Výpis
přijatých usnesení ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne 05. 09. 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
230/2011
Rada města rozhodla přidělit byt v čp. 168 (DPS) pí M. P.
231/2011
Rada města souhlasí se zařazením žádosti pí B. Š. do seznamu čekatelů na byt v DPS.
232/2011
Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na dobu určitou jednoho roku
(01. 09. 2011 – 31. 08. 2012) k bytu č. 16 v čp. 29 (DPS).
233/2011
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-6002507
pro oprávněného z VB ČEZ Distribuce, a.s. na pozemky parc. č. pozemky parc. č. 644/1
a st. 63 v k.ú. Voltuš pro stavbu „Voltuš NN pro p.153/3“, za jednorázovou finanční
náhradu 500,- Kč.
234/2011
Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy se Statkem Rožmitál spol. s. r. o. na
pozemky parc. č. 220 trvalý travní porost o výměře 286 m2, parc. č.222 orná půda o
výměře 17670 m2, parc. č. 866/3 trvalý travní porost o výměře 205 m2 a parc. č. 868/1
orná půda o výměře 49 m2 vše v k.ú. Skuhrov pod Třemšínem. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou od 05. 09. 2011 do 31. 12. 2013 za nájemné 1.500,- Kč/m2/rok.
235/2011
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na pozemky:
parc. č.
druh pozemku
výměra m²
927
orná půda
46405
942
trvalý travní porost 555
944
trvalý travní porost 297
945
trvalý travní porost
75
970
orná půda
8526
992
orná půda
5697
996
orná půda
6332
1001
orná půda
86309
1003
orná půda
6180
celková výměra: 160376 m², vše v k.ú. Nesvačily pod Třemšínem s pány Josefem
Kazdou, Třebsko 14 a Františkem Boukalem? Třebsko 77. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou od 05. 09. 2011 do 31. 12. 2013 za nájemné ve výši 1.800,Kč/m2/ rok.

236/2011
Rada města rozhodla prominout stočné za uniklých 32 m3 vody v čp. 530. Vodné bude
zaplaceno v plné výši.
237/2011
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo se společností PROMART na zateplení
střechy a pláště panelového domu 590-592 za cenu 5 589 984,- Kč včetně DPH. V ceně je
zahrnuta oprava lodžií, výměna zábradlí, oprava soklu i schodišť a montáž přístřešků
nad vchody.
238/2011
Rada města rozhodla, že technický dozor při provádění zateplení domu čp. 590-592
bude dělat p. František Fous, pracovník střediska BH.
239/2011
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo se společností RADIOSERVIS Jakub
Štefan na provedení montáže a rozvodu digitálního pozemního (DVB-T) a satelitního
(DVB-S) televizního signálu v objektu domu čp. 590-592 v hodnotě 156.109,- Kč.
240/2011
Rada města souhlasí s poskytnutím půjčky z fondu oprav a modernizace ve výši
100.000,- Kč na opravu střechy čp. 337.
Mgr. Pavel Bártl
místostarosta města

Ing. Josef Vondrášek
starosta města

Výpis
přijatých usnesení ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne 13. 09. 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
241/2011
Rada města rozhodla, v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích ve znění pozdějších předpisů, o zveřejnění záměru prodat, stávajícím
nájemníkům, bytové jednotky v domě čp. 112 (ulice V Sadech) na pozemku parc. č. st.
944/1, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickými podíly na společných částech
domu č.p. 112 a spoluvlastnickými podíly na pozemku parc. č. st. 944/1, zastavěná
plocha a nádvoří, vše v k.ú. a obci Rožmitál pod Třemšínem.
Bude postoupeno k projednání ZM.
242/2011
Rada města rozhodla, v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích ve znění pozdějších předpisů, o zveřejnění záměru prodat, stávajícím

nájemníkům, bytové jednotky v domě čp. 113 (ulice V Sadech) na pozemku parc. č. st.
944/2, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickými podíly na společných částech
domu č. p. 113 a spoluvlastnickými podíly na pozemku parc. č. st. 944/2, zastavěná
plocha a nádvoří, vše v k.ú. a obci Rožmitál pod Třemšínem.
Bude postoupeno k projednání ZM.
243/2011
Rada města souhlasí, v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 256/2001 Sb., o
pohřebnictví ve znění pozdějších předpisů, s uzavřením nájemních smluv o nájmu
hrobového místa č. 1401 – 1500.
244/2011
Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 11 v čp. 113 na dobu
určitou tří měsíců, tj. na dobu od 01. 10. 2011 do 31. 12. 2011 s tím, že pokud dluh
neklesne pod 10.000,- Kč, nebude dále nájemní smlouva prodlužována a město podá
žalobu na vyklizení bytu.
245/2011
Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 3 v čp. 590 na dobu určitou
tří měsíců, tj. na dobu od 01. 10. 2011 do 31. 12. 2011 s tím, že pokud dluh neklesne pod
20.000,- Kč, nebude dále nájemní smlouva prodlužována a město podá žalobu na
vyklizení bytu.
246/2011
Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 8 v čp. 112 na dobu určitou
jednoho roku, tj. na dobu od 01. 10. 2011 do 30. 09. 2012.
247/2011
Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 4 v čp. 155 na dobu určitou
šesti měsíců, tj. na dobu od 01. 10. 2011 do 31. 03. 2012.
248/2011
Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 1 v čp. 492 na dobu
neurčitou.
249/2011
Rada města rozhodla poskytnout na akci „Den seniorů“, která se uskuteční 5. 10. 2011
v Centru Rožmitál pod Třemšínem finanční částku ve výši 1.000,- Kč a věcný dar (10 ks
knihy Rožmitál pod Třemšínem od F. A. Slavíka a 20 ks kalendářů pro rok 2012).
250/2011
Rada města souhlasí se snížením kapacity návštěvníků ve Společenském centru
v Rožmitále pod Třemšínem ze 160 na 100 lidí pro akce pořádané dne 10. 09. a 16. 09.
2011.
Mgr. Pavel Bártl
místostarosta

