Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Rožmitálu pod Třemšínem
ze dne 26.9.2012
60/09/2012
Zastupitelstvo města souhlasí se zněním zápisu ze dne 25.4.2012 – usnesení č.
20/04/2012.
61/09/2012
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 2 pro r. 2012 s tím, že bude
opravena administrativní chyba v kapitole 741 (použití zůstatku z r. 2011) a navýšena
o 5.000,- Kč.
62/09/2012
Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012 – Požární řád.
63/09/2012
Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2012, kterou se mění
OZV č. 2/2011 o místním poplatku ze psů.
64/09/2012
Zastupitelstvo města schvaluje odprodej pozemku č. st. 300 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 70 m2 v k. ú. Starý Rožmitál, obec Rožmitál p. Tř. za kupní cenu ve
výši 500,- Kč/m2, tj. celkem za 35.000,- Kč + náklady spojené s prodejem.
65/09/2012
Zastupitelstvo města schvaluje odprodej části pozemku parc. č. 2291/2 ostatní
plocha, ostatní komunikace, dle geometrického plánu č. 983-126/2005, nově
vytvořený pozemek parc. č. 2291/41 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 78 m 2
a části pozemku parc. č. 259/1 vodní plocha, rybník, dle citovaného geometrického
plánu, nově vytvořený pozemek parc. č. 259/22 ostatní plocha, jiná plocha o výměře
120 m2 v k. ú. a obci Rožmitál pod Třemšínem za kupní cenu ve výši 300,- Kč/m2, tj.
59.400,- Kč + náklady spojené s prodejem.
66/09/2012
Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemku parc. č. 445/73 trvalý travní porost
o výměře 4 073 m2 a parc. č. 445/74 trvalý travní porost o výměře 1 309 m2 vše v k. ú.
a obci Rožmitál pod Třemšínem do vlastnictví Města Rožmitálu pod Třemšínem za
kupní cenu ve výši 18,- Kč/m2, tj. 96.876,- Kč + náklady spojené s prodejem.
67/09/2012
Zastupitelstvo města revokuje usnesení zastupitelstva města č. 46/06/2012 ze dne
27.6.2012 ve věci schválení odprodeje části pozemku parc. č. 501/26 díl „f“ o výměře
53 m2 a části pozemku parc. č. 501/25 díl „c“ o výměře 147 m2, díl „f“ a „c“ budou
tvořit nový pozemek označený jako parc. č. 501/26 o výměře 200 m 2 zahrada, dle
geometrického plánu č. 142-111/2010 v k. ú. Voltuš, obec Rožmitál pod Třemšínem
za kupní cenu 55,- Kč/m2, tj. 11.000,- Kč + náklady spojené s prodejem.

68/09/2012
Zastupitelstvo města revokuje usnesení zastupitelstva města č. 40/06/2011 ze dne
23.6.2011 ve věci schválení směny pozemku parc. č. 2 507/6 ostatní plocha, silnice o
výměře 556 m2 v k. ú. Rožmitál pod Třemšínem za část pozemku parc. č. 501/24
ostatní plocha, ostatní komunikace, dle geometrického plánu č. 142-111/2012
označena jako nově vytvořený pozemek parc. č. 501/24 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 131 m2, část pozemku parc. č. 501/25 zahrada označena jako
díl „b“ o výměře 182 m2 a část pozemku parc. č. 501/26 zahrada označena jako díl „e“
o výměře 21 m2, vše v k. ú. Voltuš, obec Rožmitál pod Třemšínem ve vlastnictví Města
Rožmitálu pod Třemšínem.
69/09/2012
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření budoucí kupní smlouvy na odprodej bytové
jednotky č. 112/5 v bytovém domě čp. 112 (ul. V Sadech) na pozemku parc. č. st.
944/1 zastavěná plocha a nádvoří, s příslušným spoluvlastnickým podílem na
společných částech domu čp. 112, 113 a s příslušným spoluvlastnickým podílem na
pozemku parc. č. st. 944/1 a st. 944/2 vše v k. ú. a obci Rožmitál pod Třemšínem
současnému nájemci.
70/09/2012
Zastupitelstvo města zvolilo za přísedící Okresního soudu v Příbrami pro volební
období 2012 až 2016 paní Zdeňku Boukalovou.

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

