Výpis
přijatých usnesení ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne 14. 07. 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
184/2011
Rada města schválila aktualizaci plánu rozvoje města. Aktualizovaný plán je přílohou
zápisu a bude postoupen na zasedání ZM
185/2011
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o zajištění provozování systému stravování
pro základní školy zřízené městem Rožmitál p. Tř. a veřejnost, a Smlouvy o nájmu
nebytových prostor a nájmu věcí movitých se společností EUREST – zařízení školního
stravování spol. s r. o.
186/2011
Rada města pozastavuje od 1. 9. 2011 činnost Školní jídelny, příspěvkové organizace,
Rožmitál pod Třemšínem.
187/2011
Rada města ukládá vedoucí střediska BH zaslat všem dlužníkům, jejichž dluh přesahuje
10.000,- Kč, písemnou upomínku o zaplacení do konce měsíce července 2011. Pokud se
tak nestane, bude vymáhání dlužných částek předáno k řešení soudní cestou.
188/2011
Rada města trvá na svém rozhodnutí ze dne 21. 6. 2011 a pro potřeby ZUŠ bude
poskytnut pouze jeden byt.
189/2011
Rada města ustanovila kronikářem osady Nesvačily slečnu Moniku Patovou.
190/2001
Rada města rozhodla zadat projekt na přečerpávací stanici splaškové vody v ul.
Čelakovské Rajské
191/2011
Rada města schválila podání žádosti o dotaci do ROP na rekonstrukci a modernizaci
tenisového hřiště, bývalého hokejového hřiště, sportovního areálu ve Starém Rožmitále,
na výstavbu dětského hřiště a areálu zdraví u ZŠ a na vybavení pro společensko kulturní akce. Celková hodnota cca 13,5 mil. Kč, max. dotace 10 mil. Kč
192/2011
Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 888/65 o výměře

cca 20 m² v k.ú. Pňovice na dobu určitou tří měsíců za cenu 500,- Kč za měsíc.
193/2011
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro oprávněného
z VB ČEZ Distribuce, a.s. na pozemek parc. č. 172/1 v k.ú. Pňovice na stavbu „Pňovice,
kNN pro P528/11“ za jednorázovou finanční náhradu 1.000,- Kč.
194/2011
Rada města rozhodla, v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích v platném znění, o zveřejnění záměru pronajmout v k.ú. Nesvačily:
parc. č.

druh pozemku

927
942
944
945
970
992
996
1001
1003

orná půda
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda

celková výměra:

výměra m²
46405
555
297
75
8526
5697
6332
86309
6180
160376 m²

195/2011
Rada města souhlasí s výkupem pozemku parc. č. 1429 orná půda o výměře 13044 m2
v k.ú. Strýčkovy za kupní cenu 33,50 Kč/m2. Bude postoupeno k projednání v ZM.
196/2011
Rada města souhlasí s odkupem pozemků parc. č. 31/2 zahrada o výměře 83 m² a parc.
č. 32/1 vodní plocha, vodní nádrž umělá o výměře 511 m² v k.ú. Strýčkovy za kupní cenu
35,- Kč/m2. Bude postoupeno k projednání na ZM.
197/2011
Rada města souhlasí s výkupem pozemků v k.ú. Rožmitál pod Třemšínem:
parc. č.
druh pozemku
výměra m²
1300/14
ostatní plocha, sport. a rekr. pl. 297
1354/9
ostatní plocha, jiná plocha
80
1356/12
ostatní plocha, jiná plocha
73
1356/13
ostatní plocha, jiná plocha
14
1365/12
ostatní plocha, ostat. komunikace 28
2319/13
ostatní plocha, ostat. komunikace 176
za navrženou cenu:
- pozemek v areálu stadionu – 110,- Kč/m²,
- pozemek pod parkovištěm a pozemky pod komunikací – 70,- Kč/m²
Bude postoupeno k projednání v ZM.

198/2011
Rada města souhlasí s instalací klimatizačního zařízení na budovu Městského
zdravotnického zařízení pro ordinaci zubní lékařky.
199/2011
Rada města rozhodla, aby rekonstrukci sociálního zařízení na stadionu Spartaku
Rožmitál provedla firma RIOS spol. s.r.o. Příbram

Mgr. Pavel Bártl
místostarosta města
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