Výpis usneseni
ze zasedání Zastupitelstva města Rožmitálu pod Třemšínem

50/09/2020
Zastupitelstvo města schvaluje, v souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, rozpočtové
opatření č. 3 pro rok 2020.
51/09/2020
Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020 o stanovení koeficientu
pro výpočet daně z nemovitých věcí.
52/09/2020
Zastupitelstvo města schvaluje směnu spoluvlastnického podílu o velikosti ½ vzhledem k celku
na nemovitostech evidovaných na LV 860 k.ú. Starý Rožmitál, tj. pozemek parc. č. 399/2 trvalý
travní porost o výměře 2993 m2, parc. č. 414/11 trvalý travní porost o výměře 172 m2, parc. č.
503/7 orná půda o výměře 1209 m2, parc. č. 503/8 orná půda o výměře 3714 m2, parc. č. 503/9
orná půda o výměře 2374 m2, parc. č. 503/40 orná půda o výměře 112 m2 a parc. č. 504/31
orná půda o výměře 11732 m2 ve vlastnictví města za pozemky parc. č. 194/2 ostatní plocha,
jiná plocha o výměře 3905 m2, parc. č. 195/1 vodní plocha, zamokřená plocha o výměře 2644
m2, parc. č. 196/2 vodní plocha, zamokřená plocha o výměře 3229 m2, parc. č. 201/4 trvalý
travní porost o výměře 1060 m2, parc. č. 201/5 trvalý travní porost o výměře 300 m2, parc. č.
201/6 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 2760 m2, parc. č. 201/7 ostatní plocha,
neplodná půda o výměře 560 m2 a parc. č. 319 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 657
m2 k.ú. Starý Rožmitál.
Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemků parc. č. 643/4 lesní pozemek o výměře 2535
m2, parc. č. 643/5 lesní pozemek o výměře 236 m2, parc. č. 663/8 lesní pozemek o výměře 636
m2 a parc. č. 736/1 lesní pozemek o výměře 7559 m2 k.ú. Starý Rožmitál za celkovou cenu
130.000,-Kč a výkup pozemků parc. č. 952/62 orná půda o výměře 854 m 2, parc. č. 952/66
orná půda o výměře 348 m2 a parc. č. 952/74 trvalý travní porost o výměře 1261 m2 k.ú.
Rožmitál pod Třemšínem za celkovou cenu 207.000,-Kč.
Náklady spojené s převodem budou hrazeny každý 1/2.
53/09/2020
Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemku parc. č. 882/2 trvalý travní porost o výměře
4534 m2 v k.ú. a obci Rožmitál pod Třemšínem do vlastnictví Města Rožmitálu pod Třemšínem
za kupní cenu ve výši 270.000,- Kč + uhrazení nákladů spojených s prodejem městem. Výše
kupní ceny byla stanovena s ohledem na možné budoucí využití tohoto prostoru – další zdroj
vody pro město.
54/09/2020
Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemku parc. č. 1357/1 orná půda o výměře 958 m 2
v k.ú. a obci Rožmitál pod Třemšínem do vlastnictví Města Rožmitálu pod Třemšínem za kupní
cenu ve výši 200.000,- Kč + uhrazení nákladů spojených s prodejem městem.

55/09/2020
Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemku parc. č. 301/4 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 33 m2 a část pozemku parc. č. 337/2 orná půda, nově označena parc. č.
337/3 orná půda o výměře 41 m2, dle geometrického plánu č. 1987-179/2020 v k.ú. a obci
Rožmitál pod Třemšínem do vlastnictví Města Rožmitál pod Třemšínem za kupní cenu ve výši
18.875,-Kč + uhrazení všech nákladů spojených s převodem městem.

56/09/2020
Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemku parc. č. 1492 ostatní plocha, neplodná půda
o výměře 1596 m2 v k.ú. Strýčkovy, obec Rožmitál pod Třemšínem z vlastnictví ČR, právo
hospodařit s majetkem státu Státní statek Křivoklát v likvidaci do vlastnictví Města Rožmitál
pod Třemšínem za kupní cenu ve výši 80.000,-Kč + uhrazení všech nákladů spojených
s převodem městem. Výše kupní ceny byla stanovena s ohledem na to, že se jedná o pozemek
pro společenské využití a prodej bude realizován bez výběrového řízení – přímý prodej městu.

