Výpis usnesení
ze zasedání Zastupitelstva města Rožmitálu pod Třemšínem ze dne 13.4.2015
_________________________________________________________________________
8/04/2015
Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku parc. č.
424/3 trvalý travní porost
o výměře 52 m2 a pozemku parc. č. 427/9 trvalý travní porost o výměře 1586 m 2 ve vlastnictví paní H.
B. za pozemek parc. č. 445/68 trvalý travní porost o výměře 530 m2 a část pozemku parc. č. 445/85,
dle geometrického plánu č. 1728-193/2014, nově označena parc. č. 445/85 trvalý travní porost
o výměře 1108 m2 ve vlastnictví Města Rožmitál pod Třemšínem, vše v k.ú. a obci Rožmitál pod
Třemšínem.
Zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě ve prospěch
Města Rožmitál pod Třemšínem na část pozemku parc. č. 445/85, nově označena dle citovaného
geometrického plánu parc. č. 445/85 trvalý travní porost o výměře 1108 m 2 a na pozemek parc. č.
445/68 trvalý travní porost o výměře 530 m2 , v k.ú. a obci Rožmitál pod Třemšínem, za úplatu ve výši
10.000,-Kč
9/04/2015
Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemku parc. č. 888/22 ostatní plocha, jiná plocha o výměře
702 m2 v k.ú. Pňovice pod Třemšínem, obec Rožmitál pod Třemšínem z vlastnictví ČR, právo
hospodaření s majetkem státu Státní statek Křivoklát v likvidaci, zastoupena zvláštním správcem
konkursní podstaty společnost AURÉ, v.o.s. do vlastnictví Města Rožmitálu pod Třemšínem za kupní
cenu ve výši 21.900,- Kč + náklady spojené s prodejem.
10/04/2015
Zastupitelstvo města schvaluje výkup části pozemku parc. č. 791, dle geometrického plánu č. 384187/2014 nově označena parc. č. 791/2 lesní pozemek o výměře 297 m 2 a části pozemku parc. č.
911, dle citovaného geometrického plánu nově označena parc. č. 911/2 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 12 m2, vše v k.ú. Hoděmyšl, obec Sedlice z vlastnictví Obce Sedlice do
vlastnictví Města Rožmitálu pod Třemšínem za kupní cenu ve výši 40.000,- Kč + náklady spojené
s prodejem.
11/04/2015
Zastupitelstvo města schvaluje v plném rozsahu seznam nemovitého majetku předurčeného ke
změně vlastnictví z ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Ministerstvo obrany, příslušnost
k organizační složce právnické osoby Agentura hospodaření s nemovitým majetkem MO Praha, na
Město Rožmitál pod Třemšínem. Zastupitelstvo města souhlasí s nabytím předmětné nemovitosti,
pozemku parc. č. 584 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 43 m2 v k.ú. Nepomuk v Brdech, do
vlastnictví Města Rožmitál pod Třemšínem ve smyslu odst. 4 § 1 zákona č. 15/2015 Sb., o zrušení
vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně
souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů) v platném znění, způsobem stanoveným v
§ 9 výše uvedeného zákona. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města k právním úkonům
k získání předmětné nemovitosti do vlastnictví Města Rožmitálu pod Třemšínem.
12/04/2015
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské
sítě se Středočeským krajem, hospodaření se svěřeným majetkem kraje Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje na pozemky parc. č. 2317/3 a 2298/1 v k.ú. Rožmitál pod Třemšínem ve
prospěch Města Rožmitál pod Třemšínem za účelem stavby kabelového vedení pro VO při stavbě
„Chodník podél silnice II/191, Rožmitál pod Třemšínem“, za finanční náhradu ve výši 6.000,-Kč bez
DPH.

