Výpis usnesení
ze zasedání Zastupitelstva města ze dne 14.12.2020

84/12/2020
Zastupitelstvo města schvaluje, v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, rozpočtové opatření č. 5 pro rok 2020.
85/12/2020
Zastupitelstvo města schvaluje, v souladu s odst. 1) § 13 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, aby se hospodaření města v lednu 2020 řídilo pravidly o rozpočtovém provizoriu.
86/12/2020
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 76 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích mimořádnou odměnu
starostovi města za r. 2020 za úspěšné dokončení významných investičních akcí v r. 2020 - obnovu
chodníku pro pěší v ul. Tyršova, další etapu výměny nepropustných povrchů za propustné, vybudování
odborných učeben v Základní škole, rekonstrukci kuchyně MŠ a vybavení zahrady hracími prvky,
rekonstrukci hřbitovních cest a schodiště ke kostelu ve Starém Rožmitále, regulaci toku od Sadoňského
rybníka, pořízení kloubového nakladače a drtiče pro kompostárnu, pořízení nového dopravního
automobilu pro SDH Starý Rožmitál a získání dotací v letošním roce v celkové výši 22,950 mil. Kč.
87/12/2020
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet Dobrovolného svazku obcí mikroregion Třemšín na r. 2021.
88/12/2020
Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 3/01/2015 ze dne 26.1.2015 ve věci schválení uzavření
souhlasného prohlášení na uznání vlastnického práva k pozemku parc. č. 2453/12 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 612 m2 k.ú. Rožmitál pod Třemšínem ve prospěch Ředitelství silnic a dálnic ČR.
89/12/2020
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření souhlasného prohlášení na uznání vlastnického práva k části
pozemku parc. č.
2453/12, nově označena parc. č. 2453/12 ostatní plocha, silnice
o výměře 533 m2 k.ú. Rožmitál pod Třemšínem, dle geometrického plánu č. 1972-41/2020, ve prospěch
Ředitelství silnic a dálnic ČR.
90/12/2020
Zastupitelstvo města schvaluje odprodej pozemku parc. č. st. 19/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
13 m2 a pozemku parc. č. 847/33 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m 2 v k.ú. Starý Rožmitál,
obec Rožmitál pod Třemšínem za kupní cenu ve výši 250,-Kč/m2, tj. 3.500,-Kč.
Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku parc. č. 847/34 ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 2 m2 ve vlastnictví Města Rožmitál pod Třemšínem za pozemek parc. č. 1008 ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 2 m2 , v k.ú. Starý Rožmitál, obec Rožmitál pod Třemšínem.
Náklady spojené s převodem (správní poplatek za návrh na vklad práva do KN)
a administrativní náklady ve výši 1.000,-Kč (za vypracování kupní a směnné smlouvy) uhradí kupující.
91/12/2020
Zastupitelstvo města schvaluje směnu části pozemku parc. č. 162/1, nově označena parc. č. 162/6 ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 10 m2, část pozemku parc. č. 162/1, nově označena parc. č. 162/7 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 23 m2, část pozemku parc. č. 162/1, nově označena parc. č. 162/8

ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 m2, část pozemku parc. č. 165/19, nově označena parc. č. 165/27
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 10 m2, část pozemku parc. č. 165/26, nově označena parc. č.
165/34 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 8 m2 ve vlastnictví společnosti TIMBEPLY s.r.o. za část pozemku
parc. č. 2291/10, nově označena parc. č. 2291/58 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 39 m2, část pozemku
parc. č. 2642, nově označena parc. č. 2642 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 8 m 2 ve vlastnictví Města
Rožmitál pod Třemšínem, vše dle geometrického plánu č. 2003-65/2020, k.ú. a obci Rožmitál pod
Třemšínem. Náklady spojené se směnou uhradí společnost TIMBEPLY s.r.o.
Zastupitelstvo města schvaluje odprodej části pozemku parc. č. 160, nově označena jako díly „c +d“ o
výměře 28 m2, části pozemku parc. č. 162/4, nově označena jako díl „e“ o výměře 38 m2, části pozemku
parc. č. 165/3, nově označena jako díl „f“ o výměře 65 m2, části pozemku parc. č. 165/4, nově označena
jako díl „g“ o výměře 8 m2, části pozemku parc. č. 165/17, nově označena jako díl „h“ o výměře 1 m2, nově
vytvořené díly „c + d“, „e“, „f“, „g“ a „h“ budou sloučeny do nově vytvořeného pozemku parc. č. 162/4
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 140 m2, části pozemku parc. č. 165/3, nově označena jako díl „l“ o
výměře 176 m2, části pozemku parc. č. 165/4, nově označena jako díl „m“ o výměře 277 m2 a části pozemku
parc. č. 165/17, nově označena jako díl „n“ o výměře 0,47 m 2 budou sloučeny do nově vytvořeného
pozemku parc. č. st. 1912 zastavěná plocha o výměře 453 m2, části pozemku parc. č. 165/3, nově označena
parc. č. 165/30 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 23 m2 a části pozemku parc. č. 165/3, nově
označena parc. č. 165/32 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 119 m 2, vše dle geometrického plánu č.
2003-65/2020, v k.ú. a obci Rožmitál pod Třemšínem, společnosti TIMBEPLY s.r.o., za kupní cena 850,Kč/m2, tj. celkem 624.750,-Kč + DPH + uhrazení nákladů spojených s převodem.