57/09/2020
Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemku parc. č. 412/14 vodní plocha, koryto vodního
toku přirozené nebo upravené o výměře 1192 m2 k.ú. a obec Rožmitál pod Třemšínem
z vlastnictví ČR, právo hospodařit s majetkem státu Povodí Vltavy, s. p. a zřízení předkupního
práva jako práva věcného na pozemek parc. č. 412/14 vodní plocha, koryto vodního toku
přirozené nebo upravené o výměře 1192 m2 v k.ú. a obci Rožmitál pod Třemšínem ve prospěch
ČR, právo hospodařit s majetkem státu Povodí Vltavy, s. p.
58/09/2020
Zastupitelstvo města schvaluje výkup spoluvlastnických podílů na pozemku parc. č. 209/7
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 286 m2 k.ú. a obci Rožmitál pod Třemšínem
z vlastnictví pana M. K. spoluvlastnický podíl o velikosti 5/24, paní L. K. spoluvlastnický podíl o
velikosti 3/32, pana A. L. spoluvlastnický podíl o velikosti 10/24 a pana A. T. spoluvlastnický
podíl o velikosti 3/32 do vlastnictví Města Rožmitálu pod Třemšínem za kupní cenu ve výši
110,-Kč/m2, tj. 25.561,-Kč + uhrazení nákladů spojených s převodem městem.

59/09/2020
Zastupitelstvo města schvaluje výkup spoluvlastnického podílu o velikosti 1/12 vzhledem
k celku na pozemku parc. č. 191/5 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 573 m 2 a pozemku
parc. č. 2319/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 8 m2 v k.ú. a obci Rožmitál pod
Třemšínem z vlastnictví pana J. N. spoluvlastnický podíl o velikosti 1/24 a pana Z. N.
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/24 do vlastnictví Města Rožmitálu pod Třemšínem za kupní
cenu ve výši 110,-Kč/m2, tj. 5.326,- Kč + uhrazení nákladů spojených s převodem městem.

60/09/2020
Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 34/06/2020 ze dne 23.6.2020 ve věci schválení
uzavření a znění budoucí kupní smlouvy na odprodej pozemku parc. č. 341/83 orná půda o
výměře 2106 m2 v k.ú. a obci Rožmitál pod Třemšínem za kupní cenu ve výši 450,-Kč/m2, tj.

947.700,-Kč + DPH.

61/09/2020
Zastupitelstvo města schvaluje odprodej části pozemku parc. č. 1704/1, dle geometrického
plánu č. 264-129/2020, nově označena parc. č. 1704/16 ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 6 m2 a části pozemku parc. č. 1704/1, dle citovaného geometrického plánu, nově
označena parc. č. 1704/17 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6 m2 vše v k.ú. Pňovice
pod Třemšínem, obec Rožmitál pod Třemšínem za kupní cenu ve výši 250,-Kč/m2, tj. 3.000,-Kč
+ náklady spojené s prodejem + administrativní náklady.

62/09/2020
Zastupitelstvo města schvaluje prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické
právo k jednotkám pro budovu čp. 455 v Rožmitále pod Třemšínem, budova je součástí
pozemku parc. č. st. 590 pro k.ú. a obec Rožmitál pod Třemšínem, ul. Na Tržišti.
63/09/2020
Zastupitelstvo města schvaluje prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické
právo k jednotkám pro budovu čp. 457 v Rožmitále pod Třemšínem, budova je součástí
pozemku parc. č. st. 592/1 pro k.ú. a obec Rožmitál pod Třemšínem, ul. Na Tržišti.
64/09/2020
Zastupitelstvo města schvaluje prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické
právo k jednotkám pro budovu čp. 458 v Rožmitále pod Třemšínem, budova je součástí
pozemku parc. č. st. 593/1 pro k.ú. a obec Rožmitál pod Třemšínem, ul. Na Tržišti.
65/09/2020
Zastupitelstvo města schvaluje prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické
právo k jednotkám pro budovu čp. 648 v Rožmitále pod Třemšínem, budova je součástí
pozemku parc. č. st. 1046/1 pro k.ú. a obec Rožmitál pod Třemšínem, ul. Na Tržišti.
66/09/2020
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření a znění kupní smlouvy na odprodej bytu č. 6
v bytovém domě čp. 456 v Rožmitále pod Třemšínem na pozemku parc. č. st. 591/1 včetně
příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 6740/45116 vzhledem k celku na společných
prostorech bytového domu čp. 456 a příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti
6740/45116 na pozemku parc. č. st. 591/1 vše v k.ú. a obci Rožmitál pod Třemšínem za kupní
cenu ve výši 476.000,-Kč + uhrazení nákladů spojených s převodem. Jedná se o prodej
nemovitosti dle uzavřené budoucí kupní smlouvy před 20ti lety.

