Přijatá
usnesení ze schůze Rady města Rožmitálu pod Třemšínem
dne 01. 11. 2011

293/2011
Rada města rozhodla, aby stavební práce na rekonstrukci asfaltového povrchu
komunikací ve městě Rožmitál pod Třemšínem po realizaci projektu na odkanalizování
města provedla firma ČNES dopravní stavby, a.s., Zalánská 759, Rožmitál pod
Třemšínem.
294/2011
Rada města schvaluje, s účinností od 07. 11. 2011, příspěvek na jednorázové hygienické
pomůcky v zubní ordinaci MUDr. Markové ve výši 20,- Kč.
295/2011
Rada města nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku z rozpočtu města BRDS pro
rok 2011.
296/2011
Rada města schvaluje čerpání rezervního fondu na úhradu zhoršeného hospodářského
výsledku ZŠ J. J. Ryby ve výši 550.701,26 Kč.
297/2011
Rada města rozhodla učinit výzvu 1 dodavateli – společnosti RYTA s. r.o. - na zakázku
malého rozsahu – „Oprava střechy bytového domu čp. 516 – v areálu hasičské
zbrojnice“ a souhlasí s navrženou cenou 740.860,- Kč včetně DPH.

Pavel Bártl
místostarosta

Ing. Josef Vondrášek
starosta

Přijatá
usnesení ze schůze Rady města Rožmitálu pod Třemšínem dne 08. 11. 2011
298/2011
Rada města schvaluje návrh mandátní smlouvy č. VR11-04, harmonogram, výběrovou
komisi, seznam přímo oslovených firem k výběrovému řízení na realizaci projektu
s názvem „Rekonstrukce lesních cest“.
299/2011
Rada města rozhodla, v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích v platném znění, o zveřejnění záměru prodat pozemek parc. č. 98/2 zahrada o
výměře 63 m² v k.ú. Starý Rožmitál. Navržená cena je 55,- Kč/m2 + náklady spojené
s prodejem.
300/2011
Rada města ukládá pí Sklenárové zaslat vlastníkům pozemků parc. č. 191/5 ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 573 m² a parc. č. 2319/2 ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 8 m² v k.ú. Rožmitál pod Třemšínem (lokalita Sídliště, ul. Komenského)
nabídku na výkup. Návrh kupní ceny je 110,- Kč/m² .
301/2011
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene na pozemky parc. č.: 2314/2, 2317/1, 2317/2, 2314/5, 2433/1, 2489/4,
2490/1, 2486/10 v k.ú. Rožmitál pod Třemšínem, pro oprávněného z VB Obec Sedlice,
pro stavbu „Sedlice a Hoděmyšl-kanalizace, VDJ a vodovod“.
302/2011
Rada města souhlasí s uzavřením Souhlasného prohlášení na převod pozemku parc. č.
st. 115 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m² v k.ú. Nesvačily pod Třemšínem.
303/2011
Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku Fondu ohrožených dětí ve výši
1.000,- Kč.
304/2011
Rada města rozhodla o závazném přijetí nabídky sdružených služeb dodávky plynu č.
CEG9908 od společnosti Česká Energie na dobu určitou jednoho roku – 01/2012 –
12/2012.
305/2011
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na byt č. 1 v čp. 438 na dobu neurčitou.
306/2011
Rada města rozhodla, aby osazení obrubníků v Třemšínské ulici v Rožmitál pod
Třemšínem provedla společnost Ivana Romová Březnice za nabídnutou cenu 262.680,Kč.
Mgr. Květa Jeníčková
členka RM

