Výpis
přijatých usnesení ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne 12.12.2011
________________________________________________________________________
323/2011
Rada města souhlasí s prodejem pozemku parc. č. st. 93/2 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 3 m2 v k. ú. Nesvačily pod Třemšínem za kupní cenu 150,- Kč/m2.
324/2011
Rada města nesouhlasí s prodejem objektu hasičské zbrojnice v Nesvačilech.
325/2011
Rada města souhlasí s vypracováním geometrického plánu dle návrhu geodetické kanceláře,
který bude sloužit jako podklad pro odprodej pozemků panu Hanuši Moravcovi.
326/2011
Rada města souhlasí s umístěním informační tabule firmy METEOR POLYMER PRODUCTS
s. r. o. na sloup veřejného osvětlení v lokalitě křižovatky ulic Nádražní, Palackého, Pod
Topoly.
327/2011
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o výstavbě se Společenstvím vlastníků 572, 573
Komenského ulice za účelem stavby – odvodnění východní strany bytového domu čp. 572
a 573 a svedení dešťové vody za podmínky dodržení požadavků střediska vodního
hospodářství města.
328/2011
Rada města souhlasí s umístěním stavby – ocelové zábrany proti vjezdu na travnatou plochu
na pozemku parc. č. 1145/74 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Rožmitál pod Třemšínem
společnosti NORMA k. s.
329/2011
Rada města souhlasí s tím, aby geodetické kanceláři bylo zadáno zaměření nové hranice mezi
katastrálními územími obcí Rožmitál pod Třemšínem – Nepomuk.
330/2011
Rada města rozhodla přidělit byt č. 4 v čp. 492 v ulici Na Tržišti manželům Josefu
a Marii Feltovým. Uvolněný byt č. 8 v čp. 777 v Havlíčkově ulici po manželech Feltových
rozhodla rada přidělit Veronice Carikové, za podmínky, že do 31.1.2012 složí na účet města
zálohu za byt ve výši 100 tis. Kč.
331/2011
Rada města souhlasí, aby Město zaplatilo spoluúčast na pojistném za úraz ve školní jídelně ve
výši 1.000,- Kč.

332/2011

Rada souhlasí s podáním žádosti o grant na Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české
kinematografie na pořízení DCI 2K projekční technologie a souhlasí s dofinancováním
pořízení tohoto zařízení z rozpočtu města.
333/2011
Rada města souhlasí s příspěvkem SDH Hutě p. Tř. na mikulášskou nadílku pro děti ve výši
1.000,- Kč.
334/2011
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností BOLANI TECH – TRADE s. r. o.,
jejímž předmětem je technologická úprava komplexu spalinových cest v centrální kotelně
města.
335/2011
Rada města souhlasí v souladu s § 719 občanského zákoníku s podnájmem části bytu
čp. 772/2 s podmínkou, že alespoň jeden z manželů musí být přihlášen v uvedeném bytu
k trvalému pobytu.
336/2011
Rada města souhlasí s poskytnutím příspěvku na nákup tomboly na městský ples ve výši
10.000,- Kč.
337/2011
Rada města nesouhlasí s udělením výjimky parkování v zóně zákazu stání v ulici Palackého
pro paní Veroniku Sedláčkovou.
338/2011
Rada města souhlasí s navýšením rozpočtu mateřské školy na rok 2011 a 2012
o 100 tis. Kč.
339/2011
Rada města souhlasí s poskytnutím příspěvku na provoz, drobnou údržbu, opravy a vybavení
na rok 2012 pro Základní školu J. J. Ryby ve výši 3,7 mil. Kč.
340/2011
Rada města souhlasí s poskytnutím příspěvku na provoz pro Speciální školu na rok 2012 ve
výši 1,05 mil. Kč.
341/2011
Rada města souhlasí s poskytnutím příspěvku na provoz pro Základní uměleckou školu J. J.
Ryby na rok 2012 ve výši 550 tis. Kč.
342/2011
Rada města schvaluje odměny ředitelům škol podle předloženého návrhu.

