Výpis přijatých usnesení
ze schůze rady města v Roţmitále pod Třemšínem dne 2. 11. 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

272/2010
Rada města rozhodla, v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích v platném znění, o zveřejnění záměru pronajmout pozemek parc. č. 78 vodní
plocha, vodní nádrţ umělá o výměře 5404 m² v k.ú. Strýčkovy („Nadveský rybník“),
pozemek parc. č. 64 vodní plocha, vodní nádrţ umělá o výměře 1594 m² v k.ú. Strýčkovy
(„Veský rybník“), pozemek parc. č. 35 vodní plocha, vodní nádrţ umělá o výměře 3055
m² v k.ú. Pňovice pod Třemšínem
273/2010
Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na část půdního prostoru nad
průjezdem domu čp. 48 (výstavní prostor v 2. nadzemním podlaţí galerie pod zámkem).
Nájem bude sjednán na dobu neurčitou, od 1.12.2010, výše nájemného 180,- Kč/m²/rok.
274/2010
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o moţnosti provést stavbu „Roţmitál p.Tř.,
kNN pro P213/4 u MŠ“ na obecních pozemcích parc. č. 212/1 ostatní plocha,
manipulační plocha a pozemek parc. č. 212/10 ostatní plocha, manipulační plocha v k.ú.
Roţmitál pod Třemšínem.
275/2010
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o moţnosti provést stavbu „Roţmitál p.Tř.,
Ţelezná, kNN pro ČOV“na obecním pozemku parc. č. 855/1 ostatní plocha, ostatní
komunikace v k.ú. Starý Roţmitál
276/2010
Rada města rozhodla, v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích v platném znění, o zveřejnění záměru pronajmout pozemek parc. č. 916/8 ostatní
plocha, manipulační plocha o výměře 48 m² a pozemek parc. č. 916/9 zahrada o výměře
15 m², vše v k.ú. Starý Roţmitál.
277/2010
Rada města souhlasí s umístěním poštovní schrány na pozemek parc. č. 191/1 v k.ú.
Roţmitál pod Třemšínem

278/2010
Rada města souhlasí s vybudováním zpevněného vjezdu(ţulovými kostkami) na
pozemku par. č. 2291/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Roţmitál pod
Třemšínem
279/2010
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 v k. ú. Roţmitál pod
Třemšínem parc. č.:
 1125/1 trvalý travní porost o výměře 1315 m²
 1125/2 trvalý travní porost o výměře 1107 m²
 1125/3 trvalý travní porost o výměře 1018 m²
 1125/4 trvalý travní porost o výměře 928 m²
 1125/5 trvalý travní porost o výměře 838 m²
 1128/6 trvalý travní porost o výměře 1181 m²
Navrţená kupní cena 280,-Kč/m2 + náklady s prodejem spojené
280/2010
Rada města souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 1.000,- Kč pro osadní výbor
Strýčkovy na uspořádání Mikulášské nadílky pro děti

Miloslav Maroušek

Ing. Josef Vondrášek

místostarosta města

starosta města

Výpis přijatých usnesení
ze schůze rady města v Roţmitále pod Třemšínem dne 16. 11. 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
281/2010
Rada města rozhodla, v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích v platném znění, o zveřejnění záměru prodat části pozemku parc. č. 341/1 orná
půda o výměře cca 2106 m² (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v k.ú.
Roţmitál pod Třemšínem – lokalita Obůr, předem známému zájemci (manţ. Jiří a Irena
Urbanovi)
282/2010
Rada města rozhodla, v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích v platném znění, o zveřejnění záměru části pozemku parc. č. 341/1 orná půda o
výměře cca 4212 m² (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v k.ú. Roţmitál
pod Třemšínem – lokalita Obůr, předem známému zájemci
283/2010
Rada města souhlasí s revokací usnesení ZM ze dne 29.6.2010, bod. č. 9: „Zastupitelstvo
města schvaluje odprodej části pozemku parc. č. 341/1 orná půda o výměře cca 4000 m²
v k.ú. a obci Roţmitál pod Třemšínem za kupní cenu ve výši 250,- Kč/m² + náklady
spojené s prodejem, s podmínkou, ţe kupující na svůj náklad zainventuje spodní část
stavby komunikace, včetně potřebných sítí a poté je předá bezúplatně městu.“
Bude postoupeno na zasedání ZM.
284/2010
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o výstavbě na provedení stavby vodovodní,
kanalizační a plynové přípojky pro novostavbu rodinného domu na pozemcích parc. č.
264/3 a parc. č. 2359/, kterou budou dotčeny obecní pozemky parc. č. 2291/37 ostatní
plocha, silnice, parc. č. 2293/10 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 2304/2
ostatní plocha, silnice, vše v k.ú. Roţmitál pod Třemšínem (ul. Palackého, Tyršova)
285/2010
Rada města souhlasí, vzhledem k stávajícímu stavebně technickému stavu
nevyuţívaného objektu, s odstraněním stavby mostní váhy umístěné na obecním
pozemku parc. č. st. 88 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Skuhrov pod Třemšínem
286/2010
Rada města souhlasí s výkupem nově vytvořeného pozemku dle geometrického plánu č.
1501-162/2010 označen parc. č. 1148/13 trvalý travní porost o výměře 2368 m² v k.ú.
Roţmitál pod Třemšínem, který vznikl oddělením z pozemku parc. č. 1148/4 trvalý

