Výpis
přijatých usnesení ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne 01. 06. 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
143/2011
Rada města rozhodla, v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích v platném znění, o zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 888/65 o
výměře 20 m² v k.ú. Pňovice pod Třemšínem. Navrţená cena je 500,- Kčúměsíčně
144/2011
Rada města rozhodla o pronájmu pozemku parc. č. 888/65 o výměře cca 20 m2 v k.ú.
Pňovice na dobu 30 dnů za cenu 500,- Kč za měsíc
145/2011
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky parc.
č. 1302/31, 1302/34, 1302/40v k.ú. Roţmitál pod Třemšínem (lokalita Sladkovského – za
školou), pro oprávněného z VB ČEZ Distribuce, a.s., za finanční náhradu ve výši 1.000,Kč.
146/2011
Rada města rozhodla, v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích v platném znění, o zveřejnění záměru prodat nově vytvořený pozemek parc. č.
949 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 106 m² v k.ú. Starý Roţmitál. Navrţená cena je
55,- Kč/m2
147/2011
Rada města souhlasí s umístěním stavby na obecních pozemcích parc. č. 2291/4, 2291/22
a 2291/7 v k.ú. Roţmitál pod Třemšínem (ul. Hálkova, Sladkovského) a následným
uzavřením smlouvy o moţnosti provést stavbu kanalizační přípojky pro objekt čp. 190
v ul. Hálkova v Roţmitále pod Třemšínem
148/2011
Rada města revokuje usnesení č. 66/2011 ze dne 15. 03. 2011
149/2011
Rada města souhlasí se vstupem na pozemky a uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek parc. č. 1706 v k.ú. Pňovice pod
Třemšínem, s celkovou výměrou předpokládaného rozsahu VB je 28 m², pro
oprávněného z VB ČEZ Distribuce, a.s. pro stavbu „Pňovice, kNN pro pro P320/31ČOV“, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.800,- Kč.
150/2011
Rada města souhlasí s výkupem částí pozemku parc. č. 134/10 trvalý travní porost, dle
GP č. 348-47/2011 označených jako pozemek parc. č. 134/69 trvalý travní porost o

výměře 1130 m2 a pozemek parc. č. 134/70 trvalý travní porost o výměře 189 m2 v k.ú.
Starý Roţmitál, do vlastnictví města za kupní cenu 100,- Kč/m2 + náklady s převodem
spojené.
Bude postoupeno k projednání v ZM.
151/2011
Rada města souhlasí s uzavřením Protokolu o opravě chybného geometrického a
polohového určení hranice pozemku podle § 52 odst. 3 vyhlášky ČÚZK č. 26/2007 Sb., s:
- Petrem Benešem,
- Romanem a Jiřinou Loučkovými,
- Vlastou Jiruškovou,
152/2011
Rada města souhlasí s pořízením 4 ks vnitřních dveří do ZUŠ za celkovou cenu 90.000,Kč
153/2011
Rada rozhodla o poskytnutí příspěvku pro SDH Starý Roţmitál na zabezpečení oslav
120. výročí zaloţení SDH ve výši maximálně 10.000,- Kč, a to formou proplacení
faktury na pořízení propagačních materiálů. Protoţe SDH Starý Roţmitál, za necelý půl
rok, z rozpočtu města vyčerpalo jiţ 51.000,- Kč, musí si případné další náklady hradit
z vlastních prostředků, nebo z příspěvků sponzorů.
154/2011
Rada města rozhodla poskytnout na oslavu Dětského dne v osadě Voltuš finanční
příspěvek ve výši 1.000,- Kč.
155/2011
Rada města schvaluje odměny ředitelům škol a školských zařízení podle předloţeného
návrhu.
156/2011
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na byt č. 3 v čp 112 s panem Pavlem
Červenkou, Hutě pod Třemšínem 15. Nájemní smlouva bude, po sloţení předplaceného
nájemného na účet města, uzavřena na dobu neurčitou.

