Výpis usnesení
ze zasedání zastupitelstva města dne 24.4.2014

7/04/2014
Zastupitelstvo města revokuje usnesení zastupitelstva města č. 13/03/2011 ze dne 30.3.2011 ve věci
schválení odprodeje pozemku parc. č. st. 108 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2, parc. č.
137/14 ostatní plocha o výměře 170 m2 a parc. č. 137/28 ostatní plocha o výměře 16 m2, vše v k.ú.
Nesvačily pod Třemšínem, obec Rožmitál pod Třemšínem, paní H. L. a paní I. V.za kupní cenu ve výši
150,-Kč/m2, tj. 30.450 Kč + náklady spojené s prodejem.

8/04/2014
Zastupitelstvo města schvaluje odprodej pozemku parc. č. st. 108 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 18 m2 a pozemku parc. č. 137/14 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 230 m 2 v k.ú.
Nesvačily pod Třemšínem, obec Rožmitál pod Třemšínem paní I. V. a paní H. L. za kupní cenu ve výši
150,-Kč/m2, tj. 37.200,-Kč + náklady spojené s prodejem.

9/04/2014
Zastupitelstvo města schvaluje odprodej pozemku parc. č. st. 339 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 48 m2 v k.ú. Starý Rožmitál, obec Rožmitál pod Třemšínem Mysliveckému spolku Rožmitál za
kupní cenu ve výši 500,- Kč/m², tj. 24.000,- Kč + náklady spojené s prodejem.

10/04/2014
Zastupitelstvo města schvaluje odprodej
pozemku parc. č. st. 315 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 56 m2v k.ú. Starý Rožmitál, obec Rožmitál pod Třemšínem panu T. V. za kupní
cenu ve výši 500,- Kč/m², tj. 28.000,- Kč + náklady spojené s prodejem.

11/04/2014
Zastupitelstvo města schvaluje odprodej pozemku parc. č. 431 trvalý travní porost
o výměře 701 m2 v k.ú. Hutě pod Třemšínem, obec Rožmitál pod Třemšínem manželům L. a M. S. za
kupní cenu ve výši 55,-Kč/m2, tj. 38.555,-Kč + úhradu nákladů spojených s prodejem.

12/04/2014
Zastupitelstvo města revokuje usnesení zastupitelstva města ze dne 27.4.2010 ve věci schválení
směny pozemků parc. č. st. 1143/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 379 m 2
a parc. č. 1164/5 ostatní plocha o výměře 432 m 2, vše v k.ú. Rožmitál pod Třemšínem ve vlastnictví
Města Rožmitál pod Třemšínem za pozemek parc. č. 237/1 ostatní plocha
o výměře 879 m2 v k.ú. a obci Rožmitál pod Třemšínem ve vlastnictví spol. RAVAK a.s.

13/04/2014
Zastupitelstvo města schvaluje odprodej pozemku parc. č. st. 1143/2 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 379 m2, pozemku parc. č. 1164/5 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 432 m2 a
pozemku parc. č. 2309/5 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 143 m 2 v k.ú. a obci Rožmitál

pod Třemšínem společnosti RAVAK, a.s. za kupní cenu ve výši 300,-Kč/m2, tj. 286.200,-Kč + náklady
spojené s prodejem.
14/04/2014
Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemku parc. č. 237/1 ostatní plocha, manipulační plocha o
výměře 879 m2 v k.ú. a obci Rožmitál pod Třemšínem z vlastnictví společnosti RAVAK, a.s. do
vlastnictví Města Rožmitálu pod Třemšínem za kupní cenu ve výši 300,-Kč/m2, tj. 263.700,- Kč +
náklady spojené s prodejem.

