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Výpis usnesení
ze Zasedání zastupitelstva města Rožmitálu pod Třemšínem ze dne 26.6.2017

33/06/2017
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. 2016.
34/06/2017
Zastupitelstvo města schvaluje, aby v pravomoci Rady města byla možnost korigování rozpočtu města
mezi zasedáním zastupitelstva města v součtové hodnotě do 1 mil. Kč.
35/06/2017
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
Města Rožmitál pod Třemšínem za r. 2016.
36/06/2017
Zastupitelstvo města schvaluje, v souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, rozpočtovou změnu
č. 2 pro r. 2017.
37/06/2017
Zastupitelstvo města schvaluje, v souladu s Vyhláškou ministerstva financí č. 220/2013 Sb. o
požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, závěrečný účet
Dobrovolného svazku Mikroregion Třemšín za r. 2016.
38/06/2017
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
Dobrovolného svazku Mikroregion Třemšín za r. 2016.
39/06/2017
Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 21/04/2017 ze dne 27.4.2017 ve věci schválení
spolufinancování odborné opravy krovu a výměnu střešní krytiny na kostele sv. Jana Nepomuckého
ve výši 40.000,- Kč z rozpočtu města.
40/06/2017
Zastupitelstvo města schvaluje spolufinancování odborné opravy části fasády věže na kostele sv. Jana
Nepomuckého ve výši 40.089,- Kč z rozpočtu města.
41/06/2017
Zastupitelstvo města schvaluje změnu územního plánu – funkčního využití pozemku parc. č. 341/76
v k. ú. Rožmitál pod Třemšínem z plochy veřejného prostranství na plochu smíšenou obytnou.

42/06/2017
Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemku parc. č. 415/21 ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 121 m2 k.ú. a obec Rožmitál pod Třemšínem z vlastnictví pana J. S. do vlastnictví Města
Rožmitálu pod Třemšínem za kupní cenu ve výši 110,-Kč/m2, tj. 13.310,-Kč + uhrazení nákladů
spojených s převodem městem.
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43/06/2017
Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemků parc. č. 783 lesní pozemek o výměře 4226 m 2, parc. č.
808 lesní pozemek o výměře 964 m2, parc. č. 822/9 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 168 m 2 a
parc. č. 822/67 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 640 m2 k.ú. Pňovice pod Třemšínem,
obec Rožmitál pod Třemšínem z vlastnictví paní K. Z. do vlastnictví Města Rožmitálu pod Třemšínem
za celkovou kupní cenu ve výši 70.000,-Kč + uhrazení nákladů spojených s převodem městem.

44/06/2017
Zastupitelstvo města schvaluje výkup části pozemku parc. č. 1400/76, nově označena parc. č.
1400/83 orná půda o výměře 8 m2, dle geometrického plánu č. 1826-62/2017 v k.ú. a obci Rožmitál
pod Třemšínem z vlastnictví paní J. Š. do vlastnictví Města Rožmitálu pod Třemšínem za kupní cenu
ve výši 75,-Kč/m2, tj. celkem 600,-Kč + uhrazení nákladů spojených s převodem městem.

45/06/2017
Zastupitelstvo města schvaluje odprodej části pozemku parc. č. 1400/77, nově označena parc. č.
1400/84 orná půda o výměře 37 m2, dle geometrického plánu č. 1826-62/2017 v k.ú. a obci Rožmitál
pod Třemšínem paní J. Š. za kupní cenu ve výši 35,-Kč/m2, tj. 1.295,-Kč + uhrazení nákladů spojených
s prodejem městem. Kupní cena byla stanovena s ohledem k tomu, že předmětný pozemek je léta
užíván majitelkou přilehlé nemovitosti.
46/06/2017
Zastupitelstvo města revokuje usnesení zastupitelstva města č. 28/06/2015 ze dne 15.6.2015 ve věci
schválení bezúplatného převodu pozemků parc. č. 412/14 vodní plocha, tok přirozený o výměře 1192
m2, parc. č. 901/13 vodní plocha, tok umělý o výměře 1816 m2 a pozemek parc. č. 2348/1 vodní
plocha, tok přirozený o výměře 2306 m2 v k.ú. a obci Rožmitál pod Třemšínem z vlastnictví České
republiky, právo hospodařit s majetkem státu Povodí Vltavy, s. p. do vlastnictví Města Rožmitálu pod
Třemšínem.
47/06/2017
Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemku parc. č. 901/13 vodní plocha, koryto vodního toku
umělé o výměře 1816 m2 v k.ú. a obci Rožmitál pod Třemšínem z vlastnictví České republiky, právo
hospodařit s majetkem státu Povodí Vltavy, s.p. do vlastnictví Města Rožmitálu pod Třemšínem za
kupní cenu ve výši 50.000,-Kč + uhrazení nákladů spojených s převodem městem.
48/06/2017
Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemku parc. č. 847/18 ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 114 m2 v k.ú. Starý Rožmitál, obec Rožmitál pod Třemšínem ze spoluvlastnictví paní Z. M. 1/3,
pana Z. O. 1/3 a paní R. R. 1/3 do vlastnictví Města Rožmitálu pod Třemšínem za kupní cenu ve výši
110,-Kč/m2, tj. 12.540,-Kč + uhrazení nákladů spojených s převodem městem.
49/06/2017
Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2017 o zákazu konzumace
alkoholických nápojů na veřejně přístupném místě.
50/06/2017
Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 32/04/2017 ze dne 27.4.2017 ve věci uzavření Smlouvy
o vytvoření společného školského obvodu spádové školy Základní školy Jakuba Jana Ryby v Rožmitále
pod Třemšínem s Obcí Sedlice.
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51/06/2017
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 178 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a v souladu s § 46 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (Obecní zřízení) uzavření Smlouvy o vytvoření společného školského obvodu spádové
školy Základní školy Jakuba Jana Ryby v Rožmitále pod Třemšínem a Mateřské školy v Rožmitále pod
Třemšínem s Obcí Bezděkov pod Třemšínem.
52/06/2017
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 178 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a v souladu s § 46 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (Obecní zřízení) uzavření Smlouvy o vytvoření společného školského obvodu spádové
školy Základní školy Jakuba Jana Ryby v Rožmitále pod Třemšínem a Mateřské školy v Rožmitále pod
Třemšínem s Obcí Nepomuk.
53/06/2017
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 178 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a v souladu s § 46 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (Obecní zřízení) uzavření Smlouvy o vytvoření společného školského obvodu spádové
školy Základní školy Jakuba Jana Ryby v Rožmitále pod Třemšínem a Mateřské školy v Rožmitále pod
Třemšínem s Obcí Sedlice.
54/06/2017
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 178 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a v souladu s § 46 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (Obecní zřízení) uzavření Smlouvy o vytvoření společného školského obvodu spádové
školy Základní školy Jakuba Jana Ryby v Rožmitále pod Třemšínem k zajištění plnění povinné školní
docházky dětí 6. – 9. ročníku s Obcí Věšín.