Ing. Josef Vondrášek
starosta

Přijatá
usnesení ze schůze Rady města Rožmitálu pod Třemšínem dne 22. 11. 2011
307/2011
Rada města souhlasí s uzavřením CCV s knihovnou manželů Tomanových v době od 22.
12. 2011 do 01. 01. 2012.
308/2011
Rada města souhlasí s poskytnutím půjčky z fondu oprav a modernizace ve výši 50.000,Kč na výměnu oken a balkonových dveří v bytě v čp. 498.
309/2011
Rada města schvaluje ceník sběrného dvora, který bude platný od 01. 01. 2012. Ceník je
přílohou zápisu.
310/2011
Rada města souhlasí se zněním Smlouvy o využití systému pro nakládání s komunálním
odpadem a cenami za sběr a svoz směsného komunálního odpadu pro podnikatele na
rok 2012.
311/2011
Rada města souhlasí s projektem prodloužení kanalizačního řadu v Aleji Johanky
z Rožmitálu.
312/2011
Rada města souhlasí se sepsáním splátkového kalendáře pro společnost Gindely trade na
část dlužné částky za srážkovou vodu.
313/2011
Rada města jmenuje, pro další funkční období, nové členy rady školy:
Mgr. Alena Hofmanová
Mgr. Eva Hocková
Mgr. Bohumila Zajíčková
Bc. Marcela Sladká
Renáta Sklenárová
Markéta Zemková
Marcela Sýkorová
Petra Kropáčková
Yvona Pevná
314/2011
Rada města, v souladu s ustanovením § 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve
znění pozdějších předpisů, souhlasí s užitím znaku města Rožmitála pod Třemšínem při
veteránském výjezdu historických automobilů, který se uskuteční ve dnech 17. - 20.
května 2012.

315/2011
Rada města rozhodla poskytnout osadním výborům Strýčkovy a Pňovice každému
částku 1.000,- Kč na mikulášskou nadílku.
316/2011
Rada města jmenuje p. Ing. Oldřicha Berku členem povodňové komise města, nahradí
pí Martu Hoyerovou.
317/2011
Rada města bere na vědomí písemné prohlášení pí Libuše Dražanové, kterým se vzdává
funkce vedoucí odboru správního a sociálních věcí MěÚ a v souladu s ustanovením § 102
odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, ji ke dni
30. 11. 2011 z této funkce odvolává.
318/2011
Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích ve znění pozdějších předpisů, jmenuje od 01. 12. 2011 do funkce vedoucí odboru
správního a sociálních věcí MěÚ pí Bc. Marcelu Sladkou.
319/2011
Rada města souhlasí s odepsáním za období 2000 – 2010 v celkové výši 34.678,80 Kč.
320/2011
Rada města souhlasí s přechodem nájemní smlouvy k bytu č. 2 v čp. 778. Změna
Smlouvy o smlouvě budoucí kupní k bytu č. 2 v čp. 778 bude postoupena k projednání
v ZM.
321/2011
1. Rada města schvaluje podání žádostí o dotace z Fondů Středočeského kraje:
a. FROM
- žádost o dotaci na dofinancování projektu ROP střední Čechy
„Rekonstrukce a modernizace místních komunikací“ ve výši 3000 tis. Kč.
b. ŽP a zemědělství
- žádost o dotaci na dofinancování projektu SFŽP ČR „Intenzifikace
přívodů vody pro město Rožmitál pod Třemšínem od vodojemu Zalány a
intenzifikace upravování vody pro město Rožmitál pod Třemšínem ze
zdrojů Rožmitál a kasárna“ ve výši 4000 tis. Kč.
c. Humanitární fond
- žádost o dotaci na zajištění rozsahu pečovatelské služby ve městě, ve výši
800 tis. Kč.
d. Podpora dobrovolných hasičů a složek IZS
- žádost o dotaci na rekonstrukci a modernizaci stávajícího vybavení ve
výši 200.000,- Kč
e. Kultura a obnova památek

- žádost o dotaci na opravu exteriéru kapličky ve Voltuši ve výši 300.000,Kč.
f. Cestovní ruch a podnikání
- žádost o dotaci na vybavení turistického inf. centra Rožmitál pod
Třemšínem ve výši 300.000,- Kč

322/2011
Rada města souhlasí s podáním žádosti Základní školy J. J. Ryby o dotaci na „Výstavbu
nové části veřejně přístupného sportovního zařízení v areálu ZŠ J. J. Ryby“ z Fondu
sportu, volného času a primární prevence. Rada města souhlasí s dofinancováním
projektu v případě přidělení dotačních prostředků z Fondu Stč. kraje.

Mgr. Květa Jeníčková
členka RM

Ing. Josef Vondrášek
starosta

