Usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 29.6.2010
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti rady města
2. Zprávu o kontrole hospodaření
3. Písemnou námitku Ing. Čejky k závěrečnému účtu za rok 2009 a ke zprávě o
kontrole hospodaření města za rok 2009

Zastupitelstvo města schvaluje:
1. Závěrečný účet za rok 2009
2. Rozpočtovou změnu č. 2 na rok 2010
3. Přijetí dotace od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy a uzavření
smlouvy s Regionální radou ve výši 15. mil. Kč na rekonstrukci Mateřské školy a
vyčlenění peněžní částky ve výši 7.003.702,- Kč, odpovídající spolufinancování
projektu r.č.:CZ1.15/3.300/39.00865
4. Revokaci usnesení zastupitelstva města ze dne 29.12.2009, bod č. 6
5. Revokaci usnesení zastupitelstva města ze dne 29.12.2009, bod č. 7
6. Odprodej části pozemku parc. č. 501/6 , dle geometrického plánu č. 139-14/2010 nově
označených jako pozemek parc.č. 501/51 travní porost o výměře 9 m2 a pozemek
parc.č. 501/53 travní porost o výměře 5 m2, část pozemku parc.č. 505/4 ostatní plocha,
GP nově označené jako pozemek parc.č. 505/49 ostatní plocha o výměře 7 m2 a část
pozemku parc.č. 507/25 ostatní plocha, GP nově označené jako pozemek parc.č.
507/60 ostatní plocha o výměře 19m2, vše v k.ú. Voltuš, obec Rožmitál pod
Třemšínem, za kupní cenu ve výši 55,- Kč/m2, tj. 2.200,- Kč + náklady spojené s
prodejem
7. Odprodej části pozemku parc. č. 501/6 travní porost, dle geometrického plánu č.
139-14/2010 nově označené jako pozemek parc. č. 501/52 travní porost o výměře 7
m² v k.ú. Voltuš, obec Rožmitál pod Třemšínem za kupní cenu ve výši 55,- Kč/m2, tj.
385,- Kč + náklady spojené s prodejem
8. Odprodej pozemku parc.č. st.110 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2 a
pozemku parc.č. 137/16 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 176 m2 v k.ú.
Nesvačily pod Třemšínem, obec Rožmitál pod Třemšínem za kupní cenu ve výši 150,Kč/m2, tj. 29.700,- Kč + náklady spojené s prodejem
9. Odprodej části pozemku parc.č. 341/1 orná půda o výměře cca 4000 m2 v k.ú. a obci
Rožmitál pod Třemšínem za kupní cenu ve výši 250,- Kč/m2 + náklady spojené
s prodejem, s podmínkou, že kupující na svůj náklad zainvestuje
spodní část stavby komunikace, včetně potřebných sítí a poté je předá bezúplatně
městu.
10. Odprodej pozemku parc.č. st.265 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 38 m2 ( dle
geometrického plánu č. 308-90/2008), částí pozemků parc.č. 772/7 lesní pozemek a
parc.č. 773 lesní pozemek, dle citovaného GP nově označených jako pozemek parc.č.
772/9 lesní pozemek o výměře 376 m2 a pozemek parc.č. st. 292 zastavěné plocha a
nádvoří o výměře 52 m2, vše v k.ú. Starý Rožmitál, obec Rožmitál pod Třemšínem
za kupní cenu ve výši 55,- Kč/m2, tj. 25.630,- Kč + náklady spojené s prodejem

11. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 423/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 64 m2 v k.ú. Starý Rožmitál, obec Rožmitál pod Třemšínem z vlastnictví ČR
– Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města
Rožmitál pod Třemšínem
12. Bezúplatný převod spoluvlastnického podílu o velikosti ¼ k pozemkům parc.č.
2507/40 ostatní plocha, silnice o výměře 112 m2 a parc. č. 2507/41 ostatní plocha,
silnice o výměře 48 m2 v k.ú. a obci Rožmitál pod Třemšínem z vlastnicí ČR – Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Rožmitál pod
Třemšínem
13. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2453/11 ostatní plocha, silnice o výměře 521 m2
v k.ú. Rožmitál pod Třemšínem z vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR do
vlastnictví Města Rožmitál pod Třemšínem
14. Použití tržby z prodeje vinárny a dalších příjmů z rozpočtu města na
spolufinancování rekonstrukce mateřské školy
15. Spolufinancování města při řešení vhodné dimenze vodovodního řadu v lokalitě
Obůr, pokud se vodovodní řad povede od moštárny

Zastupitelstvo neschvaluje:
1. Návrh na usnesení, aby rada města do 14 dnů vypracovala návrh na řešení chybného
zaúčtování nákladů na výstavbu bytů v domech čp. 456-8, 492, 648, 640-1, 50, 769-772,
661-664 a chybného zaúčtování sdružených prostředků s bytovým domem čp. 777778.

Miloslav Maroušek
místostarosta

Ing. Josef Vondrášek
starosta města

