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DATUM: 11.10.2017

na základě Vasi žádosti o informace podle zákona č. 1031999 Sb., která byla dne 03.10.2017 doručena

Městskému úřad Příbram, Vám k jednotíivým bodům Vaseho podaní sdělujeme následující skutečnosti.

Ad 1! a 2! Z důvodu revitalizace areálu Nového rybníka a plánované druhé etapy úprav se Sportovní

zařízení města Příbram (SZM) rozhodlo využít předmětné budovy jako zázemí pro zaměstnance

a pro usktadnění techniky Stávající budovy určené pro zaměstnance jsou nyní určeny k demolici

a pro uskiadnéní techniky prostory chybí úplně. Proto je potřeba přesunout zamestnance SZM do jiných

prostor a zajistit prostory pro techniku.

Ad 3! Svaz skautů a skautek Ceske republiky, 4. oddíl skautů „Mohawk“ Příbram, zs, má uzavřenu

smlouvu o nájmu nebytových prostor z roku 2005 a na základě dodatku c. 3 tohoto smluvního vztahu je

doba trvání nájmu prodíoužena do 31.3.2018.

Uvedené prostory — chatu a zahradu — využívají skauti v průběhu celého roku. děti z mateřské školy

Pohádka využívají za příznivého počasí zahradu, vchatě mají uskladněny hračky a případně využívají

sociáln í zařízení.

Dne 26.9,2017 se konala schůzka přímo vchatě skautů za účasti pana Mgr. Václava Švendy.

místostarosty mesta. paní Bc. Martiny Pilne, ředitelky MŠ Pohádka, zastupce skautského oddílu „Mohawk“

pana Františka Hlášky a PhDr. Věry Černé, referentky odboru správy majetku MěÚ Příbram. Účelem

svolané schůzky bylo projednat spolupraci skautského oddílu a mateřské školy při využíváni chaty

i zahrady. Paní Bc. Pitná totiž v letošním roce požadovaía tyto prostory využít pouze pro potřeby Škoty.

Na schůzce došlo ke shodě, že na velké opravy jako je oplocení, vnitřní upravy chaty atd. v současné

době nejsou k diSpozici finanční prostředky a že tyto prostory budou nadále využívat jak skauti, tak i děti

z mateřské Škoíy

Zástupce oddílu skautů dne 29.9.2017 písemně požádal o prodloužení nájmu. Tato žádost bude v nejbližší

době předložena na jednání rady města.

Ad 4! V pinem rozsahu odmítáme tvrzení, že profit je konečným cílem vedení města Příbram

po vystěhování všech kluboven. Záměrem vedení města je i nadále motivovat mladé lidi a podporovat

organizací skautského hnutí.

Ad 5! Aktuálně probíha řesení přesunu skautů do budovy č.p. 145 v Příbrami IV. Jedná se o bývalé sídlo

společnosti Městské lesy Příbram s.ro.. kde si skauti již vybrali klubovny. Město Příbram jako vlastník

budovy provede úpravy interiérů & skautům poskytne k dispozici i přiléhající velkou zahradu.

Odbor správy majetku nyní zpracovává materiál určeny k projednání Radou města Příbram. která by mela

rozhodnout o výpůjčce předmětných prostor v domě č. p. 145 v Příbrami lV skautům.



| Povinnost úhrady nákladů připadajících na provoz ve vybraných prostorách (spotřeba elektrické energie,

plynu, vody a ůktid společných prostor) připadne skautům.

Zasílám Vám tyto informace a jsem s pozdravem

Bc. Žaneta Vaverková

vedoucí odboru správy majetku