travní porost, nacházející se v lokalitě Luţánky, a navazujucí na pozemky ve vlastnictví
města. Navrţená kupní cena je 18,- Kč/m2.
Bude postoupeno k projednání na zasedání ZM.
287/2010
Rada města souhlasí s výkupem nově vytvořeného pozemku dle geometrického plánu č.
1500-163/2010 označen parc. č. 2658 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 15 m² v k.ú.
Roţmitál pod Třemšínem, k rozšíření přilehlé místní komunikace Na Sádkách.
Navrţená kupní cena je 200,- Kč/m2.
Bude postoupeno k projednání na zasedání ZM.
288/2010
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene pozemek parc. č. 212/1 ostatní plocha, manipulační plocha a pozemek parc. č.
212/10 ostatní plocha, manipulační plocha v k.ú. Roţmitál pod Třemšínem, pro
oprávněného z VB ČEZ Distribuce, a.s., k zajištění strpění umístění, zřízení a
provozování zařízení distribuční soustavy: zemní kabel NN v rozsahu 10,2 m² (p.p.č.
212/1), zemní kabel NN v rozsahu 3,6 m² (p.p.č. 212/10) – za jednorázovou finanční
náhradu ve výši 1.000,- Kč. Starostu města pověřuje podpisem této smlouvy.
289/2010
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene na pozemky parc. č. 828/14, parc. č. 828/2 a parc. č. 484/2 v k.ú. Skuhrov pod
Třemšínem, pro oprávněného z VB ČEZ Distribuce, a.s., k zajištění strpění umístění,
zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy: v zeleném pásu místní komunikace
(p.p.č. 828/14 a 828/2) povede kabelové vedení NN v délce 43 m a ukončeno bude
v přípojkové skříni typu SS200, která bude umístěna v plastovém pilíři v rohu parcely
(p.p.č. 484/2), ve skříni budou dvě sady pojistek, jedna bude určena pro ČOV, druhá pro
hasičskou zbrojnici - za jednorázovou finanční náhradu ve výši 500,- Kč. Starostu města
pověřuje podpisem této smlouvy.
290/2010
Rada města souhlasí s bezúplatným převodem pozemku parc. č. 2306 ostatní plocha,
silnice o výměře 10672 m v k.ú. Roţmitál pod Třemšínem z vlastnictví ČR – Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Roţmitálu pod
Třemšínem.
Bude postoupeno k projednání na zasedání ZM.
291/2010
Rada města souhlasí se vstupem na pozemky parc. č. 1302/24 orná půda a parc. č.
1302/40 orná půda v k.ú. Roţmitál pod Třemšínem a s uzavřením Smlouvy o právu
provést stavbu „Nová STL plynovodní přípojka pro pozemek parc. č. 1302/23 - lokalita
Sladkovského“, na cizím pozemku.
292/2010
Rada města souhlasí se vstupem na pozemky parc. č. st. 619 zastavěná plocha a nádvoří
a parc. č. 1138/2 ostatní plocha, manipulační plocha v k.ú. Roţmitál pod Třemšínem a
provedení stavby ve vlastnictví města „Roţmitál pod Třemšínem, Pod Topoly, NN pro
čp. 485“ a s umístěním stavby betonového sloupu na sousedním pozemku parc. č. st. 620.

293/2010
Rada města souhlasí s cenami za sběr a svoz směsného komunálního odpadu pro rok
2011:
Pravidelný svoz:
Odpadová nádoba110 l, 120 l
Typ svozu/ četnost
52 x, 1 x týdně
42 x, kombinovaný svoz
26 x, 1x za 14 dní
12 x,
1x za 30 dní
Odpadová nádoba 240 l
52 x, 1 x týdně
42 x, kombinovaný svoz
26 x, 1x za 14 dní
12 x,
1x za 30 dní
Odpadová nádoba- kontejner 1100 l
52 x, 1 x týdně
26 x,
12 x,

1x za 14 dní
1x za 30 dní

Nepravidelný svoz:
Odpadová nádoba 110 l, 120 l
Typ svozu/ četnost
Nepravidelný svoz
1 x týdně
PE pytel 110 l
Typ svozu/ četnost
Nepravidelný svoz
1 x týdně

