Výpis usnesení
ze zasedání Zastupitelstva města Rožmitálu pod Třemšínem ze dne 27.4.2017
14/04/2017
Zastupitelstvo města schvaluje, v souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, rozpočtovou změnu
č. 1 pro r. 2017.
15/04/2017
Zastupitelstvo města schvaluje, v souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, rozpočtový výhled města na období 2017 – 2019.
16/04/2017
Zastupitelstvo města schvaluje změnu územního plánu - funkčního využití části pozemků parc. č. 690,
691, 692, 696/1 a 696/11 v k. ú. Skuhrov pod Třemšínem z plochy zemědělské na plochu smíšenou
obytnou.
17/04/2017
Zastupitelstvo města volí členem Osadního výboru ve Starém Rožmitále pana Františka Veselého.
18/04/2017
Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017 o zrušení právních předpisů
města - Obecně závazné vyhlášky č. 10/1998 o závazných částech územního plánu sídelních útvaru
Rožmitál p. Tř. , Obecně závazné vyhlášky č. 4/2004 o závazných částech územního plánu sídelního
útvaru Rožmitál p. Tř., Obecně závazné vyhlášky č. 5/2005, kterou se vyhlašuje závazná část změny č.
2 Územního plánu sídelního útvaru Rožmitál p. Tř., Obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 - opatření
obecné povahy, kterým se mění vyhláška ze dne 17.9.1998.
19/04/2017
Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 6/01/2017 ze dne 26.1.2017 ve věci schválení vstupu
města Rožmitálu pod Třemšínem do dobrovolného svazku obcí „Rožmitálské údolí“, založeného
společně s obcemi Sedlice a Vranovice za účelem realizace projektu odkanalizování a vodofikace
členských obcí.
20/04/2017
Zastupitelstvo města Rožmitál pod Třemšínem schvaluje založení Dobrovolného svazku obcí
Rožmitálské údolí, vstup města Rožmitálu pod Třemšínem do tohoto dobrovolného svazku obcí, znění
smlouvy o založení dobrovolného svazku obcí a stanovy tohoto svazku. Zastupitelstvo obce deleguje
starostu města Rožmitál pod Třemšínem k zastupování v orgánech Dobrovolného svazku obcí
Rožmitálské údolí a zmocňuje starostu města Rožmitál pod Třemšínem k podpisu zakladatelských
dokumentů Dobrovolného svazku obcí Rožmitálské údolí. Zastupitelstvo města Rožmitál pod
Třemšínem dále souhlasí s volbou prvních členů statutárního orgánu a členů kontrolního výboru na
ustavující valné hromadě Dobrovolného svazku obcí Rožmitálské údolí.
21/04/2017
Zastupitelstvo města schvaluje spolufinancování odborné opravy krovu a výměnu střešní krytiny na
kostele sv. Jana Nepomuckého ve výši 40.000,- Kč z rozpočtu města.
22/04/2017
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na odprodej pozemku parc. č. 892/2 ostatní
plocha, neplodná půda o výměře 6101 m2 v k.ú. Pňovice pod Třemšínem, obec Rožmitál pod
Třemšínem s panem M. N. za kupní cenu ve výši 35,-Kč/m2, tj. 213.535,-Kč + uhrazení nákladů
spojených s převodem. Výše kupní ceny byla stanovena s ohledem na skalnatý a kopcovitý terén

pozemku.
23/04/2017
Zastupitelstvo města schvaluje odprodej části pozemku parc. č. 336/7 zahrada, nově označena parc.
č. 336/7 zahrada o výměře 139 m2, dle geometrického plánu č. 442-42/2017 v k.ú. Starý Rožmitál,
obec Rožmitál pod Třemšínem manželům A. a Z. Š. za kupní cenu ve výši 55,-Kč/m2, tj. 7.645,-Kč +
náklady spojené s prodejem. Kupní cena byla stanovena s ohledem k tomu, že předmětný pozemek je
léta užíván majiteli přilehlé nemovitosti.
24/04/2017
Zastupitelstvo města schvaluje odprodej pozemku parc. č. 952/69 trvalý travní porost o výměře 67
m2 a pozemku parc. č. 952/70 trvalý travní porost o výměře 221 m 2 v k.ú. a obci Rožmitál pod
Třemšínem panu J. B. za kupní cenu ve výši 400,-Kč/m2, tj. 115.200,-Kč + DPH + uhrazení nákladů
spojených s prodejem.
25/04/2017
Zastupitelstvo města schvaluje odprodej spoluvlastnického podílu o velikosti 5/9 vzhledem k celku na
pozemku parc. č. st. 1470 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 680 m 2 (odpovídající výměra 378 m2)
a na pozemku parc. č. 862/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 3753 m 2 (odpovídající výměra 2085
m2) v k.ú. a obci Rožmitál pod Třemšínem společnosti GINDELY TRADE, a.s. za celkovou kupní cenu ve
výši 148.575,-Kč + uhrazení nákladů spojených s prodejem. Kupní cena byla stanovena s ohledem na
celkovou výši kupní ceny jednotlivě nabytých spoluvlastnických podílů na předmětných pozemcích
městem a rovněž na to, že jsou tyto pozemky pro město nepotřebné a nevyužitelné.

