Výpis
přijatých usnesení ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne 5.1.2012
________________________________________________________________________
1/2012
Rada města revokuje usnesení č. 323/2011 ze dne 12.12.2011.
2/2012
Rada města revokuje usnesení č. 359/2011 ze dne 28.12.2011.
3/2012
Rada města souhlasí s umístěním stavby vodovodní přípojky pro čp. 96 na pozemcích
parc. č. 165/3 zahrada, parc. č. 2291/20 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú.
Rožmitál p. Tř.
4/2012
Rada souhlasí se vstupem na pozemky ve vlastnictví města parc. č. 1498/26, parc.
č. 2324/2, parc. č. 2327/1 v k. ú. Rožmitál pod Třemšínem při realizaci prací
na nízkém napětí firmou ELPRO Delicia a. s.
5/2012
Rada města nesouhlasí se zrušením povinnosti platby stočného pro nemovitost
čp. 176 ve Starém Rožmitále.
6/2012
Rada města souhlasí s převodem nájemní smlouvy a budoucí kupní smlouvy na byt
č. 1 v čp. 769.
7/2012
Rada města bere na vědomí žádost o ukončení pronájmu pohostinství v Pňovicích
k 31.3.2012 a souhlasí s pronájmem pohostinství jinému zájemci od 1.4.2012 za
stávajících podmínek. Záměr pronájmu bude zveřejněn na úřední desce.
8/2012
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 9 v čp. 113 do
31.3.2012.
9/2012
Rada města souhlasí s úhradou provozních nákladů ve výši 5.000,- Kč obci Třebsko za
tři děti ze Strýčkov, které navštěvují mateřskou školu v Třebsku.
10/2012
Rada města souhlasí s umístněním fotovoltaických panelů firmou ECOMPRO s. r. o.
na budovy ve vlastnictví města:
Mateřská škola, Komenského 564
Podbrdské muzeum, Palackého 10

Sauna, Náměstí 8
Městský úřad, Náměstí 8
Knihovna, Palackého 9
Centrální kotelna, Sídliště 590
ČOV, Bezděkovská 109
11/2012
Rada města schvaluje Smlouvu o pronájmu nebytových prostor (bez čísla popisného)
na část objektu i. č. 46-01-23, sklad o ploše 480 m2 na pozemku st. p. č. 1472 a část
objektu i. č. 46-01-24, sklad o ploše 360 m2 na pozemku st. p. č. 1339
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy na straně nájemce.

Výpis
přijatých usnesení ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne 17.1.2012
________________________________________________________________________
12/2012
Rada města schvaluje zveřejnění záměru bezúplatně převést pozemky parc. č. st.
1108/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 192 m2, parc. č. 917/10 ostatní plocha,
manipulační plocha o výměře 401 m2 a část pozemku parc. č. 917/2, dle GP č. 1491141/2010 nově vytvořený pozemek označený parc. č. 917/14 ostatní plocha,
manipulační plocha o výměře 136 m2, vše v k.ú. Rožmitál pod Třemšínem z vlastnictví
Města Rožmitálu pod Třemšínem do vlastnictví Středočeského kraje, správa
nemovitostí ve vlastnictví kraje Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel
sociálních služeb.
13/2012
Rada města povoluje vyhrazené parkovací místo na Sídlišti pro pana M. R., Rožmitál
p. Tř.
14/2012
Rada města schvaluje Smlouvu o dílo s Mgr. Evou Chvojkovou na zpracování
vyhodnocení vlivů územního plánu Rožmitál p. Tř. na území NATURA 2000. Rada
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
15/2012
Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 7 v čp. 168 na dobu
neurčitou.
16/2012
Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 20.000,- Kč Základní
škole J. J. Ryby v Rožmitál p. Tř. na dopravu na lyžařský výcvik v únoru 2012.

17/2012
Rada města souhlasí s nákupem zařízení pro vyhledávání poruch na vodovodním řadu
od firmy RADETON Brno za cenu 120 tis. Kč. vč. DPH.

18/2012
Rada města schvaluje zvýšení ceny za zneškodnění fekálií na ČOV na 25,- Kč/m3
s účinností od 18.1.2012.

19/2012
Rada města souhlasí s prodejem sedmi kusů plastových oken demontovaných z domu
čp. 590 – 592 za cenu 1.500,- Kč/m2 + DPH.
20/2012
Rada města souhlasí s odprodejem nepotřebných hasičských vozidel:
LIAZ CAS 25 – TTHP (PBA 54-65) za cenu 142 tis. Kč
LIAZ CAS 25 – RTHP (3SO 6334) za cenu 130 tis. Kč
AVIA 31.1 KDA 12 za cenu 30 tis. Kč
TATRA 148 PL1 CAS – 32 6x6 za cenu 36 tis. Kč.
21/2012
Rada města vybrala jako dodavatele schodišťové plošiny pro Městské zdravotnické
zařízení v Rožmitále p. Tř. firmu Manus Prostějov, spol. s r. o. Rada pověřila starostu
objednáním zařízení a podpisem smlouvy.
22/2012
Rada města jmenuje, pro další funkční období, nové členy Rady školy ve Speciální
základní škole.
23/2012
Rada města rozhodla, že školní kuchyně v mateřské škole bude nadále provozována
ve stávajících prostorách a bude vybavena gastro zařízením v souladu s požadavky
Krajské hygienické stanice, pro možnost stravování 210 osob.
24/2012
Rada města souhlasí s tím, aby dosázení liniové výsadby ve Hutích p. Tř. a ve
Skuhrově v ceně 16 tis. Kč provedla firma KAISER s. r. o.