343/2011

Rada města schvaluje vyplacení odměny starostovi města dle předloženého návrhu.
344/2011
Rada města souhlasí s poskytnutím odměny ve výši 2.000,- Kč čistého pro paní Miladu
Matějkovou a paní Ludmilu Sedlákovou za činnost ve Sboru pro občanské záležitosti.
345/2011
Rada města souhlasí se zadáním pořízení dokumentace pro stavební povolení na výstavbu
bezbariérového chodníku v ul. Nádražní firmě SUNCAD s. r. o., Praha.
346/2011
Rada města pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo se společností SUPTel a. s., Plzeň na
vybudování varovného a vyrozumívacího systému.

Výpis
přijatých usnesení ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne 28.12.2011
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347/2011
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na byt č. 10 v čp. 113 v ulici V Sadech
s manžely Lubomírem a Yvonou Melicharovými na dobu neurčitou. Uvolněný byt po
manželech Melicharových v čp. 155 v ulici Čelakovské Rajské rozhodla rada města
přidělit paní Romaně Bauerové, Rožmitál p. Tř. 77.
348/2011
Rada města souhlasí v souladu s § 719 občanského zákoníku s podnájmem části bytu
čp. 722/1 s podmínkou, že alespoň jeden z manželů bude přihlášen v uvedeném bytu
k trvalému pobytu.
349/2011
Rada města pověřuje starostu k podpisu Smlouvy o dílo s firmou RADIOSERVIS
s. r. o. na vybudování anténních systémů a rozvodu digitálního a satelitního
televizního signálu pro Dům s pečovatelskou službou čp. 28,29 a 30. Současně ho
pověřuje vypracováním žádosti o finanční dotaci určenou na digitalizace DPS
a chráněného bydlení.
350/2011
Rada města schvaluje finanční příspěvek ZO ČSOP Roháči za úklid okolí města v r.
2011 ve výši 2.000,- Kč.
351/2011
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy se slečnou Ivanou Trčkovou na
byt č. 1 v čp. 590 do 31.1.2012.
352/2011

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3 v čp. 590 s panem
Jaroslavem Šounou do 31.3.2012. Nájemní smlouva na další období bude uzavřena
pouze za podmínky, že dluh na nájemném klesne pod 25 tis. Kč.
353/2011
Rada města stanovila nájemné v čp. 8 – kadeřnictví 336,- Kč/m2/rok s platností od
1.4.2012.
354/2011
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt v čp. 154 s paní Věrou
Hošinskou do 31.3.2012. Nájemní smlouva na další období bude uzavřena pouze za
podmínky, že dluh na nájemném klesne pod 25 tis. Kč.
355/2011
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1 v čp. 50 v Pňovicích
s Marianem Hamburgem do 31.12.2012.
356/2011
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v čp. 456 s manželi
Vatralovými na dobu neurčitou.
357/2011
Rada města schválila složení inventarizačních komisí k provedení inventarizace
hospodářských prostředků za r. 2011.
358/2011
Rada města revokuje usnesení č. 294/2011 z 1.11.2011.
359/2011
Rada města schvaluje vybírání finanční částky ve výši 20,- Kč za každé ošetření
pacienta v městské zubní ordinaci MUDr. Markovou s účinností od 1.1.2012. Jedná se
o příspěvek na částečnou úhradu hodnoty použitých jednorázových hygienických
pomůcek (rukavice, rouška, desinfekce).
360/2011
Rada města schvaluje vyplacení odměny pro kapelníka Dechového orchestru mladých
ZUŠ J. J. Ryby v Rožmitále pana Josefa Janoucha a pro kapelníka Rožmitálské
Venkovanky pana Josefa
Janouška
za celoroční propagaci města
a skvělé provedení vánočních koncertů podle předloženého návrhu.
361/2011
Rada města pověřuje starostu objednáním laviček k mohyle J. J. Ryby ve Voltuši
u firmy Truhlářství Petr Kaiser.