Ing. Josef Vondrášek
starosta

Výpis
přijatých usnesení ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne 27. 09. 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
251/2011
Rada města souhlasí s uzavřením Protokolu o opravě chybného geometrického a
polohového určení hranic pozemků parc. č. st. 89, parc. č. 117/2, parc. č. 136/2, parc. č.
136/4, parc. č. 137/9, parc. č. 137/10, parc. č. 137/11, parc. č. 137/16, parc. č. 137/18,
parc. č. 137/23, vše v k.ú. Nesvačily pod Třemšínem
252/2011
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o výstavbě na dotčený pozemek parc. č.
2298/14 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Rožmitál pod Třemšínem, pro stavbu odvodnění základů rodinného domu čp. 296 v Rožmitále pod Třemšínem.
253/2011
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o výstavbě na dotčený pozemek parc. č. 592/2
lesní pozemek v k.ú. Rožmitál pod Třemšínem, pro stavbu – vrtaná studna
254/2011
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o výstavbě na dotčený pozemek parc. č. 860/1
ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Starý Rožmitál, pro stavbu - vodovodní
přípojka pro rodinný dům čp. 104 ve Starém Rožmitále
255/2011
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o výstavbě na dotčený pozemek parc. č. 860/1
ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Starý Rožmitál, pro stavbu - vodovodní
přípojka pro rodinný dům čp. 158 ve Starém Rožmitále
256/2011
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o výstavbě na dotčený pozemek parc. č. 860/1
ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Starý Rožmitál, pro stavbu - vodovodní
přípojka pro rodinný dům čp. 169 ve Starém Rožmitále
257/2011
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-6002901
na pozemky parc. č. st. 133 a parc. č. 1704/1 v k.ú. Pňovice pod Třemšínem, pro
oprávněného z VB ČEZ Distribuce, a.s., za finanční náhradu ve výši 1.000,- Kč.
258/2011
Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 888/65 o
výměře 20 m² v k.ú. Pňovice pod Třemšínem na dobu kratší 30 dnů za nájemné 500,- Kč.

259/2011
Rada města souhlasí s uzavřením darovací smlouvy na bezúplatný převod movitého
majetku – 3x osobní počítač HP DC5700 Small Form Factor Base DT Pc + 3x monitor
HP TFT 1706 17“ – pro CCV s knihovnou manželů Tomanových Rožmitál pod
Třemšínem
260/2011
Rada města souhlasí poskytnout letecko-modelářskému klubu Rožmitál pod Třemšínem
finanční příspěvek ve výši 1.200,- Kč na ceny pro akci „Drakiáda“
261/2011
Rada města souhlasí, aby Česká pojišťovna a.s. uzavřela podnájemní smlouvu na
nebytové prostory v objektu čp. 646
262/2011
Rada města souhlasí s poskytnutím půjčky z fondu oprav a modernizace ve výši 50.000,Kč na zateplení rodinného domu čp. 93 v Rožmitále pod Třemšínem
263/2011
Rada města rozhodla poskytnout Kynologickému klubu finanční částku ve výši 5.000,Kč za vzornou reprezentaci města na Mistrovství ČR v kategorii ZVV3
264/2011
Rada města souhlasí poskytnout, bývalým zaměstnancům JITEX Rožmitál příspěvek ve
výši 3.000,- Kč
265/2011
Rada města odsouhlasila ceny jednotlivých bytových jednotek v čp. 112 a 113, které jsou
stanoveny tak, že zahrnují provedení zateplení pláště domu, ke kterému se město zaváže
ve smlouvách s kupujícími nájemníky. Bude postoupeno do ZM.
266/2011
Rada města souhlasí se zařazením žádosti pí T. Š. do pořadníku na byt v DPS.

Mgr. Květa Jeníčková
členka rady města

Ing. Josef Vondrášek
starosta

