Výpis
přijatých usnesení ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne 11. 10. 2011

Poznámka:
- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů v platném znění
267/2011
Rada města rozhodla přidělit byt č. 4 v čp. 168 pí T. Š.
268/2011
Rada města rozhodla přidělit byt č. 5 v čp. 168 p. V. N.
269/2011
Rada města souhlasí s uzavřením Protokolu o opravě chybného geometrického a
polohového určení hranic pozemků parc. 127, parc. č. 137/10, parc. č. 137/21, parc. č.
137/18, parc. č. 137/26, parc. č. 137/3, parc. č. st. 39/1, parc. č. 829/1, parc. č. st. 37, parc.
č. st. 149, parc. č. st. 150/1, parc. č. st. 66, parc. č. st. 62, parc. č. 866/5, parc. č. 829/4,
parc. č. st. 36, parc. č. 148/2, parc. č. 157, parc. č. st. 64, , parc. č. st. 27, parc. č. st. 22, 9,
parc. č. 907, vše v k.ú. Nesvačily pod Třemšínem.
270/2011
Rada města rozhodla přidělit byt č. 2 v čp. 154 manželům P. a M. P.
271/2011
Rada města rozhodla přidělit byt č. 8 v čp. 112 ve veřejném zájmu učitelce ZUŠ.
272/2011
Rada města rozhodla, aby žadatelka zaplatila 3m3v plné výši – 37,- Kč/m3 tj. 111,- Kč a
zbývajících 80m3 ve výši vodného – 18,50,- Kč/m3, tj. 1480,- Kč, celkem k úhradě 1591,Kč
273/2011
Rada města rozhodla, aby společnost REMONTA zaplatila 172 m3 v plné výši – 37,Kč/m3 tj. 6.364,- Kč a zbývajících 280 m3 ve výši vodného – 18,50,- Kč/m3, tj. 5.180,- Kč,
celkem k úhradě 11.544,- Kč
274/2011
Rada města nesouhlasí s poskytováním pravidelného měsíčního příspěvku na vydávání
novin PERISKOP.
275/2011
Rada města rozhodla, aby s účinností od 01. 01. 2012 byla navýšena cena vody, včetně
DPH, na:
voda splašková
24,70 Kč/m3
voda pitná
20,80 Kč/m3

276/2011
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo se společností GALLILEO
Corporation s. r. o. Plzeň k výrobě nových www stránek verze Premium a s uzavřením
Smlouvy o provozu internetové prezentace a poskytování webhostingových služeb za
cenu 86.760 Kč včetně DPH.
277/2011
Rada města souhlasí s přechodem nájemního vztahu k bytu č. 2 v čp. 30.
278/2011
Rada města souhlasí s přijetím dotace z Regionálního operačního programu na
a) historická slavnost Den s českou královnou:
náklady
2 898 200,- Kč
z toho dotace
2 318 560,- Kč
b) rekonstrukce a modernizace místních komunikací:
náklady
z toho dotace
c) rekonstrukce interiéru ZUŠ J. J. Ryby:
náklady
z toho dotace

17 923 580,- Kč
12 994 595,- Kč
8 084 900,- Kč
6 467 920,- Kč

279/2011
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.
280/2011
Rada města rozhodla o nákupu nového žacího stroje pro ZŠ J. J. Ryby za cenu 89.000,Kč a stanovila podmínku pro zajištění delší životnosti tohoto stroje - po každé sezóně
škola předá městu doklad o provedení odborného servisu, posezónní kontroly a seřízení
stroje.

