Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne 15.6.2015
Zastupitelstvo města schvaluje:
- v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, závěrečný účet města Rožmitál pod Třemšínem za r. 2014
- v souladu s Vyhláškou ministerstva financí č. 220/2013 Sb. o požadavcích na
schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, účetní závěrku
za r. 2014
- v souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, rozpočtovou změnu č. 1 pro rok
2015
- uzavření 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.
- odprodej části pozemku parc. č. 1364/4 ostatní plocha, ostatní komunikace, nově
označena dílem „a“ o výměře 628 m2 a část pozemku parc. č. 1365/21 ostatní plocha,
ostatní komunikace, nově označena dílem „b“ o výměře 9 m2, díly „a“ a „b“ budou
tvořit nově označený pozemek parc. č. 1364/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 637 m2, vše dle geometrického plánu č. 1747-83/2015, v k.ú. a obci Rožmitál
pod Třemšínem společnosti MUDr. Jan Brodníček s.r.o. za kupní cenu ve výši 500,Kč/m2, tj. 318.500,-Kč + náklady spojené s prodejem
- výkup pozemků parc. č. st. 1046/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 40 m 2, parc.
č. st. 1046/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 64 m2, parc. č. 191/7 ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 393 m2 a parc. č. 2291/39 ostatní plocha, silnice
o výměře 15 m2 v k.ú. a obci Rožmitál pod Třemšínem z podílového spoluvlastnictví
pana R. M. ideální ½ a pana V. M. ideální ½ do vlastnictví Města Rožmitálu pod
Třemšínem za celkovou kupní cenu ve výši 10.000,-Kč + náklady spojené s prodejem
(uhrazení správního poplatku za návrh na vklad do KN a úhrada daně z nabytí
nemovitých věcí)
- výkup pozemku parc. č. 1358/5 orná půda o výměře 252 m2 v k.ú. a obci Rožmitál pod
Třemšínem ze společného jmění manželů M. a P. P. do vlastnictví Města Rožmitálu
pod Třemšínem za kupní cenu ve výši 75,-Kč/m2, tj. 18.900-Kč + náklady spojené
s prodejem
- bezúplatný převod pozemků parc. č. 412/14 vodní plocha, tok přirozený o výměře
1192 m2, parc. č. 901/13 vodní plocha, tok umělý o výměře 1816 m 2
a pozemek parc. č. 2348/1 vodní plocha, tok přirozený o výměře 2306 m2 v k.ú. a
obci Rožmitál pod Třemšínem z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s
majetkem státu Povodí Vltavy, s. p. do vlastnictví Města Rožmitálu pod Třemšínem.
- nabytí bytové jednotky č. 54/1 v bytovém domě čp. 54 ve Strýčkovech se
spoluvlastnickým podílem na společných částech bytového domu čp. 54
o velikosti 6227/68914 v k.ú. Strýčkovy, obec Rožmitál pod Třemšínem, schvaluje
účast na dražbě a maximální nabídnutou cenu v dražbě 350.000,-Kč.
- Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se
stavebním odpadem.

-

-

Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, kterou se stanoví systém komunitního
kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně
na území města
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství v Rožmitále p. Tř.

Pozn.: Všechny nové obecně závazné vyhlášky budou zveřejněny v plném znění v příštím čísle
Třemšínských listů.

-

-

-

-

-

-

Plán rozvoje města a revitalizace infrastruktury města Rožmitálu pod Třemšínem na
období 2015 – 2025
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. 848/2015-SML//411579 s ČR, právo
hospodařit s majetkem státu Povodí Vltavy, s. p. na pozemek parc. č. 2353/1 vodní
plocha v k.ú. Rožmitál pod Třemšínem ve prospěch Města Rožmitál pod Třemšínem
v rámci stavby „Dešťová kanalizace v ul. 1. Máje“, uložení kanalizačního potrubí
a výústního objektu kanalizace dešťových vod v předmětném pozemku, za finanční
náhradu ve výši 10.000,-Kč +DPH
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě ve prospěch Města Rožmitál
pod Třemšínem na pozemek parc. č. 1302/27 orná půda s manžely M. a M. B. za
finanční náhradu ve výši 1.000,-Kč
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě ve prospěch Města Rožmitál
pod Třemšínem na pozemek parc. č. 1302/29 orná půda a na pozemek 1302/30 orná
půda s panem V. M. za finanční náhradu ve výši 3.000,-Kč.
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě ve prospěch Města Rožmitál
pod Třemšínem na pozemek 1357/4 orná půda s panem M. P. za finanční náhradu ve
výši 2.000,-Kč.
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě ve prospěch Města Rožmitál
pod Třemšínem na pozemek 1302/49 orná půda s panem P. J. ideální ½ a paní A. M.
ideální ½ za finanční náhradu ve výši 2.000,-Kč.
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě ve prospěch Města Rožmitál
pod Třemšínem na pozemek 1302/50 orná půda s panem P. B. za finanční náhradu ve
výši 2.000,-Kč.

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
- zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za r. 2014
- podanou informaci o průběhu řízení územní studie Pňovice
- posouzení Návrhu územní studie Pňovice zpracované pořizovatelem
- využití územní studie Pňovice pro územní řízení a stavební povolení po vložení dat do
registru územně plánovací činnosti dle § 30 odst. 4 stavebního zákona
- podanou informaci o průběhu pořízení ÚS Zalány
- posouzení Návrhu územní studie Zalány zpracované pořizovatelem
- využití územní studie Zalány pro územní řízení a stavební povolení po vložení dat do
registru územně plánovací činnosti dle § 30 odst. 4 stavebního zákona
Pozn.: Usnesení ze zasedání zastupitelstva města jsou upravena v souladu s platným zněním zákona
č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

