Výpis
přijatých usnesení ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne 04 05. 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
117/2011
Rada města rozhodla, v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích v platném znění, o zveřejnění záměru pronajmout objekt školní jídelny předem
známému zájemci.
118/2011
Rada města souhlasí s odkupem pozemky 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 ve výši 35.- Kč/m2. Bude postoupeno na zasedání ZM119/2011
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. 2452/2 ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 8 m² v k.ú. Rožmitál pod Třemšínem. Navržená cena je
200,- Kč/m2
120/2011
Rada města souhlasí a umístěním stavby – uzavřením smlouvy o výstavbě na
pozemcích parc. č. 21191/5 v k.ú. Rožmitál pod Třemšínem, pro stavbu vodovodní, pro
novostavbu na pozemku parc. č. 2184/2 na Zalánech.
121/2011
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o finanční spolupráci s manžely B.
na realizaci stavby „Prodloužení STL plynovodu PE 63 a plynovodní přípojky PE 32 Rožmitál pod Třemšínem, ul.Sladkovského“
122/2011
Rada města souhlasí s umístěním reklamní tabule České pojišťovny a Oční optiky
před budovou MěZZ (rozměr 80x40 cm pro každý subjekt).
123/2011
Rada města nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku pro Klub důchodců.
124/201
Rada města souhlasí s rozšířením služby AUTOTAXI o páteční spoje s platností od 06.
05. 2011:
Jízdní řád AUTOTAXI v pátek:
10,15 hod. – odjezd z Rožmitálu do Pňovic se zastávkou v Podhoře,
10,30 hod. – odjezd z Pňovic do Podhory a Rožmitálu,
11,00 hod. – odjezd z Rožmitálu do Zalán a Nepomuku,

11,15 hod. – odjez z Nepomuku do Zalán a Rožmitálu,
11,45 hod. – odjezd z Rožmitálu do Voltuše a Hutí pod Tř.,
12,00 hod. – odjezd z Hutí pod Tř. do Voltuše a Rožmitálu.
Všechny odjezdy a příjezdy v Rožmitále začínají a končí na autobusovém nádraží, proti
lékárně.
125/2011
Rada města souhlasí, aby fy PROVOD s.r.o. Ústí nad Labem zpracovala projektovou
dokumentaci k územnímu řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., a zajistila územní
rozhodnutí v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., na akci „Rožmitál pod Třemšínem –
Zalány – rekonstrukce vodovodní sítě“.
126/2011
Rada města rozhodla o vydání souhlasu zástavního věřitele se zřízením zástavního práva
ve 2. pořadí pouze za předpokladu, že prostředky poskytnutými z úvěru u jiné banky
bude jednorázově splacen úvěr ze Smlouvy o úvěru č. 200412 ze dne 14.10.2004. Až po
doplacení úvěru městu budou vydány kvitance k výmazu zástavního práva
k nemovitostem a pohledávce, které budou zaslány Katastrálnímu úřadu v Příbrami, a
město Rožmitál pod Třemšínem se vzdá zástavního práva k předmětným nemovitostem.

Mgr. Květa Jeníčková
členka rady města

Ing. Josef Vondrášek
starosta města

Výpis
přijatých usnesení ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne 17. 05. 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
127/2011
Rada města souhlasí se zařazením žádosti pí M. S. do seznamu uchazečů o byt v DPS.
128/2011
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. 2297/1 ostatní
plocha, ostatní komunikace, dle GP označena parc. č. 2297/18 ostatní plocha, jiná plocha
o výměře 75 m² v k.ú. Rožmitál pod Třemšínem. Navržená cena je 55,- Kč/m2