67/09/2020
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření a znění kupní smlouvy na odprodej bytu č. 5
v bytovém domě čp. 457 v Rožmitále pod Třemšínem na pozemku parc. č. st. 592/1 včetně
příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 7564/45463 na společných prostorech
bytového domu čp. 457 a příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 7564/45463 na
pozemku parc. č. st. 592/1 vše v k.ú. a obci Rožmitál pod Třemšínem za kupní cenu ve výši
364.500,-Kč + uhrazení nákladů spojených s převodem. Jedná se o prodej nemovitosti dle
uzavřené budoucí kupní smlouvy před 20ti lety.
68/09/2020
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření a znění kupní smlouvy na odprodej bytu č. 6
v bytovém domě čp. 457 v Rožmitále pod Třemšínem na pozemku parc. č. st. 592/1 včetně
příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 6705/45463 na společných prostorech
bytového domu čp. 457 a příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 6705/45463 na
pozemku parc. č. st. 592/1 vše v k.ú. a obci Rožmitál pod Třemšínem za kupní cenu ve výši
364.500,-Kč + uhrazení nákladů spojených s převodem. Jedná se o prodej nemovitosti dle
uzavřené budoucí kupní smlouvy před 20ti lety.
69/09/2020
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření a znění kupní smlouvy na odprodej bytu č. 5
v bytovém domě čp. 458 v Rožmitále pod Třemšínem na pozemku parc. č. st. 593/1 včetně
příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 6245/46595 na společných prostorech
bytového domu čp. 458 a příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 6245/46595 na
pozemku parc. č. st. 593/1 vše v k.ú. a obci Rožmitál pod Třemšínem za kupní cenu ve výši
343.200,-Kč + uhrazení nákladů spojených s převodem. Jedná se o prodej nemovitosti dle
uzavřené budoucí kupní smlouvy před 20ti lety.
70/09/2020
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření a znění kupní smlouvy na odprodej bytu č. 6
v bytovém domě čp. 458 v Rožmitále pod Třemšínem na pozemku parc. č. st. 593/1 včetně
příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 5495/46595 na společných prostorech
bytového domu čp. 458 a příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 5495/46595 na
pozemku parc. č. st. 593/1 vše v k.ú. a obci Rožmitál pod Třemšínem za kupní cenu ve výši
298.200,-Kč + uhrazení nákladů spojených s převodem. Jedná se o prodej nemovitosti dle
uzavřené budoucí kupní smlouvy před 20ti lety.
71/09/2020
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření a znění kupní smlouvy na odprodej bytu č. 5
v bytovém domě čp. 492 v Rožmitále pod Třemšínem na pozemku parc. č. st. 663 včetně
příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 4380/32008 na společných prostorech
bytového domu čp. 492 a příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 4380/32008 na
pozemku parc. č. st. 663 vše v k.ú. a obci Rožmitál pod Třemšínem za kupní cenu ve výši
262.800,-Kč + uhrazení nákladů spojených s převodem. Jedná se o prodej nemovitosti dle
uzavřené budoucí kupní smlouvy před 20ti lety.

72/09/2020
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření a znění kupní smlouvy na odprodej bytu č. 7
v bytovém domě čp. 648 v Rožmitále pod Třemšínem na pozemku parc. č. st. 1046/1 včetně
příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 5540/60123 na společných prostorech
bytového domu čp. 648 a příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 5540/60123 na
pozemku parc. č. st. 1046/1 vše v k.ú. a obci Rožmitál pod Třemšínem za kupní cenu ve výši
271.200,-Kč + uhrazení nákladů spojených s převodem. Jedná se o prodej nemovitosti dle
uzavřené budoucí kupní smlouvy před 20ti lety.
73/09/2020
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření a znění kupní smlouvy na odprodej bytu č. 8
v bytovém domě čp. 648 v Rožmitále pod Třemšínem na pozemku parc. č. st. 1046/1 včetně
příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 5391/60123 na společných prostorech
bytového domu čp. 648 a příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 5391/60123 na
pozemku parc. č. st. 1046/1 vše v k.ú. a obci Rožmitál pod Třemšínem za kupní cenu ve výši
281.340,-Kč + uhrazení nákladů spojených s převodem. Jedná se o prodej nemovitosti dle
uzavřené budoucí kupní smlouvy před 20ti lety.
74/09/2020
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření a znění kupní smlouvy na odprodej bytu č. 9
v bytovém domě čp. 648 v Rožmitále pod Třemšínem na pozemku parc. č. st. 1046/1 včetně
příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 5028/60123 na společných prostorech
bytového domu čp. 648 a příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 5028/60123 na
pozemku parc. č. st. 1046/1 vše v k.ú. a obci Rožmitál pod Třemšínem za kupní cenu ve výši
360.800,-Kč + uhrazení nákladů spojených s převodem. Jedná se o prodej nemovitosti dle
uzavřené budoucí kupní smlouvy před 20ti lety.
75/09/2020
Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci pana Pavla Nadě na člena Osadního výboru ve
Starém Rožmitále a na tuto funkci jmenuje, na základě výsledku voleb z 8.12.2018, pana
Františka Veselého.

Pozn.:
Usnesení ze zasedání zastupitelstva města jsou upravena v souladu s platným zněním zákona
č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

