Výpis usnesení
ze zasedání Zastupitelstva města Rožmitálu pod Třemšínem ze dne 27.6.2016
33/06/2016
Zastupitelstvo města schvaluje, v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, závěrečný účet města Rožmitálu pod Třemšínem za r. 2015.

34/06/2016
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s Vyhláškou ministerstva financí č. 220/2013 Sb. o
požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, účetní závěrku
za r. 2015.
35/06/2016
Zastupitelstvo města schvaluje, v souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, rozpočtovou změnu
č. 2 pro r. 2016.

36/06/2016
Zastupitelstvo města schvaluje odprodej části pozemku parc. č. 209/3, nově označena parc. č. 209/15
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 31 m2, dle geometrického plánu č. 1778-66/2016 v k.ú.
a obci Rožmitál pod Třemšínem panu J. V. za kupní cenu ve výši 500,-Kč/m2, tj. 15.500,-Kč + DPH +
náklady spojené s prodejem.

37/06/2016
Zastupitelstvo města schvaluje odprodej části pozemku parc. č. 1145/3, nově označena parc. č.
1145/89 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 787 m 2, dle geometrického plánu č. 177993/2016 v k.ú. a obci Rožmitál pod Třemšínem manželům P. a R. K. za kupní cenu ve výši 150,-Kč/m2,
tj. 118.050,-Kč + DPH + náklady spojené s prodejem.
38/06/2016
Zastupitelstvo města schvaluje odprodej části pozemku parc. č. 531/7, nově označena parc. č. 531/24
trvalý travní porost o výměře 556 m2, dle geometrického plánu č. 250-99/2016 v k.ú. Voltuš, obec
Rožmitál pod Třemšínem paní H. K. kupní cenu ve výši 35,-Kč/m2, tj. 19.460,-Kč + uhrazení nákladů
spojených s prodejem. Při stanovení kupní ceny zastupitelstvo města zohlednilo stav předmětných
pozemků – pozemky jsou zarostlé křovím a podmáčené.
Zastupitelstvo města schvaluje odprodej části pozemku parc. č. 531/7, nově označena parc. č. 531/7
trvalý travní porost o výměře 1247 m2, dle geometrického plánu č. 250-99/2016 a pozemku parc. č.
531/10 trvalý travní porost o výměře 272 m2, vše v k.ú. Voltuš, obec Rožmitál pod Třemšínem panu T.
O. za kupní cenu ve výši 35,-Kč/m2, tj. 53.165,-Kč + uhrazení nákladů spojených s prodejem. Při
stanovení kupní ceny zastupitelstvo města zohlednilo stav předmětných pozemků – pozemky jsou
zarostlé křovím a podmáčené.
39/06/2016
Zastupitelstvo města schvaluje odprodej pozemku parc. č. st. 1751 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 130 m2, jehož součástí je stavba občanské vybavenosti bez čp./če. – moštárna
v katastrálním území a obci Rožmitál pod Třemšínem Základní organizaci Českého zahrádkářského
svazu, Rožmitál pod Třemšínem za kupní cenu ve výši 49.357,-Kč + uhrazení nákladů spojených
s prodejem. Při stanovení kupní ceny zastupitelstvo města zohlednilo špatný technický stav budovy a
skutečnost, že nemovitost je odprodána zájmové organizaci – MO Českého zahrádkářského svazu.