129/2011
Rada města rozhodla, v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích v platném znění, o zveřejnění záměru směnit pozemek parc. č. 2507/6 ostatní
plocha, silnice o výměře 556 m², který tvoří komunikaci od bývalého vojenského
objektu do Voltuše, v lokalitě u vodojemu za části pozemků parc. č. 501/24 ostatní
plocha, ostatní komunikace a parc. č. 501/25 zahrada.
Směna bude realizována bez finančního vyrovnání.
130/2011
Rada města rozhodla, v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích v platném znění, o zveřejnění záměru prodat pozemky
parc. č. 1128/1 trvalý travní porost o výměře 1181 m²
parc. č. 1128/2 trvalý travní porost o výměře 999 m²
parc. č. 1128/3 trvalý travní porost o výměře 1165 m²
parc. č. 1128/4 trvalý travní porost o výměře 1143 m²
parc. č. 1128/5 trvalý travní porost o výměře 1111 m², vše v k.ú. Rožmitál pod
Třemšínem.Návrh kupní ceny - 280,- Kč/m² + úhrada nákladů (GP, projektová
dokumentace)
131/2011
Rada města souhlasí s odkoupením pozemkův k.ú. Rožmitál pod Třemšínem
parc. č. 1133/7 zahrada o výměře 1126 m²
parc. č. 1133/8 zahrada o výměře 222 m²
parc. č. 1135/5 zahrada o výměře 1552 m²
parc. č. 2645 ost. pl. o výměře
142 m²
parc. č. 2662 ost. pl. o výměře
509 m²
Návrh kupní ceny - 250,- Kč/m². Bude postoupeno k projednání v ZM.
132/2011
Rada města souhlasí s odkupem část pozemku parc. č. 134/10 travní porost, dle
geometrického plánu č. 348-47/2011 označené jako pozemek parc. č. 134/69 travní
porost o výměře 1130 m², za navrženou cenu 100,- Kč/m² + náklady spojené
s převodem nemovitosti (vypracování GP). Bude postoupeno k projednání v ZM.
133/2011
Rada města souhlasí s umístěním stavby na obecním pozemku parc. č. 315/1 v k.ú.
Rožmitál pod Třemšínem (lokalita – řadové garáže Na Sádkách) a následným
uzavřením smlouvy o možnosti provést stavbu přípojky elektro k řadové garáži na
parcele č. st. 901 na tomto pozemku.
134/2011
Rada města souhlasí s opravou administrativní chyby, ke které došlo při číslování
Dodatků ke Smlouvě o dílo na výstavbu kanalizace uzavřené dne 25. 09. 2009, tzn., že
původně označen Dodatek č. 2 bude správně označen jako Dodatek č. 3 a původně
označen Dodatek č. 3 bude správně označen jako Dodatek č. 2.
135/2011
Rada města souhlasí s úpravou čl. 5 Dodatku č. 2 a to:
Věta „ Originál bankovní záruky ……. a musí mít platnost nejméně do 31. 07. 2011“ se
mění na: „ Originál bankovní záruky ……. a musí mít platnost nejméně do 31. 06. 2011“ a

rozšířením o větu: „Po dobu přerušení stavebních prací není jistota na realizaci
vyžadována“.
136/2011
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:
- Marií Bambasovou a Marií Šedivou,
- JUDr. Jiřím Čtvrtníkem,
- Danou Kazdovou,
- Jindřichem a Karlou Karasovými,
- Vladimírem a Květoslavou Šlamborovými,
- PhDr. Věrou Senjukovou,
- Luďkem Novotným,
- Pavlem, Miluší, Martinem a Lucií Fatkovými.
137/2011
Rada města souhlasí, aby opravu tarasu u výtoku z Kuchynky provedla fa. Romová,
Březnice za cenu 373 tis. Kč.
138/2011
Rada města souhlasí s omezením výpůjční doby v Knihovně manželů Tomanových o
v době letních prázdnin (červenec, srpen), a to:
Pondělí
09,00 – 12,00
13,00 – 17,00
Středa
09,00 – 12,00
13,00 – 17,00
Sobota pro dospělé
09,00 – 12,00
139/2011
Rada města souhlasí s výměnou bankomatu České spořitelny a.s. v objektu čp. 6
v Rožmitále pod Třemšínem
140/2011
Rada města souhlasí se zvýšením poplatků za stravné a školné v MŠ s platností od 01.
09. 2011, a to:
stravné z
27,- Kč
na
30,- Kč
školné ze
150,- Kč
na
200,- Kč
141/2011
Rada města rozhodla, pro školní rok 2011/2012, o povolení výjimky z počtu dětí na třídu
v MŠ ze 24 na 28 dětí
142/2011
Rada města rozhodla, že při obsazování uvolněných obecních bytů, na kterých vázne
dluh předešlého nájemníka, bude upřednostněn ten zájemce, který formou
předplaceného nájemného dlužnou částku holého nájmu složí najednou, a pak si ji bude
„odbydlovat“.
Mgr. Květa Jeníčková
členka rady města

Ing. Josef Vondrášek
starosta města

