Výpis
přijatých usnesení ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne 19.4.2012
114/2012
Rada města souhlasí se zařazením tří nových žadatelů do seznamu čekatelů na byt
v domě s pečovatelskou službou.
115/2012
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na byt č. 23 v čp. 29
neurčitou.

na dobu

116/2012
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na byt č. 10 v čp. 30 , Rožmitál p. Tř.,
Na Tržišti 558, na období do 31.12.2012.

117/2012
Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 81/15
trvalý travní porost o výměře cca 100 m2 (celková výměra pozemku činí 764 m2) v k.ú.
Nesvačily pod Třemšínem na dobu 10 let za 7 Kč/m2/rok.
118/2012
Rada města souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. PK
511/1 (část pozemku je zalesněna) o výměře cca 5300 m2 (celková výměra pozemku
činí 10 618 m2), pozemek parc. č. KN 544 trvalý travní porost o výměře 9 287 m2,
pozemek parc. č. KN 546/1 trvalý travní porost o výměře 6 064 m2 a pozemek parc. č.
KN 541/2 neplodná půda o výměře 683 m2 vše v k.ú. Voltuš (celková výměra pozemků
je 21 334 m2) za cenu 1.500,- Kč/ha na období do 31.12.2013.
119/2012
Rada města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku parc. č. 847/11
ostatní plocha, ostatní komunikace, dle geometrického plánu č. 357-166/2011 nově
vytvořený pozemek parc. č. 847/26 o výměře 4 m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, část pozemku parc. č. 847/4 ostatní plocha, ostatní komunikace, dle
geometrického plánu č. 357-166/2011, nově vytvořený pozemek parc. č. 847/24
o výměře 27 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace vše k.ú. Starý Rožmitál za cenu
55 Kč/m2 + náklady spojené s prodejem.

120/2012
Rada města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku parc. č. 847/4
ostatní plocha, ostatní komunikace, dle geometrického plánu č. 357-166/2011 nově
vytvořený pozemek parc. č. 847/25 o výměře 21 m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, části pozemku parc. č. 847/11 ostatní plocha, ostatní komunikace, dle
geometrického plánu č. 357-166/2011, nově vytvořený pozemek parc. č. 847/11

o výměře 8 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, části pozemku parc. č. st. 28
zastavěná plocha a nádvoří, dle geometrického plánu č. 357-166/2011, nově
vytvořený pozemek parc. č. 951 o výměře 31 m2, ostatní plocha, jiná plocha
(přisloučena část PK parcely 847/1) vše k.ú. Starý Rožmitál za cenu 55 Kč/m 2 +
náklady spojené s prodejem.
121/2012
Rada města souhlasí s podáním návrhu na opravu chybných údajů katastru
nemovitostí v k. ú. Nesvačily pod Třemšínem:
chybný údaj: na LV 7 k.ú. Nesvačily pod Třemšínem stavba – přístavba společenského
zařízení na st. parcele 39/2 a výměra stavební parcely č. 39/2
správný údaj: na LV 7 k.ú. Nesvačily pod Třemšínem st. parcela 39/2 snížená výměra
o st. p. 39/3, stavba - objekt sálu na st. 39/2 na LV 10001 k.ú. Nesvačily pod
Třemšínem st. parcela 39/3, stavba – přístavba společenského zařízení čp. 24
(samostatná budova) na st. parc. 39/3.
122/2012
Rada města souhlasí s výstavbou nové přípojky NN pro pozemek parc. č. 1400/62 k.ú.
Rožmitál pod Třemšínem v lokalitě ul. Na Chmelnici.
123/2012
Rada města souhlasí po uhrazení dluhu na nájemném s převodem nájemní smlouvy
na byt č. 8 v čp. 113.
124/2012
Rada města souhlasí s převodem hospodářského výsledku Základní školy Jakuba Jana
Ryby v Rožmitále pod Třemšínem ve výši 16.129,56 Kč do rezervního fondu školy.
125/2012
Rada města souhlasí s uskutečněním veřejnoprávní kontroly hospodaření Základní
školy J. J. Ryby v Rožmitále.
126/2012
Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem lesních porostů
v majetku města se společností KAISER s. r. o. do 31.12.2019. Od 1.1.2014 se
nájemné zvyšuje na 1.100.000,- Kč/rok.
127/2012
Rada města pověřuje Mgr. Janu Zwyrtek Hamplovou právním zastoupením Města
Rožmitál p. Tř. ve věci řešení nápravy protiprávního stavu katastrální hranice
Rožmitál p. Tř. – Nepomuk.
128/2012
Rada města souhlasí s prominutím vodného a stočného za 200 m3 vody spotřebované
v objektu sauny v období 1.1.2012 – 6.3.2012 z důvodu poruchy na vodovodním
potrubí.

129/2012
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy na výrobu expozičních dřevěných panelů
pro interiér hasičského muzea s firmou Petr Toman Truhlářství, Blatná za cenu
225.195,60 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
130/2012
Rada města souhlasí s průjezdem historické vojenské techniky městem dne 1.5.2012
a jejím odstavením po dobu 1 hodiny na náměstí s podmínkou, že Klub vojenské a
historické techniky Brdy zabezpečí veškeré náležitosti k bezpečnosti ostatního
provozu a zúčastněných občanů a za tuto bezpečnost převezme veškerou
odpovědnost.
131/2012
Rada města schválila Provozní řád závazný pro Svatojánskou pouť konanou v centru
města Rožmitál pod Třemšínem.
132/2012
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na byt č. 8 v čp. 438, Rožmitál p. Tř.
772 na období do 31.12.2012.
133/2012
Rada města schvaluje poskytnutí půjčky ve výši 70 tis. Kč z Fondu rozvoje bydlení
panu M. Š., Rožmitál p. Tř.