55/06/2017
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 178 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a v souladu s § 46 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (Obecní zřízení) uzavření Smlouvy o vytvoření společného školského obvodu spádové
školy Základní školy Jakuba Jana Ryby v Rožmitále pod Třemšínem s Obcí Vranovice.

56/06/2017
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 178 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a v souladu s § 46 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (Obecní zřízení) uzavření Smlouvy o vytvoření společného školského obvodu spádové
školy Základní školy Jakuba Jana Ryby v Rožmitále pod Třemšínem a Mateřské školy v Rožmitále pod
Třemšínem s Obcí Vševily.
57/06/2017
Zastupitelstvo města revokuje:
-

usnesení zastupitelstva města ze dne 31.3.2016 č. 26/03/2016 ve věci schválení uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu
provést stavbu ve prospěch Města Rožmitál pod Třemšínem na pozemek parc. č. 2278/1

3

ZM 4/2017
26.6.2017

trvalý travní porost k.ú. Rožmitál pod Třemšínem s paní J. R. za finanční náhradu ve výši
1.000,-Kč.
-

usnesení zastupitelstva města ze dne 31.3.2016 č. 27/03/2016 ve věci schválení uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu
provést stavbu ve prospěch Města Rožmitál pod Třemšínem na pozemek parc. č. 836/8
ostatní plocha, ostatní komunikace k.ú. Nepomuk pod Třemšínem s Obcí Nepomuk za
finanční náhradu ve výši 1.000,-Kč.

-

usnesení zastupitelstva města ze dne 31.3.2016 č. 28/03/2016 ve věci schválení uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu
provést stavbu ve prospěch Města Rožmitál pod Třemšínem na pozemek parc. č. 746/7
zahrada k.ú. Nepomuk pod Třemšínem s panem M. T. (vedlejší účastník smlouvy paní M. T. –
oprávněná z věcného břemene užívání tohoto pozemku) za finanční náhradu ve výši 2.000,Kč

-

usnesení zastupitelstva města ze dne 31.3.2016 č. 29/03/2016 ve věci schválení uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu
provést stavbu ve prospěch Města Rožmitál pod Třemšínem na pozemek parc. č. 746/8
trvalý travní porost k.ú. Nepomuk pod Třemšínem s panem M. B. za finanční náhradu ve výši
1.000,-Kč

-

usnesení zastupitelstva města ze dne 31.3.2016 č. 30/03/2016 ve věci schválení uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu
provést stavbu ve prospěch Města Rožmitál pod Třemšínem na pozemek parc. č. 2256/6
ostatní plocha, ostatní komunikace a 2256/3 ostatní plocha, ostatní komunikace k.ú. Rožmitál
pod Třemšínem s paní J. R. za finanční náhradu ve výši 1.000,-Kč

-

usnesení zastupitelstva města ze dne 31.3.2016 č. 31/03/2016 ve věci schválení uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu
provést stavbu ve prospěch Města Rožmitál pod Třemšínem na pozemek parc. č. 2256/1
trvalý travní porost k.ú. Rožmitál pod Třemšínem s paní J. R. ideální ½ a paní E. T. ideální ½ za
finanční náhradu ve výši 1.000,-Kč.

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