Výpis
přijatých usnesení ze schůze rady města v Roţmitále pod Třemšínem dne 08. 02. 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
33/2011
Rada města doporučuje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní a o spolupráci a
součinnosti při realizaci plynárenského zařízení, číslo smlouvy:9411000349/147960.
Bude postoupeno k projednání v ZM.
34/2011
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. 790/6
lesní pozemek o výměře 271 m² v k.ú. Starý Roţmitál.
35/2011
Rada města rozhodla o nákupu 1000 ks polypropylenových dvoukomorových
protipovodňových pytlů. Cena včetně DPH 20,- Kč/ks.
36/2011
Rada města doporučuje vstup do SMO. Bude postoupeno na jednání ZM.
37/2011
Rada města souhlasí s uzavřením Nájemní smlouvce společností Gindely trade, a.s., na
nebytové prostory v bývalém areálu kasáren na dobu určitou tří měsíců, tj. od 1.1.2011
do 31.3.2011

Výpis
přijatých usnesení ze schůze rady města v Roţmitále pod Třemšínem dne 15. 02. 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
38/2011
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-126001315/8 na pozemky parc. č. 318, 1708/1, 1716 a pozemek ve zjednodušené evidenci –
parcela původ Pozemkový katastr parc. č. PK 319/17 v k.ú. Pňovice pod Třemšínem, pro
oprávněného z VB ČEZ Distribuce, a.s. pro stavbu „LPS 584 Oslí – venkovní vedení NN
22 kV, transformační stanice BTS“za jednorázovou finanční náhradu ve výši 500,- Kč.

39/2011
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-126000056/1 na pozemky parc. 301/1, 315/10, 2291/2, 2291/35, 2291/37, 2293/4, 2304/2,
2304/55, 2308/1, 2308/7 a 2459 v k.ú. Roţmitál pod Třemšínem, pro oprávněného z VB
ČEZ Distribuce, a.s. pro stavbu „Roţmitál pod Třemšínem – ul. Tyršova, kVN, kNN“ za
jednorázovou finanční náhradu ve výši 500,- Kč.
40/2011
Rada města souhlasí se vstupem na pozemky, realizací stavby a uzavřením Smlouvy o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky parc. 1727/1, st. 187/1
a 544/2 v k.ú. Pňovice pod Třemšínem, pro oprávněného z VB ČEZ Distribuce, a.s. pro
stavbu „Pňovice, kNN pro P528/11“, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 500,- Kč.
41/2011
Rada města schvaluje, aby hospodářský výsledek ŠJ v Roţmitále pod Třemšínem za rok
2010 ve výši 13.262,31 Kč, byl rozdělen následovně:
- fond rezervní
6.631,16 Kč
- fond odměn
6.631,15 Kč
42/2011
Rada města schvaluje, aby hospodářský výsledek Základní škola praktická a základní
škola speciální v Roţmitále pod Třemšínem za rok 2010 ve výši 28.121,49 Kč, byl
rozdělen následovně:
- fond odměn
20.000,- Kč
- fond rezervní
8.121,49 Kč
43/2011
Rada města schvaluje, aby hospodářský výsledek Mateřské školy v Roţmitále pod
Třemšínem za rok 2010 ve výši 4.110,78 Kč, byl ponechán ve fondu rezervním.
44/2011
Rada města schvaluje, aby hospodářský výsledek Základní umělecká škola v Roţmitále
pod Třemšínem za rok 2010 ve výši 56.476,26 Kč, byl rozdělen následovně:
- fond odměn
45.180,- Kč
- fond rezervní
11.296,26 Kč
45/2011
Rada města nesouhlasí nesníţením kapacity Společenského centra v Roţmitále pod Tř.
na ples, který se uskutečnil 5.2.2011
46/2011
Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 3.000,- Kč pro Svaz
neslyšících a nedoslýchavých v ČR, poradenské centrum Příbram.
47/2011
Rada města souhlasí s poskytnutím půjčky z fondu oprav a modernizace ve výši 20.000,Kč na kanalizační přípojku.
48/2011
Rada rozhodla, ţe průměrná spotřeba vody ve výši 10 m3 bude uhrazena v plné výši

