Výpis přijatých usnesení
ze schůze rady města v Roţmitále pod Třemšínem dne 07. 12. 2010
Poznámka:
- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů v platném znění
313/2010
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene na pozemek parc. č. . 1138/2 ostatní plocha a pozemek parc. č. st. 619 zastavěná
plocha a nádvoří v k.ú. Roţmitál pod Třemšínem, pro oprávněného z VB ČEZ
Distribuce, a.s., k umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy
„Roţmitál pod Třemšínem, Pod Topoly, NN pro čp. 485“ (hasičská zbrojnice) -kabelové
nadzemní vedení NN 0,4 kV, předpokládaná celková výměra cca 10 m², za jednorázovou
finanční náhradu ve výši 1.000,- Kč. Starostu města pověřuje podpisem této smlouvy.
314/2010
Rada města souhlasí se vstupem na pozemky parc. č. 2291/7, 2291/13 a 2291/14 v k.ú.
Roţmitál pod Třemšínem a provedením stavby ve vlastnictví města- rekonstrukce
stávajícího vrchního vedení NN 0,4 kV v ul. Sladkovského
315/2010
Rada města nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku pro organizaci ŠANCE ŢÍT
316/2010
Rada města souhlasí s prodlouţením smlouvy na vyhrazené parkovací místo pro osobní
vozidlo PEUGEOT 306, RZ 5SO 99 38 na dobu určitou dvou let, tj. do 31.12.2012.
317/2010
Rada města nesouhlasí s poskytnutím dalšího finančního příspěvku z důvodu
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20.000,- Kč usnesením RM č. 255/2010 ze dne
5.10.2010
318/2010
Rada města nesouhlasí, z důvodu dluţného nájemného ve výši 46.098,- Kč,
s prodlouţením nájemní smlouvy na obecní byt č. 4 v čp. 492.
319/2010
Rada města rozhodla, aby JUDr. Oktábcová podala výpověď z bytu č. 4 v čp. 492
nájemcům manţelům H.
320/2010
Rada města nesouhlasí, z důvodu dluţného nájemného ve výši 56.946,- Kč,
s prodlouţením nájemní smlouvy na obecní byt č. 4 v čp. 590.

321/2010
Rada města rozhodla, aby JUDr. Oktábcová podala výpověď z bytu 4 v čp. 590 nájemnici pí K.
322/2010
Rada města souhlasí s prodlouţením nájemní smlouvy na obecní byt č. 4 v čp. 50
v Pňovicích na dobu určitou tří měsíců, tj. do 31.3.2010
323/2010
Rada města souhlasí s prodlouţením nájemní smlouvy na obecní byt č. 11 v čp. 113 na
dobu určitou tří měsíců, tj. do 31.3.2010
324/2010
Rada města souhlasí s prodlouţením nájemní smlouvy na obecní byt č. 9 v čp. 112 na
dobu určitou tří měsíců, tj. do 31.3.2010

Výpis přijatých usnesení
ze schůze rady města v Roţmitále pod Třemšínem dne 21. 12. 2010
Poznámka:
- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů v platném znění
325/2010
Rada města souhlasí s prodlouţením vyhrazeného parkovacího místa pro osobní
automobil SPZ PBH 96-44 na dobu určitou dvou let, tj. do 31. 12. 2012.
326/2010
Rada města souhlasí s prodlouţením vyhrazeného parkovacího místa pro osobní
automobil RZ 9S6 3384 na dobu určitou dvou let, tj. do 31. 12. 2012.
327/2010
Rada města souhlasí s prodlouţením vyhrazeného parkovacího místa pro osobní
automobil 5S8 8664 na dobu určitou dvou let, tj. do 31. 12. 2012.
328/2010
Rada města rozhodla o navýšení nájmu za nebytové prostory v objektu čp. 646 (MěZZ)
na 336,- Kč/m2/rok s platností od 01. 04. 2011.
329/2010
Rada města souhlasí s podáním ţádostí o finanční dotace z Fondů Středočeského kraje:
a) Z Fondu rozvoje obcí a měst – na celkovou opravu interiéru MěZZ.

b) Z Fondu ţivotního prostředí a zemědělství – na „Dokanalizování obce Roţmitálu
pod Třemšínem, rekonstrukce kanalizace, rekonstrukce ČOV“.
c) Z Humanitárního fondu – na podporu provádění sociálních sluţeb.
d) Z Fondu podpory dobrovolných hasičů a sloţek IZS na pořízení podzemní nádrţe
na vodu a doplnění výzbroje.
e) Z Fondu kultury a obnovy památek – na podporu tradiční historické slavnosti
„Den s českou královnou“.
f) Z Fondu sportu, volného času a primární prevence – na celkovou opravu
sociálního zařízení ve sportovně-rekreačním areálu města.
330/2010
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu s Gindely Trade na pronájem budovy
bez čp v areálu bývalých kasáren na dobu určitou tří měsíců, tj. od 01. 01. 2011 do 31.
03. 2011 za nájemné ve výši 42.768,- Kč. Starostu města pověřuje podpisem smlouvy.

331/2010
Rada města souhlasí s nákupem PC techniky (2 PC, 2 tiskárny + programové vybavení)
pro zdravotnický obvod 04, za cca 100 tis. Kč.
332/2010
Rada města nesouhlasí s poskytnutím finančního

příspěvku na provoz nestátního
zdravotnického zařízení Domov svatého Josefa Ţíreč.
333/2010
Rada města nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na činnost kynologického
klubu.
334/2010
Rada města rozhodla vyplatit odměnu vedoucímu orchestru ZUŠ J.J. Ryby ve výši
6.000,- Kč.
335/2010
Rada města revokuje usnesení č. 316/2010 ze dne 7.12.2010
336/2010
Rada města schválila sloţení inventarizačních komisí pro provedení inventarizace
majetku za rok 2010.
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