92/12/2020
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření a znění Dodatku č. 1 k budoucí kupní smlouvě ze dne 8.1.2019 na
odprodej pozemku parc. č. 504/17 orná půda o výměře 24269 m2, parc. č. 503/2 orná půda o výměře 146
m2, parc. č. 503/21 orná půda o výměře 2603 m2, parc. č. 503/22 orná půda o výměře 3323 m2 a parc. č.
503/23 orná půda o výměře 1367 m2 vše v k.ú. Starý Rožmitál, obec Rožmitál pod Třemšínem s Českým
rybářským svazem, z. s., místní organizace Rožmitál pod Třemšínem, za kupní cenu ve výši 30,-Kč/m2, tj.
951.240,-Kč, s dobou platnosti do 31.12.2022.
93/12/2020
Zastupitelstvo města po projednání:
a) Bere na vědomí podanou informaci o průběhu pořízení územní studie Starý Rožmitál
b) Bere na vědomí posouzení Návrhu územní studie zpracované pořizovatelem
c) Bere na vědomí využití územní studie Starý Rožmitál pro územní řízení a stavební povolení po
vložení dat do registru územně plánovací činnosti dle § 30 odst. 4 stavebního zákona.
94/12/2020
Zastupitelstvo města po projednání:
a) Bere na vědomí informaci o doplnění návrhu Zadání o došlá stanoviska (celkem 7) dotčených
orgánů.
b) Schvaluje podle § 47 odst. 5 stavebního zákona Zadání změny č. 5 územního plánu Rožmitál pod
Třemšínem.
c) Ukládá pořizovateli předat schválené Zadání zpracovateli – Projektovému ateliéru AD Daněk s. r.
o., pro zpracování dokumentace SEA a Návrhu změny č. 5 územního plánu.
95/12/2020
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 80.000,- Kč společnosti Anthonea
Musica s. r. o. na realizaci 4. ročníku Festivalu Jakuba Jana Ryby v r. 2021.

96/12/2020
Zastupitelstvo města Rožmitálu pod Třemšínem schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci programu MMR
117D8220 – Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117d8220A – Podpora obnovy místních
komunikací na projekt s názvem „Rekonstrukce Třemšínské a části Tyršovy ulice, včetně kanalizace pro
odvodnění Třemšínské ul.“
97/12/2020
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření darovací smlouvy s ČR – Hasičským záchranným sborem
Středočeského kraje na příspěvek města ve výši 50.000,- Kč na pořízení mobilní požární techniky –
chemický kontejner.
98/12/2020
Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2020 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území města Rožmitálu pod Třemšínem.

99/12/2020
Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2020 o poplatku za komunální odpad.
100/12/2020
Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2020 o zrušení právního předpisu Města
Rožmitálu pod Třemšínem – OZV č. 2/2015, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob
využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města.
101/12/2020
Zastupitelstva města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2020 o nočním klidu.
102/12/2020
Zastupitelstvo města pověřuje radu města k iniciaci jednání s posuzovateli projektu, tj. úředníky
příslušného odboru Krajského úřadu Středočeského kraje a zástupci investora ve věci objasnění
podnikatelského záměru stavby „Výroba a prodej suchých maltových směsí a speciálních maltových
směsí s výrobnou a prodejnou prefabrikátů.
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