Výpis usnesení
ze zasedání Zastupitelstva města v Rožmitále pod Třemšínem dne 15.2.2017

10/02/2017
Zastupitelstvo města se seznámilo se změnou statutu obecně prospěšné společnosti Ekologické
centrum Orlov ze dne 25.6.2016 a souhlasí s uzavřením Smlouvy o partnerství v Destinační agentuře
Brdy, organizační složce Ekologického centra Orlov o. p. s. Toto usnesení zastupitelstva města vzniká
na základě předpokladu, že vedení Středočeského a Plzeňského kraje podpoří činnost Destinanční
agentury Brdy, organizační složky Ekologického centra Orlov o. p. s. V případě, že tomu tak nebude,
stává se toto usnesení bezpředmětným.

11/02/2017
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 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.

12/02/2017
Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 o zrušení právního předpisu
Města Rožmitálu pod Třemšínem – Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 o tvorbě a použití fondu
rozvoje bydlení.

13/02/2017
Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemku parc. č. st. 1635 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
427 m2 v k.ú. a obci Rožmitál pod Třemšínem z vlastnictví pana Ing. Rudolfa Mareše do vlastnictví
Města Rožmitálu pod Třemšínem za kupní cenu ve výši 200,-Kč/m2, tj. 85.400,-Kč + uhrazení nákladů
spojených s převodem městem.

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