Mgr. Květa Jeníčková
členka rady města

Ing. Josef Vondrášek
starosta města

Výpis
přijatých usnesení ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne 14. 06. 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
157/2011
Rada města rozhodla o zakoupení 20 ks knih Františka Šestáka „Na kole napříč
Amerikou“.
158/2011
Rada města souhlasí, aby se spoje na autobusových linkách, hrazených v rámci ODO,
staly součástí společného výběrového řízené, které zorganizuje KÚ Středočeského kraje.
Starosta stanoví základní parametry a pošle KÚ, odd. dopravy.
159/20011
Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo s firmou Vodní stavby
Rokycany na prodlouţení doby výstavby kanalizace o 11 dnů
160/2011
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo s firmou Provod na zpracování
projektové dokumentace pro územní řízení na stavbu „Roţmitál pod Třemšínem –
Zalány – rekonstrukce vodovodní sítě“za cenu 117.600,- Kč.
161/2011
Rada města souhlasí, aby ve dnech 2. a 3. 7. 2011 AS tým Ţoldáci Březnice, uspořádal
bitvu v okolí Pňovic na lesních pozemcích parc. č. 1074, 1082/3, 1088, 1083, které jsou
ve vlastnictví města.
162/2011
Rada města rozhodla poskytnout SDH Hutě pod Třemšínem finanční příspěvek ve výši
10.000,- Kč, a to formou proplacení faktury na pořízení propagačních materiálů nebo
hudby. Případné další náklady můţe SDH čerpat ze svého rozpočtu pro letošní rok,
maximálně však částku ve výši 10.000,- Kč.
163/2011
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu č. 8 v čp. 50 v Pňovicích s panem
Daliborem Peštou, Roţmitál pod Třemšínem, Havlíčkova 75.
164/2011
Rada města ukládá vedoucí střediska bytového hospodářství vypracování Smlouvy o
půjčce a Smlouva o smlouvě budoucí kupní k bytu č. 8 v čp. 50 a postoupit k projednání
v ZM.

165/2011
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na byt č. 2 v čp. 458. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu určitou tří měsíců, tj. do 01. 07. 2011 do 30. 09. 2011 a po té
bude postupováno v souladu s usnesením rady města č. 110/2011 ze dne 19. 04. 2011.

Mgr. Pavel Bártl
místostarosta města

Ing. Josef Vondrášek
starosta města

Výpis
přijatých usnesení ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne 21. 06. 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
166/2011
Rada města souhlasí s převodem uţívacího práva k bytu č. 2 v čp. 778 a zároveň souhlasí
i se změnou Smlouvy o smlouvě budoucí kupní (změna smluvní strany).
167/2011
Rada města ukládá vedoucí střediska bytového hospodářství zpracováním všech
nezbytných podkladů pro schválenou změnu k bytu č. 2 v čp. 778 a jejich předloţení na
zasedání ZM.
168/2011
Rada města nesouhlasí s poskytnutím slevy na nájemném z velkého sálu SC v Roţmitále
pod Třemšínem na uspořádání setkání bývalých zaměstnanců závodu JITEX.
169/2011
Rada města rozhodla poskytnout společnosti METEOR s.r.o. slevu na vodném za II. Q
ve výši 26,- Kč/m3 z uniklých 2799 m3.
Tzn., ţe firmou bude uhrazeno – 337 m3 x 37,- Kč = 12. 469,- Kč
2799
m3 x 11,- Kč = 30. 789,- Kč, celkem 43.258,- Kč
170/2011
Rada města bere na vědomí výsledek konkurzního řízení na místo ředitele Základní
umělecké školy Jakuba Jana Ryby v Roţmitále pod Třemšínem, konaného dne 15. 06.
2011 a doporučuje jmenovat, podle ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) v platném znění, ředitelem ZUŠ Roţmitál pod Třemšínem, pana Michala Filinu,
dipl. umělce.