Cena sluţby za kalendářní rok
2.400,- Kč
2.000,- Kč
1.450,- Kč
900,- Kč
4.800,- Kč
4.000,- Kč
2.900,- Kč
1.800,- Kč
18.000,- Kč
11.000,- Kč
6.500,- Kč

Cena sluţby za jeden vývoz
90,- Kč
Cena sluţby za jeden vývoz
105,- Kč

294/2010
Rada města schvaluje předloţenou Koncepci školy – strategický plán rozvoje školy do
školního roku 2013/2014
295/2010
Rada města souhlasí s převodem uţívacího práva k bytu č. 1 v čp. 438
296/2010
Rada města souhlasí s prodlouţením povolení vyhrazeného parkoviště pro osobní
vozidlo TRABANT 601 RZ 4S6 6714 na dobu určitou dvou let, tj. do 31. 12. 2012.
297/2010
Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na nákup tomboly a na
úhradu předtančení pro městský ples ve výši 12.500,- Kč

298/2010
Rada města souhlasí s uzavřením CCV ve dnech 23. 12 – 31. 12. 2010
299/2010
Rada města určila pro volební období 2010-2014:
oddávající – Mgr. Květu Jeníčkovou a Mgr. Jaroslava Zajíčka,
dny – kaţdý pátek a kaţdá sobota
místnost – obřadní síň v budově radnice
hodiny – 09,00 – 16,00 hodin
300/2010
Rada města souhlasí, aby i nadále, funkci odborného lesního hospodáře, vykonával p.
Miloslav Maroušek
301/2010
Rada města rozhodla, ab na základě zaslaných nabídek, zakázku malého rozsahu na
sluţby s názvem: „Zpracovatel územního plánu Roţmitál pod Třemšínem“ provedl
Projektový AD, s.r.o. Ing. arch. Daněk, České Budějovice

Mgr. Pavel Bártl
místostarosta města

Ing. Josef Vondrášek
starosta města

Výpis přijatých usnesení
ze schůze rady města v Roţmitále pod Třemšínem dne 29. 11. 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
302/2010
Rada města souhlasí s bezúplatným převodem pozemku parc. č. 853/5 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 1205 m² v k.ú. Starý Roţmitál (jedná se o zelený pás
podél Aleje Johanky z Roţmitálu, tvoří součást místní komunikace IV. tř.) a pozemek
parc. č. 895/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 133 m² v k.ú. Starý
Roţmitál (jedná se o část místní komunikace IV. tř. v lokalitě u Nového rybníka –
komunikace ze Starého Roţmitálu do Zalán) z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Roţmitálu pod Třemšínem.
Bude postoupeno k projednání na zasedání ZM.
303/2010
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek
parc. č. 2289/13 ostatní plocha, ostatní komunikace a pozemek parc. č. 2636 ostatní
plocha, jiná plocha v k.ú. Roţmitál pod Třemšínem pro oprávněného z VB ČEZ
Distribuce, a.s., ke zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy
„Roţmitál pod Třemšínem kNN čp. 10“ (Podbrdské muzeum – za jednorázovou
finanční náhradu ve výši 500,- Kč. Starostu města pověřuje podpisem této smlouvy.
304/2010
Rada města souhlasí, aby JUDr. Oktábcová vypracovala ţalobu na vyklizení bytu č. 10
v čp. 113
305/2010
Rada města souhlasí, aby JUDr. Oktábcová vypracovala ţalobu na vyklizení bytu č. 8
v čp. 112
306/2010
Rada města souhlasí s uzavřením smluv s pronajímateli pohostinských zařízení ve
vlastnictví města o umoţnění činnosti osadních výborů v těchto prostorách a souhlasí
s platbou za náklady (osvětlení, topení, úklid) ve výši 10.400,- Kč ročně.
307/2010
Rada města souhlasí s umístěním elektronické sirény JSVV na budově čp. 543 a
s připojením el. odběru této sirény na odběrné místo dotčené nemovitosti.
308/2010
Rada města souhlasí s odprodejem děličky těsta ze školní jídelny za cenu 16.000,- Kč

309/2010
Rada města schválila odměny ředitelům škol a školských zařízení dle předloţeného
návrhu.

310/2010
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o provedení práce s Bc. Stanislavem Pitrem,
Dis., na zajištění funkce pořizovatele územního plánu Roţmitál pod Třemšínem
311/2010
Rada města rozhodla o zrušení zadávacího řízení na zajištění funkce pořizovatele
územního plánu Roţmitál pod Třemšínem
312/2010
Rada města revokuje usnesení č. 271/2010 ze dne 19. 10. 2010

Mgr. Pavel Bártl
místostarosta města

Ing. Josef Vondrášek
starosta města

