Výpis
přijatých usnesení ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne 05. 04. 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
92/2011
Rada města nesouhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 1154/9 ostatní plocha,
ostatní komunikace v k.ú. Rožmitál pod Třemšínem (cca 12 m²) k umístění
mobilního stánku (karavanu) s rychlým občerstvením. Pozemek přiléhá
k objektu „nového“ hřbitova a komunikaci I. tř. č. I/19 (směr Březnice) a slouží
jako veřejné parkoviště.
93/2011
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene na pozemky 2297/1 v k.ú. Rožmitál pod Třemšínem a pozemky
parc. č. 639/3, 507/12 a 681 v k.ú. Voltuš, pro oprávněného z VB ČEZ Distribuce,
a.s. pro stavbu „Voltuš, kNN pro čp. 59“, za jednorázovou finanční náhradu ve
výši 1.000,- Kč.
94/2011
Rada města souhlasí s projektem stavby „Rožmitál pod Třemšínem, Sedlická,
kNN pro P1504“, její následnou realizací a uzavřením Smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky 1332/1, 2326/1, 2328/1
v k.ú. Rožmitál pod Třemšínem (lokalita Sedlická) pro oprávněného z VB ČEZ
Distribuce, a.s. pro uvedenou stavbu, za jednorázovou finanční náhradu ve výši
1.000,- Kč.
95/2011
Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt. č. 11 v čp. 113 na
dobu tří měsíců, tj. od 01. 04. 2011 do 30. 06. 2011
96/2011
Rada města rozhodla, aby nově obsazované klasické nájemní byty, byly
s platností od 05. 04. 2011, zatíženy nájemným ve výši 40,- Kč/m2
97/2011
Rada města rozhodla zakoupit 30 ks knihy Toulání pod Brdech od Jana Čáky
98/2011
Rada města souhlasí, aby p. Jiří Novotný hostoval ve dnech 12.4. – 17.4.2011
v našem městě s pouťovými atrakcemi
99/2011
Rada města nemá námitky proti připojení výrobny elektřiny na pozemcích ve
vlastnictví společnosti MV AGRO, které se nacházejí v k.ú. Rožmitál pod

Třemšínem. Případná stavba bioplynové stanice musí být realizována v souladu
s ÚP města Rožmitál pod Třemšnem a musí respektovat všechna stanoviska
příslušných dotčených orgánů státní správy.
Ing. Josef Vondrášek
starosta města

RSDr. Dalibor Jaglarz
člen RM

Výpis
přijatých usnesení ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne 19. 04. 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
100/2011
Rada města souhlasí s umístěním a realizací stavby na obecních pozemcích parc. č. 125/6
ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 847/4 ostatní plocha, ostatní komunikace
v k.ú. Starý Rožmitál a s uzavřením smlouvy o právu na nich provést stavbu
„Vodovodní přípojka pro objekt čp. 69 ve Starém Rožmitále (Nábřeží Bartoloměje
Sadílka)“.
101/2011
Rada města souhlasí s průjezdem historické vojenské techniky městem dne 1.5.2011, a
s jejím odstavením po dobu 1 hod. na náměstí z důvodu předvedení veřejnosti s tím, že si
Klub vojenské a historické techniky zabezpečí veškeré náležitosti k bezpečnosti
ostatního provozu a zúčastněných občanů a za tuto bezpečnost převezme veškerou
zodpovědnost.
102/2011
Rada města souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy, v navrženém znění, mezi Městem
Rožmitál pod Třemšínem a společností IMKA Mníšek pod Brdy na zajištění prodeje
bytových jednotek v čp. 112 a 113 a dvou b.j. čp. 441/1 a 441/4.
103/2011
Rada města nesouhlasí s navrženým velkým rozšířením biokoridoru v k. ú. Pňovice pod
Třemšínem (především pozemky par. č. 1048/1, 1048/2, 1754, 785/1, 785/3) dle
územního plánu vyššího územně správního celku a navrhuje jeho zmenšení podle
přiložené mapky (viz. příloha).
104/2011
Rada města rozhodla o navýšení příspěvku do Svazku obcí mikroregionu Třemšín na
30,- Kč/obyvatele. V rozpočtu bude řešeno při nejbližší aktualizaci.