15/04/2014
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření budoucí kupní smlouvy na odprodej pozemku parc. č. 892/2
ostatní plocha, neplodná půda v k.ú. Pňovice pod Třemšínem, obec Rožmitál pod Třemšínem s panem
M. N.
16/04/2014
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření budoucí kupní smlouvy na odprodej pozemku parc. č. st. 109
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2 a pozemku parc. č. 137/20 ostatní plocha, neplodná
půda o výměře 203 m2 v k.ú. Nesvačily pod Třemšínem, obec Rožmitál pod Třemšínem s manžely R. a
M. T.
17/04/2014
Zastupitelstvo města revokuje usnesení zastupitelstva města ze dne 22.9.2011 č. 55/09/2011 ve věci
schválení bezúplatného převodu části pozemku parc. č. 643/1 ostatní plocha, silnice, dle
geometrického plánu č. 137-16/2009 označené jako nově vytvořený pozemek parc. č. 643/1 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 41825 m2 v k.ú. Voltuš, obec Rožmitál pod Třemšínem
z vlastnictví Středočeského kraje, s právem hospodaření pro Krajskou správu a údržbu silnic
Středočeského kraje, příspěvkovou organizaci do vlastnictví Města Rožmitál pod Třemšínem.
18/04/2014
Zastupitelstvo města revokuje usnesení zastupitelstva města ze dne 22.9.2011 č. 56/09/2011 ve věci
schválení bezúplatného převodu části pozemku parc. č. 460, dle geometrického plánu č. 137-16/2009
označené jako nově vytvořený pozemek parc. č. 460/1 ostatní plocha, silnice o výměře 3657 m2 a
části pozemku parc. č. 527/1 (PK 451/1 – parcela vedena ve zjednodušené evidenci – původ
pozemkový katastr), dle geometrického plánu č. 137-16/2009 označené jako nově vytvořený
pozemek parc. č. 527/4 ostatní plocha, silnice o výměře 467 m2, vše v k.ú. Voltuš, obec Rožmitál pod
Třemšínem z vlastnictví Města Rožmitál pod Třemšínem do vlastnictví Středočeského kraje, s právem
hospodaření pro Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizaci.

19/04/2014
Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod části pozemku parc. č. 430/4, nově označena parc.
č. 430/17 orná půda o výměře 55 m2, část pozemku parc. č. 451/2, nově označena parc. č. 451/4
ostatní plocha, neplodná půda o výměře 240 m2, část pozemku parc. č. 460, nově označena parc. č.
460/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2797 m2, část pozemku parc. č. 526, nově
označena parc. č. 526/2 orná půda o výměře 108 m2 a část pozemku parc. č. 527/15, nově označena

parc. č. 527/17 orná půda o výměře 1460 m2, vše dle geometrického plánu č. 241-188/2013,
pozemek parc. č. 368/2 orná půda o výměře 339 m2 vše v k.ú. Voltuš a pozemek parc. č. 2298/21
ostatní plocha, silnice o výměře 78 m2 k.ú. Rožmitál pod Třemšínem z vlastnictví Města Rožmitál pod
Třemšínem do vlastnictví Středočeského kraje, hospodaření se svěřeným majetkem kraje Krajská
správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace.

20/04/2014
Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod části pozemku parc. č. 643/1, nově označena parc.
č. 643/8 ostatní plocha, silnice o výměře 15697 m2, dle geometrického plánu č. 241-188/2013 v k.ú.
Voltuš, obec Rožmitál pod Třemšínem z vlastnictví Středočeského kraje, hospodaření se svěřeným
majetkem kraje Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace do
vlastnictví Města Rožmitál pod Třemšínem.

21/04/2014
Zastupitelstvo města schvaluje výkup spoluvlastnického podílu o velikosti 2/3 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 ze spoluvlastnictví paní E. E. (1/3) a paní H.
S. (1/3) do vlastnictví Města Rožmitálu pod Třemšínem za kupní cenu ve výši 11,-Kč/m2, tj. 89.248,Kč (zaokrouhleno) + náklady spojené s prodejem (uhrazení správního poplatku za návrh na vklad a
uhrazení daně z nabytí nemovitostí).

22/04/2014
Zastupitelstvo města schvaluje výkup spoluvlastnického podílu o velikosti 2/3 na pozemcích parc. č.
191/5 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 573 m2 a pozemku parc. č. 2319/2 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 8 m2 v k.ú. a obec Rožmitál pod Třemšínem ze spoluvlastnictví pana V. F. (1/6),
paní J. K. (1/6), paní J. M. (1/6) a paní M. M. (1/6) do vlastnictví Města Rožmitálu pod Třemšínem za
kupní cenu ve výši 110,-Kč/m2, tj. 42.608,- Kč (zaokrouhleno) + náklady spojené s prodejem (uhrazení
správního poplatku za návrh na vklad a uhrazení daně z nabytí nemovitostí).
23/04/2014
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci mezi Městem Rožmitál p. Tř.
a Sdružením hasičů ČMS – okrsek č. 9 Rožmitál pod Třemšínem.
24/04/2014
Zastupitelstvo města schvaluje spolufinancování odborné opravy krovu a výměnu střešní krytiny na
kostele sv. Jana Nepomuckého ve výši 60 000,- Kč z rozpočtu města.
25/04/2014
Zastupitelstvo města schvaluje spolufinancování rekonstrukce oken u domu čp. 41 v Hofmeisterově
ulici ve výši 20.000,- Kč z rozpočtu města.