vodné i stočné. Za únik 52 m3 vody rada města rozhodla odpustit stočné, vodné bude
zaplaceno v plné výši.
49/2011
Rada města určila pracovní skupinu pro zpracování podkladů k zadání nového ÚP
města ve sloţení:
Ing. Josef Vondrášek, Mgr. Pavel Bártl, Mgr. Květa Jeníčková, RSDr. Dalibor Jaglarz,
Miloslav Maroušek, Ivan Havel, Ing. Josef Hrdina.
50/2011
Rada města rozhodla přidělit byt č. 6 v čp. 492 pí Jitce Ţahourové.

Výpis
přijatých usnesení ze schůze rady města v Roţmitále pod Třemšínem dne 22. 02. 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
51/2011
Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě č. IV-12-6011702/01 ze dne 21. 1. 2011.

52/2011
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. st. 108 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 17 m², 137/14 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 170 m²
a 137/28 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 16 m², vše v k.ú. Nesvačily pod
Třemšínem, za navrţenou cenu 150,- Kč/m2 + náklady s prodejem vzniklé.
53/2011
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. 601/1 ostatní
plocha, ostatní komunikace, dle geometrického plánu č. 97-47/2005 označené jako nově
vytvořený pozemek parc. č. 601/16 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 3 m² v k.ú.
Strýčkovy za navrţenou cenu 55,- Kč/m2 + náklady s prodejem vzniklé.
54/2011
Rada města souhlasí s uzavřením nájemních smluv na pozemky parc. č. 78 vodní plocha,
vodní nádrţ umělá o výměře 5404 m² („Nadveský rybník“), parc. č. 64 vodní plocha,
vodní nádrţ umělá o výměře 1594 m² („Veský rybník“), vše v k.ú. Strýčkovy a pozemek
parc. č. 35 vodní plocha, vodní nádrţ umělá o výměře 3055 m² v k.ú. Pňovice pod
Třemšínem s MO ČRS Roţmitál pod Třemšínem. Smlouvy budou uzavřeny s účinností
od 01. 04. 2011 na dobu neurčitou za celkové nájmné 3.000,- Kč/rok

55/2011
Rada města souhlasí s povolením akcí pro kynologický klub – Výběrová soutěţ pro
Mistrovství ČR dle IPO, ve dnech 22. – 24. 4. 2011, Výběrová soutěţ pro Mistrovství ČR
dle ZVV3, dne 30. 4. 2011, Závod ve sportovní kynologii O pohár DCA, ve dnech 20. –
21. 8. 2011, Mistrovství ČR dle ZVV3, ve dnech 23. – 24. 9. 2011, Výběrová soutěţ pro
Mistrovství ČR stopařů, ve dnech 1. – 2. 10. 2011, Mistrovství ČR stopařů, ve dnech 29.
– 30. 10. 2011, na katastrálním území města s tím, ţe budou dodrţeny stanovené
veterinární podmínky.
56/2011
Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájmem pozemku parc. č.
2320/9 ostatní plocha, silnice o výměře 234 m2 v k.ú. Roţmitál pod Třemšínem a to s
účinností od 1.3.2011 za nájemné ve výši 7,- Kč/m2/rok, t.j. 234x7=1.638,- Kč.
57/2011
Rada města rozhodla neposkytnout finanční příspěvek na kastraci koček soukromé
osobě.
58/2011
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o výstavbě na překop přes komunikace par. č. 2507/7
v k.ú. Rožmitál pod Třemšínem.

59/2011
Rada města rozhodla nepovolit umístění loga České pojišťovny formou folie na čelní
prosklenou část budovy čp. 646.
60/2011
Rada města souhlasí prodejem řeznického špalku za cenu 1.000,- Kč a nerezové fritézy
za cenu 7.000,- Kč

Mgr. Pavel Bártl
místostarosta města

Ing. Josef Vondrášek
starosta města