105/2011
Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v areálu
bývalých kasáren na období 01. 05. – 31. 12. 2011.
106/2011
Rada města rozhodla, z důvodu rekonstrukce, prominout nájemné za byt č. 4 v čp. 590
na dobu pěti měsíců. Nájemné začne být placeno od 01. 09. 2011.

107/2011
Rada města souhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy na byt č. 3 v čp. 590 na dobu
určitou tří měsíců, tj. od 01. 05. 2011 do 31. 07. 2011.
108/2011
Rada města souhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy na byt č. 12 v čp. 592 na dobu
určitou šesti měsíců, tj. od 01. 05. 2011 do 31. 10. 2011.
109/2011
Rada města nesouhlasí s výměnou bytu č. 4 v čp. 492 za jiný byt z důvodu vysokého
dluhu, který vázne na nájemném.
110/2011
Rada města nesouhlasí s přechodem užívacího práva k bytu č. 2 v čp. 458 ze současného
nájemce na jeho vnuka.
111/2011
Rada města rozhodla, s platností od 19. 04. 2011, uzavírat, na nově obsazované klasické
nájemní byty, nájemní smlouvy na dobu určitou tří měsíců. 15 dnů před skončením
nájemní smlouvy se nájemník dostaví na středisko BH, kde předloží doklad o zaplacení
nájemného v běžném měsíci. Po té bude nájemní smlouva prodloužena na další tři
měsíce. V případě, že nájemce nebude plnit podmínky řádného užívání bytu, tzn.
pravidelně hradit nájemné a služby spojené s užíváním bytu a nebude dodržovat právní
normy vztahující se k nájemním bytům, zejména § 663 – 719 občanského zákoníku,
nebude s nájemcem uzavřena ani prodloužena nájemní smlouva, a
záležitost bude řešena mimosoudní cestou, tzn., že poslední den platnosti nájemní
smlouvy nájemce vyklizený byt opustí a klíče předá vedoucí střediska BH. Rada města
ukládá vedoucí střediska BH kontrolovat a plnit toto usnesení a to do doby schválení
nových pravidel pro přidělování obecních bytů.
112/2011
Rada města, v souladu s § 1 vyhlášky č. 54/2005 Sb., jmenuje konkursní komisi
pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele ZUŠ J. J. Ryby, ve složení:
- zástupce zřizovatele (předseda komise)
Mgr. Pavel Bártl
- zástupce zřizovatele
Mgr. Květa Jeníčková
- zástupce Krajského úřadu Stč. kraje
Mgr. Miloslav Roubal
- zástupce školy – pedagogický pracovník
MgA. Vladimíra Štěpánová
- odborník v oblasti státní správy,
organizace a řízení v oblasti školství
Mgr. Jaroslav Kopecký
- školní inspektor ČŠI
Mgr. Šárka Kuželová

113/2011
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na byt č. 11 v čp. 438 s paní L. K.,
Rožmitál pod Třemšínem. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou tří měsíců,
tj. do 01. 05. 2011 do 31. 07. 2011 a po té bude postupováno v souladu s usnesením rady
města č. 111/2011 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 26. 04. 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

114/2011
Rada města rozhodla, v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích v platném znění, o zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory v objektu
čp. 646 v Rožmitále pod Třemšínem (1 místnost o ploše 18,5 m2), za účelem zřízení
ordinace zubního lékaře. Navrženou cenu nájmu je 336,- Kč/m2/rok
115/2011
Rada města rozhodla, o slevě na vodném a stočném v čp. 165, následovně:
vodné bude uhrazeno celé, tzn. za 49 m3, stočné pouze za 10 m3.
116//2011
Rada města nesouhlasí s vypracováním nové dohody o provozování veřejného
pohřebiště s Obcí Nepomuk.
Mgr. Pavel Bártl
místostarosta města

Ing. Josef Vondrášek
starosta města

