Výpis
přijatých usnesení ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne 5.4.2012
96/2012
Rada města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku parc. č. 137/17 ostatní
plocha, neplodná půda o výměře 184 m2 a pozemek parc. č. 137/22 ostatní plocha,
neplodná půda o výměře 69 m2 v k. ú. Nesvačily p. Tř. za kupní cenu 150,- Kč/m2 +
náklady spojené s prodejem.
97/2012
Rada města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku parc. č. 501/26 díl
„f“ o výměře 53 m2 a části pozemku parc. č. 501/25 díl „c“ o výměře 147 m2 (tj.
pozemek parc. č. 501/26 o výměře 200 m2) v k.ú. Voltuš za kupní cenu 55,- Kč/m2 +
náklady spojené s prodejem.
98/2012
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu kanalizační přípojky
na pozemku města parc. č. 2289/18 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú.
Rožmitál pod Třemšínem (lokalita ul. Příkopy – objekt čp. 21).
99/2012
Rada města souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku parc. č. 888/65
orná půda v k. ú. Pňovice o výměře cca 20 m2 za cenu 500,- Kč/měsíc na období
1.5.2012 – 30.4.2013.
100/2012
Rada města souhlasí s bezúplatným převodem pozemků:
parc. č. 316/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 521 m2, parc. č. 316/10
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 144 m2, parc. č. 316/11 trvalý travní
porost o výměře 551 m2, parc. č. 316/12 trvalý travní porost o výměře 402 m2, parc.
č. 316/13 trvalý travní porost o výměře 466 m2, parc. č. 316/14 trvalý travní porost
o výměře 532 m2, parc. č. 316/18 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 58 m 2,
parc. č. 316/19 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 239 m 2, parc. č. 316/23
trvalý travní porost o výměře 223 m2, parc. č. 316/25 trvalý travní porost o výměře
277 m2 a parc. č. 316/27 trvalý travní porost o výměře 142 m2 – lokalita u sádek za
garážemi,
parc. č. 952/59 orná půda o výměře 16900 m2, parc. č 952/60 orná půda o výměře
3155 m2 a parc. č. 952/61 orná půda o výměře 2330 m2 – lokalita ul. Bezděkovská za
řadovkami, naproti firmě p. Henkla (Getra Elzat holding),
parc. č. 1302/43 orná půda o výměře 1611 m2 – lokalita naproti benzínové čerpací
stanici Pap oil,
parc. č. 2116/35 trvalý travní porost o výměře 621 m2 a parc. č. 2116/37 trvalý travní
porost o výměře 2269 m2- lokalita „Horní Zalány“
z vlastnictví Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Města Rožmitál p. Tř.
Bude předloženo k projednání zastupitelstvu města.

101/2012
Rada města pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s firmou RIOS Příbram
s. r. o. na akci „Rekonstrukce objektu ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál p. Tř.“
102/2012
Rada města souhlasí s prominutím stočného ze 177 m3 p. K. J., Rožmitál p. Tř.
103/2012
Rada města nesouhlasí s prezentací Města Rožmitál p. Tř. v publikaci „Křížem krážem
ČR“.
104/2012
Rada města revokuje usnesení č. 77/2012 a 78/2012.
105/2012
Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 3 v čp. 590 do
30.6.2012 s podmínkou, že nájemce bude řádně platit nájemné a od 1.5.2012 začne
splácet dlužnou částku dle splátkového kalendáře, který uzavře se střediskem
bytového hospodářství města.
106/2012
Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 12 v čp. 592 s paní
Renatou Vávrovou do 31.10.2012.
107/2012
Rada města schvaluje změnu názvu Odboru správního a sociálních věcí na Odbor
správní.
108/2012
Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s obcí Vševily v souladu
s ustanovením § 63 odst. 1) zákona 128/2000 Sb. o obcích na zajištění zápisů údajů
evidence obyvatel v rozsahu § 3 odst. 3 písm. g) a h) a § 10 zákona o evidenci
obyvatel v platném znění. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
109/2012
Rada města schvaluje cenu za vyhledávání poruch na vodovodním řádu ve výši
1.200,- Kč/hodinu + DPH s účinností od 1.5.2012.
110/2012
Rada města stanovuje nájemné ve výši 37,- Kč/m2/měsíc u nově obsazovaných bytů
se sníženou kvalitou.

111/2012
Rada města souhlasí s převodem nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 30 –
restaurace Romance. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s oboustrannou
dvouměsíční výpovědní lhůtou a s možností ukončení nájmu dohodou.
112/2012
Rada pověřuje starostu podpisem dodatku smlouvy na dodávku plynu na cenu
tvořenou 70 % fixem a 30 % podle vzorce, co nejdříve, jakmile se fixní cena dostane
pod hranici 700,- Kč/KWh – s platností od 1.5.2012.
113/2012
Rada města souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy č. 01/2012 na investorskoinženýrské činnosti při realizaci stavby „Rekonstrukce objektu ZUŠ Jakuba Jana Ryby
Rožmitál pod Třemšínem“ a pověřuje starostu jejím podpisem.
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