26/04/2017
Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemků:
k.ú. Skuhrov pod Třemšínem – pozemek parc. č. 866/1 ostatní plocha, silnice o výměře 5906 m2
k.ú. Nesvačily pod Třemšínem - část pozemku parc. č. 974, nově označena parc. č. 974/1 ostatní
plocha, silnice o výměře 8822 m2, část pozemku parc. č. 829/9, nově označena parc. č. 829/11 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 1166 m2, vše dle geometrického plánu č. 125-25/2016,
pozemek parc. č. 936 ostatní plocha, silnice o výměře 1468 m 2 a pozemek parc. č. 866/5 ostatní
plocha, silnice o výměře 2623 m2
k.ú. Strýčkovy – pozemek parc. č. 1427 ostatní plocha, silnice o výměře 3591 m2
k.ú. Rožmitál pod Třemšínem – pozemek parc. č. 2305/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 4594 m2
k.ú. Voltuš – pozemek parc. č. 667 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 72 m2
k.ú. Hutě pod Třemšínem – část pozemku parc. č. 433/1, nově označena parc. č. 433/1 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 5468 m2, dle geometrického plánu č. 396-25/2016 a 400-25/2016,
pozemek parc. č. 426/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5189 m 2 a pozemek parc. č.
430/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2877 m2
z vlastnictví Města Rožmitálu pod Třemšínem do vlastnictví Středočeského kraje, s právem
hospodaření pro Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizaci.
27/04/2017
Zastupitelstvo města revokuje usnesení zastupitelstva města č. 11/02/2017 ze dne 15.2.2017 ve věci
schválení v souladu se zněním § 26 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů změnu katastrální hranice mezi katastrálním územím Starý Rožmitál a
katastrálním územím Nepomuk pod Třemšínem a pověřuje starostu uzavřením dohody mezi Městem
Rožmitál pod Třemšínem a Obcí Nepomuk o změně katastrální hranice. Touto dohodou se převádí
pozemky parc. č. 714/293, 714/294, 714/299, 714/300, 716/1, 716/11, 730/9, 731/1, 730/2, 730/6,

730/7, 730/10, 730/8, 730/4, 714/107, 836/5, 836/10, 714/130, 716/15, 716/2, 714/146, 714/110,
714/112, 714/136, 714/147, 714/135, 714/148, 714/149, 836/11, 836/12, 836/4, 729/4, 729/6,
729/2, 729/1, 729/5, 729/7, pozemky stav. č. 203, 81, 69, 129, 213, 70 a 212 o celkové výměře 40 700
m2 z katastrálního území Nepomuk pod Třemšínem do katastrálního území Starý Rožmitál.
28/04/2017
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu se zněním § 26 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů změnu katastrální hranice mezi katastrálním územím Starý
Rožmitál a katastrálním územím Nepomuk pod Třemšínem, znění dohody o změně hranic obcí a
pověřuje starostu uzavřením dohody mezi Městem Rožmitál pod Třemšínem a Obcí Nepomuk o
změně katastrální hranice. Touto dohodou se převádí pozemky parc. č. 714/293, 714/294, 714/299,
714/300, 716/1, 716/11, 730/9, 731/1, 730/2, 730/6, 730/7, 730/10, 730/8, 730/4, 714/107, 836/5,
836/10, 714/130, 716/15, 716/2, 714/146, 714/110, 714/112, 714/136, 714/147, 714/135, 714/148,
714/149, 836/11, 836/12, 836/4, 729/4, 729/6, 729/2, 729/1, 729/5, 729/7, pozemky parc. č. st. 203
včetně stavby čp. 116 Zalány, st. 81, st. 69, st. 129, st. 213, st. 70, st. 212 o celkové výměře 40 700 m2
z katastrálního území Nepomuk pod Třemšínem do katastrálního území Starý Rožmitál.
29/04/2017
Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemku parc. č. 836/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 509 m2 v k.ú. Nepomuk pod Třemšínem za kupní cenu ve výši 103.400,-Kč z vlastnictví Obce
Nepomuk do vlastnictví Města Rožmitálu pod Třemšínem.

30/04/2017
Zastupitelstvo města schvaluje výkup spoluvlastnického podílu o velikosti 1/18 vzhledem k celku na
pozemku parc. č. 1431/2 orná půda o výměře 7456 m2 a pozemku parc. č. 1498/12 orná půda
o výměře 11 m2 v k.ú. a obci Rožmitál pod Třemšínem z vlastnictví pana K. T. do vlastnictví Města
Rožmitálu pod Třemšínem za kupní cenu ve výši 11,-Kč/m2, tj. 4.563,- Kč + uhrazení nákladů
spojených s prodejem městem.
31/04/2017
Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemku parc. č. 2295/2 ostatní plocha, neplodná půda
o výměře 1063 m2 a 2296/6 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 187 m2 k.ú. a obec Rožmitál pod
Třemšínem z vlastnictví ČR, právo hospodaření s majetkem státu Státní statek Křivoklát v likvidaci
zastoupen zvláštním správcem konkursní podstaty společnost AURÉ, v.o.s. do vlastnictví Města
Rožmitálu pod Třemšínem za celkovou kupní cenu ve výši 1.940,-Kč + uhrazení nákladů spojených
s převodem městem
32/04/2017
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o vytvoření společného školského obvodu spádové
školy Základní školy Jakuba Jana Ryby v Rožmitále pod Třemšínem s Obcí Sedlice.

