
Město Příbram - RM 30.09.2013  

 1 

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
U s n e s e n í 

 
z mimořádného jednání Rady města Příbram, konaného dne 30.09.2013 

od 09.00 hodin na Městském úřadě Příbram 

 
 
 
1) Zahájení, ověřovatelé 

Ověřovatelé: Václav Černý 
                     Ing. Juraj Molnár 
 
 
2) Program včetně návrhů změn a doplňků 

 
P r o g r a m: 

1. Zahájení, ověřovatelé 
2. Program včetně návrhu změn a doplňků 
3. Informace 
4. Kontrola zápisu a usnesení 
5. Interpelace 
6. Žádost o „bezúplatný pronájem“ pozemku p.č. 361/8, včetně budovy na tomto pozemku, k.ú. Lazec 
7. Různé 

 
R.usn.č.755/2013        
Rada      s c h v a l u j e 
              program dnešního jednání. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
3) Informace 

 
 
4) Kontrola zápisu a usnesení 

  
  
5) Interpelace 

 
 
6) Žádost o „bezúplatný pronájem“ pozemku p.č. 361/8, včetně budovy na tomto pozemku, k.ú. Lazec 

Hlasováno o návrhu V. Černého. 
R.usn.č.756/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

1) uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nemovitostí Sap č. 207/OP/2008 ze dne 27.5.2008, ve 
znění dodatku č. 1 ze dne 1.4.2009, mezi městem Příbram a FC PŘÍBRAM, IČO: 00510319, Stadion na 
Litavce 61, Příbram IV, jehož předmětem bude vyjmutí pozemku p.č. 361/8, zastavěná plocha a 
nádvoří, včetně budovy na tomto pozemku, stavby občanského vybavení bez čísla popisného nebo 
evidenčního – tribuny, vše k.ú. Lazec, z předmětu nájmu uvedeného v této smlouvě, 
2)  pronájem pozemku p.č. 361/8, zastavěná plocha a nádvoří, včetně budovy na tomto pozemku, 
stavby občanského vybavení bez čísla popisného nebo evidenčního – tribuny, vše k.ú. Lazec, 1. FK 
Příbram, občanskému sdružení, IČO: 26995913, Lazec 60, Příbram, a to za 10,- Kč/m2/rok na dobu 
určitou 20 let.  

 
                                                         hl.  pro  5 
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7) Různé      

 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis ověřili: 
Václav Černý 
Ing. Juraj Molnár 
 
Ing. Pavel Pikrt 
starosta 
 
Zapsala: Iva Černohorská 
Dne 30.09.2013    
 
Ověřeno: 30.09.2013 
Vyvěšeno: 02.10.2013    
 
 
 
 


