Výpis
přijatých usnesení ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne 02. 08. 2011

Poznámka:
- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobní
200/2011
Rada města souhlasí s poskytnutím sponzorského daru hudebnímu souboru Třemšínská
kvítka ve výši 15.000,- Kč.
201/2011
Rada města souhlasí s poskytnutím sponzorského daru pro ZO ČSOP „Střední Brdy“
na podporu environmentální výchovy dětí a mládeže v oddíle mladých ochránců přírody
„Rožmitálská Lvíčata“ ve výši 5.000,- Kč.
202/2011
Rada města souhlasí s výsadbou liniové zeleně na pozemku parc. č. KN 400/21 v k.ú.
Rožmitál pod Třemšínem, kterou provede ZO ČSOP „Střední Brdy“
203/2011
Rada města, podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění, o d v o l á v á, v souladu s ustanovením § 166 odstavec 4 písm c.)
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) v platném znění, ke dni 31. 08. 2011 paní Jarmilu Lukášovou
z funkce ředitelky Školní jídelny, příspěvkové organizace Rožmitál pod Třemšínem.
Důvodem je pozastavení činnosti Školní jídelny, příspěvkové organizace Rožmitál pod
Třemšínem.
204/2011
Rada města souhlasí, v rámci spolupráce mezi obcemi, zapůjčit bezplatně lavičky pro
obec Hvožďany, na Třemšínskou pouť.
205/2011
Rada města souhlasí s oplocením nově získaného pozemku v Lužánkách na náklady
města a zároveň souhlasí s úhradou 20.000,- Kč za původní plot, to vše po podepsání
kupní smlouvy.
206/2011
Rada města rozhodla, v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích v platném znění, o zveřejnění záměru prodat část pozemku parc. č. 619/2, dle
geometrického plánu č. 168-129/2011 označena parc. č. 619/3 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 30 m² v k.ú. Strýčkovy. Navržená kupní cena je 55,- Kč/m2. Bude
postoupeno k projednání ZM.

207/2011
Rada města souhlasí s projektem stavby, vstupem na pozemky a uzavřením Smlouvy o
zřízení věcného břemene pro oprávněného z VB ČEZ Distribuce, a.s. na pozemky parc.
č. 2433/2, 2433/1, 2489/4, 2476/4, 2476/2 v k.ú. Rožmitál pod Třemšínem (lokalita
Nádražní ul., za areálem stavebnin, u sila) pro stavu „Rožmitál pod Třemšínem, NN pro
P2432/5“, za jednorázovou finanční náhradu 1.000,- Kč.
208/2011
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o výstavbě na pozemku parc. č. 857/1 v k.ú.
Starý Rožmitál (Cvokařská ul.) pro stavbu vodovodní a kanalizační přípojky pro
novostavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 106/44 v k.ú. Starý Rožmitál.
209/2011
Rada města revokuje usnesení č. 195/2011 ze dne 14.07.2011
210/2011
Rada města souhlasí se zařazením žádostí pí M. P. do pořadníku na byt v DPS

Mgr. Pavel Bártl
místostarosta

Ing. Josef Vondrášek
starosta

Výpis
přijatých usnesení ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne 16. 08. 2011

Poznámka:
- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobní
211/2011
Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 11 v čp. 113 na dobu
určitou tří měsíců, tj. na dobu od 01. 07. 2011 do 30. 09. 2011.
212/2011
Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 11 v čp. 438 na dobu
určitou šesti měsíců, tj. na dobu od 01. 09. 2011 do 28. 02. 2012.

213/2011
Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 3 v čp. 590 na dobu určitou
tří měsíců, tj. na dobu od 01. 08. 2011 do 31. 10. 2011.