Pavel Bártl
místostarosta

Ing. Josef Vondrášek
starosta

Výpis
přijatých usnesení ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne 25. 10. 2011

Poznámka:
- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů v platném znění
281/2011
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. 228/3 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 1 m² v k.ú. Rožmitál pod Třemšínem. Navržená cena je 300,Kč/m2.
282/2011
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6009496
na pozemky parc. č. 2298/13 a parc. č. 2298/12 v k.ú. Rožmitál pod Třemšínem (Tyršova
ul.), pro oprávněného z VB ČEZ Distribuce, a.s., za finanční náhradu ve výši 1.100,- Kč.
283/2011
Rada města doporučuje návrh majetkoprávního narovnání současného stavu přístavby
společenského zařízení v Nesvačilech:
– uzavření souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva ke stavbě pro Město
Rožmitál pod Třemšínem (vlastníkem stavby je ten, kdo ji postavil – kdo je uveden na
stavebním povolení),
– pokud ze strany pí Klímové tento krok nebude učiněn, bude podána žaloba na určení
vlastnictví.
284/2011
Rada města souhlasí s uzavřením Protokolu o opravě chybného geometrického a
polohového určení hranic pozemků parc. č. 46/5, parc. č. 873/3, parc. č. 861, parc. č. st.
63, parc. č. 46/10, parc. č. 46/6, parc. č. 862/6, parc. č. 870/3, par. č. 862/6, parc. č. 861,
par. č. 829/1, parc. č. 158/2, parc. č. 829/4, parc. č. 136/3, parc. č. 136/4, parc. č. 137/32,
vše v k.ú. Nesvačily
285/2011
Rada města souhlasí se zařazením žádosti manželů M. do seznamu uchazečů o byt
v DPS.
286/2011
Rada města souhlasí, aby pan I. B. podnikal v Rožmitále pod Třemšínem.
287/2011
Rada města souhlasí se snížením kapacity návštěvníků ve Společenském centru
v Rožmitále pod Třemšínem ze 160 na 100 lidí pro akce pořádané dne 14. 10. 2011.

288/2011
Rada města souhlasí s cenami za sběr a svoz směsného komunálního odpadu pro rok
2012:
Pravidelný svoz:
Odpadová nádoba110 l, 120 l
Typ svozu/ četnost
Cena služby za kalendářní rok
52 x, 1 x týdně
2.490,- Kč
42 x, kombinovaný svoz
2.070,- Kč
26 x, 1x za 14 dní
1.500,- Kč
12 x,
1x za 30 dní
930,- Kč
Odpadová nádoba 240 l
52 x, 1 x týdně
4.980,- Kč
42 x, kombinovaný svoz
4.140,- Kč
26 x, 1x za 14 dní
3.000,- Kč
12 x,
1x za 30 dní
1.860,- Kč
Odpadová nádoba- kontejner 1100 l
52 x, 1 x týdně
26 x,
12 x,

1x za 14 dní
1x za 30 dní

Nepravidelný svoz:
Odpadová nádoba 110 l, 120 l
Typ svozu/ četnost
Nepravidelný svoz
1 x týdně
PE pytel 110 l
Typ svozu/ četnost
Nepravidelný svoz
1x týdně

18.650,- Kč
11.400,- Kč
6.740,- Kč

Cena služby za jeden vývoz
93,- Kč
Cena služby za jeden vývoz
110,- Kč

289/2011
Rada města, v souladu s ustanovením § 24 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odvolává ke dni 31. 10.
2011 z funkce vedoucí organizační složky města ČOV pí Martu Hoyerovou, z důvodu
jejího odchodu do důchodu.
290/2011
Rada města, v souladu s ustanovením § 24 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jmenuje ke dni 01. 11.
2011 do funkce vedoucího organizační složky města ČOV p. Ing. Oldřicha Berku.
291/2011
Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 4 v čp. 155 na dobu určitou
šesti měsíců, tj. na dobu od 01. 11. 2011 do 30. 04. 2012.

292/2011
Rada města doporučuje, aby starosta písemně požádal, vedení společnosti provozující
prodejnu NORMA, o možnosti zřídit v této prodejně prodej čerstvého masa a uzenin.

Pavel Bártl
místostarosta

Ing. Josef Vondrášek
starosta

