílo na provedení opravy pláště kaple sv. Anny ve
Voltuši s firmou RIOS Příbram s. r. o. a pověřuje starostu jejím podpisem.
255/2012
Rada města schvaluje nákup multifunkční pánve Frima pro kuchyň v mateřské škole
od firmy Fypo Gastro s. r. o. Plzeň za cenu 370.000,- Kč + DPH.
256/2012
Rada města schvaluje zvolení paní Z. B. jako přísedící Okresního soudu v Příbrami
a postupuje ke schválení zastupitelstvu města.
257/2012
Rada města schvaluje finanční příspěvek o. p. s. ALKA, Příbram, ve výši 5.000,- Kč.
258/2012
Rada města schvaluje umístění reklamy firmy OKNOPLASTIK s. r. o. maximálně do
výše oplocení hasičské zbrojnice.
259/2012
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na byt č. 3 v čp. 154 s paní K. M.,
Rožmitál p. Tř. 31 na dobu určitou do 31.8.2013.
260/2012
Rada města rozhodla o zadání zpracování projektu na rozšíření kapacity dešťové
kanalizace v ul. Na Chmelnici.
261/2012
Rada města schvaluje poskytnutí půjčky z fondu rozvoje bydlení Společenství
vlastníků b. j. 566 – 567 na dodatečnou izolaci proti zemní vlhkosti a rekonstrukci
hlavních rozvodů kanalizace ve výši 360 tis. Kč.

262/2012
Rada města schvaluje Smlouvu o energetickém poradenství a správě odběrných míst
a odběrných zařízení pro spotřebu elektrické energie a zemního plynu se společností
BEST PRICE ENERGY, o. p. s. a Dodatek č. 1 k této smlouvě. Rada města pověřuje
starostu podpisem této smlouvy a dodatku.

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