171/2011
Rada města rozhodla, ţe výhledově, při uvolnění obecního bytu, přidělí byt ve veřejném
zájmu, tzn., ţe uvolněný byt nebude nabízen veřejnosti, ale bude ponechán pro potřeby
ZUŠ.
172/2011
Rada města souhlasí s poskytnutím půjčky z fondu oprav a modernizace ve výši
150.000,- Kč na modernizaci rodinného domu čp. 401, při které vznikne jeden
samostatný byt.
173/2011
Rada města rozhodla, aby v rámci opravy povrchů komunikací po provedené výstavbě
kanalizace byly kompletně vyasfaltovány ulice: Spojovací, Třemšínská, Ţelezná,
V Ruslandu, Cvokařská, a Nábřeţí Bartoloměje Sadílka
174/2011
Rada města souhlasí s objednáním poloţení asfaltového povrchu ulic (Spojovací,
Třemšínská, Ţelezná, V Ruslandu, Cvokařská, a Nábřeţí Bartoloměje Sadílka) u
Vodních staveb Rokycany.
175/2011
Rada města souhlasí s přijetím dotace z rozpočtu Středočeského kraje – Středočeského
Fondu rozvoje obcí a měst, na opravu interiéru Městského zdravotnického zařízení
v Roţmitále p. Tř. ve výši 7.022.456,- Kč a s uzavřením smlouvy o poskytnutí této
dotace.
176/2011
Rada města souhlasí s přijetím dotace z rozpočtu Středočeského kraje – Středočeského
Humanitárního fondu, na činnost Pečovatelské sluţby v Roţmitále p. Tř., ve výši
800.000,- Kč a s uzavřením smlouvy o poskytnutí této dotace.
177/2011
Rada města souhlasí s přijetím dotace z rozpočtu Středočeského kraje – Středočeského
Fondu podpory dobrovolných hasičů a sloţek IZS, na nákup a modernizaci vybavení
JPO II v Roţmitále p. Tř., ve výši 200.000,- Kč a s uzavřením smlouvy o poskytnutí této
dotace.
178/2011
Rada města souhlasí s přijetím dotace z rozpočtu Středočeského kraje – Středočeského
Fondu sportu, volného času a primární prevence, na celkovou opravu sociálního
zařízení ve sportovně-rekreačním areálu města ve výši 100.000,- Kč a s uzavřením
smlouvy o poskytnutí této dotace.
179/2011
Rada města souhlasí s přijetím dotace z rozpočtu Středočeského kraje – Středočeského
Fondu kultury a obnovy památek, na historickou slavnost „Den s českou královnou“ ve
výši 100.000,- Kč a s uzavřením smlouvy o poskytnutí této dotace.
180/2011
Rada města souhlasí s přijetím dotace z rozpočtu Středočeského kraje – Středočeského

Fondu ţivotního prostředí a zemědělství, na dokanalizování obce Roţmitál p. Tř.,
rekonstrukce kanalizace, rekonstrukce ČOV ve výši 3.000.000,- Kč a s uzavřením
smlouvy o poskytnutí této dotace.
181/2011
Rada města určila p. Ing. Josefa Hrdinu jako oddávajícího ve volebním období 20102014
182/2011
Rada města souhlasí s umístěním stavby na obecním pozemku parc. č. 853/1 v k.ú. Starý
Roţmitál pod Třemšínem (Alej Johanky z Roţmitálu) a následným uzavřením smlouvy
o moţnosti provést stavbu vodovodní přípojky pro pozemek parc. č. 105/2 v k.ú. Starý
Roţmitál
183/2011
Rada města souhlasí s projektem stavby IP-12-6003833 „Roţmitál pod Třemšínem,
Sladkovského, NN pro P88“, její následnou realizací a vstupem na obecní pozemek parc.
č. 2291/7 v k.ú. Roţmitál pod Třemšínem, který se stavbou sousedí
Mgr. Pavel Bártl
místostarosta města

Ing. Josef Vondrášek
starosta města