40/06/2016
Zastupitelstvo města schvaluje směnu části pozemku parc. č. 680, nově označena parc. č. 680/4 orná
půda o výměře 26 m2, dle geometrického plánu č. 111-18/2016 ve spoluvlastnictví pana L. J. ½ a
pana M. J. ½ za část pozemku parc. č. 851/1, nově označena parc. č. 851/2 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 26 m2, dle geometrického plánu č. 111-18/2016, ve vlastnictví Města Rožmitál
pod Třemšínem, vše v k.ú. Skuhrov pod Třemšínem, obec Rožmitál pod Třemšínem.
41/06/2016
Zastupitelstvo města revokuje usnesení zastupitelstva města č. 56/09/2014 ze dne 15.9.2014 ve věci
schválení výkupu spoluvlastnického podílu o velikosti 1/3 na pozemcích evidovaných na listu
vlastnictví č. 1325 pro k.ú. a obec Rožmitál pod Třemšínem, a to pozemek parc. č. 1432/2 zahrada o
výměře 858 m2, pozemek parc. č. 1457/61 orná půda o výměře 39 m2, pozemek parc. č. 1498/11 orná
půda o výměře 52 m2, pozemek parc. č. 1498/27 orná půda o výměře 6904 m2 a pozemek parc. č.
1498/28 orná půda o výměře 4317 m2 z vlastnictví ČR, právo hospodaření s majetkem státu Fakultní
nemocnice Plzeň (4/15) a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (1/15) do vlastnictví Města
Rožmitálu pod Třemšínem za kupní cenu ve výši 11,-Kč/m2, tj. 44.624,- Kč (zaokrouhleno) + náklady
spojené s prodejem (uhrazení správního poplatku za návrh na vklad a uhrazení daně z nabytí
nemovitostí).
42/06/2016
Zastupitelstvo města schvaluje rozdělení spoluvlastnictví k pozemkům evidovaným na listu vlastnictví
č. 1325 pro k.ú. a obec Rožmitál pod Třemšínem (o celkové výměře 12170 m2) tak že, ČR, Státní
pozemkový úřad bude výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 1432/2 zahrada o výměře 858 m2 a
části pozemku parc. č. 1498/27, nově označeného parc. č. 1498/62 orná půda o výměře 3199 m 2, dle
geometrického plánu č. 1774-36/2016 (o celkové výměře 4057 m2) a Město Rožmitál pod Třemšínem
bude výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 1457/61 orná půda o výměře 39 m 2, pozemku parc. č.
1498/11 orná půda o výměře 52 m2, pozemku parc. č. 1498/28 orná půda o výměře 4317 m2 a části
pozemku parc. č. 1498/27, nově označeného parc. č. 1498/27 orná půda o výměře 3705 m 2, dle
geometrického plánu č. 1774-36/2016 ( o celkové výměře 8113 m2) + uhrazení nákladů spojených
s rozdělením spoluvlastnictví městem.
43/06/2016
Zastupitelstvo města schvaluje výkup spoluvlastnického podílu o velikosti ½ vzhledem k celku na
nemovitostech zapsaných na LV č. 1999 pro k.ú. a obec Rožmitál pod Třemšínem – pozemek parc. č.
1375/13 orná půda o výměře 865 m2 a parc. č. 2320/9 ostatní plocha, silnice o výměře 234 m2 ze
spoluvlastnictví pana J. B. ¼ a pana V. B. ¼ do vlastnictví Města Rožmitálu pod Třemšínem za
celkovou kupní cenu 18.000,-Kč + uhrazení nákladů spojených s převodem městem (správní poplatek
za návrh na vklad do KN + daň z nabytí nemovitých věcí).
44/06/2016
Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemku parc. č. 913/32 ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 232 m2 k.ú. a obec Rožmitál pod Třemšínem ze spoluvlastnictví B. B. ½ a E. B. ½ do vlastnictví
Města Rožmitálu pod Třemšínem za kupní cenu ve výši 110,-Kč/m2, tj. 25.520,-Kč + uhrazení nákladů
spojených s převodem městem uhrazení nákladů spojených s převodem městem (správní poplatek za
návrh na vklad do KN + daň z nabytí nemovitých věcí).
45/06/2016
Zastupitelstvo města revokuje usnesení zastupitelstva města č. 18/03/2016 ze dne 31.3.2016 ve věci
schválení uzavření budoucí kupní smlouvy na odprodej bytové jednotky č. 50/8 v bytovém domě čp.
50 (o výměře 87 m2) v Pňovicích pod Třemšínem, postaveného na pozemku parc. č. st. 183,
spoluvlastnický podíl o velikosti 8700/64662 na společných prostorech bytového domu čp. 50 a

spoluvlastnický podíl o velikosti 8700/64662 na pozemku parc. č. st. 183 v k.ú. Pňovice pod
Třemšínem, obec Rožmitál pod Třemšínem s paní K. N. (současný nájemce) a schválení uzavření
smlouvy o půjčce městu s paní K. N. ve výši 100.000,-Kč na budoucí odprodej bytové jednotky č. 50/8
v Pňovicích.

46/06/2016
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření budoucí kupní smlouvy na odprodej bytové jednotky č. 50/8
v bytovém domě čp. 50 (o výměře 87 m2) v Pňovicích pod Třemšínem, postaveného na pozemku
parc. č. st. 183, spoluvlastnický podíl o velikosti 8700/64662 na společných prostorech bytového
domu čp. 50 a spoluvlastnický podíl o velikosti 8700/64662 na pozemku parc. č. st. 183 v k.ú. Pňovice
pod Třemšínem, obec Rožmitál pod Třemšínem s paní K. N. a panem L. M. (současný nájemce) za
kupní cenu ve výši 551.840,-Kč.

47/06/2016
Zastupitelstvo města schvaluje převzetí stavby „Polní cesty NVPC5, RHPC2, RVPC3 a RVPC5 v k. ú.
Strýčkovy“, realizované na pozemcích parc. č. 1551, 1387, 1589, 1587 v k. ú. Strýčkovy jako společné
zařízení na základě schváleného návrhu pozemkových úprav v hodnotě 3.694.609,00 vč. DPH
z majetku ČR – Státního pozemkového úřadu do majetku města.

48/06/2016
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy s MŠMT o poskytnutí dotace ve výši 2.020.000,- Kč
na akci „Rekonstrukce bývalého hokejového hřiště“ z PROGRAMU 133510 – „Podpora materiálně
technické základny sportu“ v roce 2016. Zastupitelstvo města schvaluje spolufinancování této akce
z rozpočtu města do výše 2.468.000,- Kč.
49/06/2016
Zastupitelstvo města schvaluje Strategický plán města Rožmitálu pod Třemšínem na období 2016 –
2021. Jeho nedílnou součástí bude akční plán, který bude každoročně aktualizován
a schvalován zastupitelstvem města.
50/06/2016
Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Speciální základní školy v Rožmitále
pod Třemšínem.

Pozn.:
Usnesení ze schůzí rady města jsou upravena v souladu s platným zněním zákona č. 101/2000
Sb. o ochraně osobních údajů.