13/04/2015
Zastupitelstvo města schvaluje budoucí bezúplatný převod části pozemku parc. č. 2317/3 ostatní
plocha, ostatní komunikace a části pozemku parc. č. 2298/1 ostatní plocha, silnice vše v k.ú. a obci
Rožmitál pod Třemšínem z vlastnictví Středočeského kraje, hospodaření se svěřeným majetkem kraje
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje do vlastnictví Města Rožmitál pod Třemšínem.
14/04/2015
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě se ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Ministerstvo obrany,
příslušnost k organizační složce právnického osoby Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
MO na části pozemků parc. č. 2304/58, 2304/13, 2304/50 a 2304/53 v k.ú. Rožmitál pod Třemšínem
ve prospěch Města Rožmitál pod Třemšínem za účelem stavby „Kabelový přívod 0,4 kV pro vodojem
na parc. č. 427/9 k.ú. Rožmitál pod Třemšínem“.
15/04/2015
Zastupitelstvo města schvaluje spolufinancování odborné opravy krovu a výměnu střešní krytiny na
kostele sv. Jana Nepomuckého ve výši 40.000,- Kč z rozpočtu města.
16/04/2015
Zastupitelstvo města schvaluje v plném rozsahu seznam nemovitého majetku předurčeného ke
změně vlastnictví z ČR, právo hospodařit s majetkem státu Vojenské lesy a statky ČR, s.p., na Město
Rožmitál pod Třemšínem. Zastupitelstvo města souhlasí s nabytím předmětných nemovitostí, části
pozemku parc. č. 265/1, dle geometrického plánu č. 9-34/2015, nově označena parc. č. 265/3 lesní
pozemek o výměře 400 m2 a části pozemku, dle citovaného GP, nově označena parc. č. 265/4 lesní
pozemek o výměře 400 m2 k.ú. Nepomuk v Brdech, do vlastnictví Města Rožmitál pod Třemšínem ve
smyslu odst. 4 § 1 zákona č. 15/2015 Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic
vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích
vojenských újezdů) v platném znění, způsobem stanoveným v § 9 výše uvedeného zákona.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města k právním úkonům k získání předmětných částí
nemovitosti do vlastnictví Města Rožmitálu pod Třemšínem.
17/04/2015
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s nařízením vlády č. 52/2015 Sb. s účinností od 1.5.2015
odměny neuvolněným zastupitelům:
člen rady
2.391,- Kč /měs.
člen zastupitelstva
683,- Kč/měs.
předseda výboru
683,- Kč/měs.
neuvolněný místostarosta
15.500,- Kč/měs.
18/04/2015
Zastupitelstvo města revokuje usnesení zastupitelstva města č. 21/12/2014 ze dne 8.12.2014 ve věci
schválení výkupu spoluvlastnického podílu o velikosti ½ vzhledem k celku na nemovitostech
evidovaných na LV 1973 k.ú. a obec Rožmitál pod Třemšínem – pozemek parc. č. st. 1089 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 203 m2 a pozemek parc. č. 445/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 860
m2 z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Ministerstvo obrany,
příslušnost k organizační složce právnické osoby Agentura hospodaření s nemovitým majetkem MO
za kupní cenu ve výši 200,-Kč/m2, tj. 106.300,-Kč + uhrazení nákladů spojených s převodem.

19/04/2015
Zastupitelstvo města schvaluje výkup spoluvlastnického podílu o velikosti ½ vzhledem k celku na
nemovitostech evidovaných na LV 1973 k.ú. a obec Rožmitál pod Třemšínem – pozemek parc. č. st.
1089 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 203 m2 a pozemek parc. č. 445/4 ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 860 m2 z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu
Ministerstvo obrany, příslušnost k organizační složce právnické osoby Agentura hospodaření
s nemovitým majetkem MO za kupní cenu ve výši vždy o 10,-Kč/m2 více než nejvyšší konkurenční
nabídka, až do maximální výše 300.000,-Kč + uhrazení nákladů spojených s převodem.
20/04/2015
Zastupitelstvo města bere na vědomí dopis Ing. Františka Čejky ve věci stanovení hranic
Středočeského kraje na území rušeného VÚ Brdy a postoupí ho k projednání Krajskému úřadu
Středočeského kraje.

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