214/2011
Rada města rozhodla, aby byla dána výpověď z nájmu bytu č. 1/154 bez přivolení soudu
z důvodu neplacení nájemného.
215/2011
Rada města rozhodla, aby byla dána výpověď z nájmu bytu č. 1 v čp. 590 bez přivolení
soudu z důvodu neplacení nájemného.
216/2011
Rada města rozhodla, aby na byt č. 2 v čp. 30 nebyl zatím podán návrh na výpověď
z nájmu bytu.
217/2011
Rada města rozhodla, aby JUDr. Oktábcová vypracovala a podala žalobu na vyklizení
bytu č. 10 v čp. 113.
218/2011
Rada města ukládá vedoucí BH:
a) předkládat návrhy na prodloužení nájemních smluv s časovým předstihem
minimálně 14 dnů
b) v návrhu vždy uvádět nejen číslo popisné, ale i číslo bytu
c) v návrhu uvádět výši dluhu současného, ale i výši dluhu při předchozím
projednávání, aby byla možnost porovnání, jak je dluh splácen, popřípadě
nesplácen
219/2011
Rada města souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na zateplení fasády a střechy
panelového domu čp. 590-592, včetně opravy lodžií, výměny zábradlí, opravy soklu i
schodišť a montáže přístřešků nad vchody.
220/2011
Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na část nemovitosti č. 780 a nájmu
movitých věcí se společností ECOMPRO s.r.o. od 01. 09. 2011
221/2011
Rada města rozhodla poskytnout ČSCHO Rožmitál pod Třemšínem příspěvek ve výši
5.000,- Kč za uspořádání výstavy při Dni s českou královnou.
222/2011
Rada města souhlasí, aby se město stalo partnerem 3. ročníku závodu horských kol
„Rožmitálská 50“, který se uskuteční 3. září 2011
223/2011
Rada města rozhodla poskytnout Farního úřadu ve Starém Rožmitále finanční výpomoc
k dokončení nátěru fasády kostele sv. Jana Nepomuckého ve výši 20.000,- Kč
224/2011
Rada města nemá námitek k týdennímu využití obecního lesa u Nesvačil s tím, že po
skončení bude vše uvedeno do původního stavu.

225/2011
Rada města rozhodla, v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích v platném znění, o zveřejnění záměru prodat část pozemku parc. č. PK 1052
(parcela ve zjednodušené evidenci – původ Pozemkový katastr), dle geometrického
plánu č. 149-170/2010 označená parc. č. 1052/8 travní porost o výměře 2240 m².
Předmětná část pozemku tvoří vodní plochu, je součástí rybníka Vidimák. Navržená
kupní cena je 35,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem. Bude postoupeno k projednání
ZM.
226/2011
Rada města souhlasí s odkupem pozemků parc. č. 892/15 a parc. č. 892/26 v k.ú.
Rožmitál pod Třemšínem. Návrh kupní ceny: pozemek parc. č. 892/15 - 200,- Kč/m²,
pozemek parc. č. 892/26 - 18,- Kč/m² + úhrada nákladů spojených s převodem.
Bude postoupeno k projednání ZM.
227/2011
Rada města souhlasí s úhradou nájemného za pozemek parc. č. 892/15 ostatní plocha,
jiná plocha o výměře 415 m2 v k.ú. Rožmitál pod Třemšínem, na kterém se nachází
vodohospodářské zařízení – vrt HJ 2 ve vlastnictví Města Rožmitál pod Třemšínem, a to
za tři roky zpětně. Výše nájemného 7,- Kč/m2/rok, tj. celkem 8.715,- Kč.
228/2011
Rada města souhlasí s bezúplatným převodem části pozemku parc. č. 643/1 ostatní
plocha, silnice, dle geometrického plánu č. 137-16/2009 označená parc. č. 643/1 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 41825 m² v k.ú. Voltuš, z vlastnictví Středočeského
kraje, s právem hospodaření pro Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje,
příspěvkovou organizaci do vlastnictví Města Rožmitálu pod Třemšínem.
Bude postoupeno k projednání ZM.
229/2011
Rada města rozhodla, v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích v platném znění, o zveřejnění záměru bezúplatného převodu části pozemku parc.
č. PK 460 (parcela ve zjednodušené evidenci – původ Pozemkový katastr), dle
geometrického plánu č. 137-16/2009 označená parc. č. 460/1 ostatní plocha, silnice o
výměře 3657 m² a části pozemku parc. č. 527/1 dle geometrického plánu č. 137-16/2009
označená parc. č. 527/4 ostatní plocha, silnice o výměře 467 m², vše v k.ú. Voltuš,
z vlastnictví Města Rožmitálu pod Třemšínem do vlastnictví Středočeského kraje,
s právem hospodaření pro Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje,
příspěvkovou organizaci.
Bude postoupeno k projednání ZM.
Mgr. Pavel Bártl
místostarosta

Ing. Josef Vondrášek
starosta

