
3. zasedání ZM Příbram 15.1.2007

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

údajů v platném znění.

Úplný originál dokumentu je k nahlédnutí na odboru organ. a vnitřních věcí MěÚ Příbram.

 

 

 

 

U s n e s e n í

 

 

ze 3 . jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 15.1. 2007

od 15,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I
 

      

 

Přítomni: členové ZM dle prezenční listiny

 

                            

1) Zahájení, ověřovatelé, program, informace
Usn.č.91/2007/ZM

ZM    s t a h u j e

          materiál pod č. 25 z dnešního programu.

 

                                                                          hl. pro 23     zdrž. 1

Návrh byl schválen.

 

Usn.č.92/2007/ZM
ZM     s t a h u j e

           materiál pod č. 18 z dnešního programu.

 

                                                                           hl. pro 24

Návrh byl schválen.

 

Usn.č.93/2007/ZM



ZM    s t a h u j e

          materiál pod č. 17 z dnešního programu.

 

                                                                         hl. pro 10     proti 4     zdrž. 10

Návrh nebyl schválen nadpoloviční většinou hlasů.

 

 

P r o g r a m:

 

1)      Zahájení, ověřovatelé, program, informace

2)      Žádost nájemníků obecních bytů v Příbrami VII, nám. 17. listopadu čp. 301-304            a tř. 
Osvobození čp. 305-309 o odprodej bytů do osobního vlastnictví

3)      Petice občanů Příbrami IX – Nová Hospoda proti vedení jihovýchodního obchvatu v těsné 
blízkosti obytných domů

4)      Návrh termínů zasedání RM a ZM v I. pololetí 2007

5)      Jednací řád ZM

6)      Návrh na směnu pozemku p.č. 553/1 za pozemek p.č. 547/5 k.ú. Lazec

7)      Návrh na výkup pozemků v okolí obchodního domu Uran

8)      Návrh na prodej pozemku p.č. 993/4 k.ú. Příbram

9)      Návrh na směnu pozemku p.č. 563 za část  pozemku p.č. 560 a p.č. 564 k.ú. Lazec

10)  Návrh na zřízení věcného břemene venkovního vedení VN přes pozemek p.č. 399/14 k.ú. Trh. 
Dušníky

11)  Návrh na prodej pozemků v zahr. kolonii Baník

12)  Návrh na prodej pozemku p.č. 95/3 k.ú. Orlov

13)  Návrh na bezúplatný převod pozemku p.č. 4608/5 k.ú. Příbram od PF ČR

14)  Návrh na sepsání souhlasného prohlášení pro převod pozemků v k.ú. Příbram                   se 
Státním statkem Křivoklát, v likvidaci

15)  Návrh na výkup pozemků v k.ú. Bř. Hory

16)  Návrh na odprodej pozemku p.č. 2742/167 k.ú. Příbram

17)  Návrh na směnu a výkup pozemků v oblasti Balonka

18)  Žádost o uvolnění členů Osadního výboru Příbram VI – Bř. Hory z funkcí – staženo           z 
programu

19)  Žádost Společenství vlastníků o souhlas s ručením peněžitých plateb (úvěrová smlouva) za 
nebytový prostor a za byty č. 13 a č. 57 v Příbrami V – Zdaboř,               Slunná 299, jejichž 
vlastníkem je město 

20)  Přehled schválených příspěvků na opravy a rekonstrukci plynového zařízení                   pro 
Společenství vlastníků

21)  Žádost o poskytnutí příspěvku na realizovanou rekonstrukci plynového zařízení              pro 
Společenství vlastníků, Plzeňská 50-52 v Příbrami I



22)  Tématické zadání grantového řízení města na rok 2007 v oblasti zdravotnictví                    a 
v oblasti sociální

23)  Propagační materiály

24)  Žádost o odložení splátek půjčky pro AMAVET

25)  Mimořádné pořízení změny Územního plánu města Příbrami – staženo z programu

26)  Určení zástupce města při pořizování územně plánovací dokumentace na správním území města
Příbrami

27)  Měsíční odměny neuvolněným členům ZM a revokace bodu II. usnesení ZM                   č. 
1779/2006/ZM

28)  Různé, diskuse, interpelace, závěr

 

Usn.č.94/2007/ZM

ZM    s ch v a l u j e

          upravený program dnešního jednání.

                                                                          hl. pro 24

Návrh byl schválen.

 

 

2) Žádost nájemníků obecních bytů v Příbrami VII, nám. 17. listopadu čp. 301-304           

    a tř. Osvobození čp. 305-309 o odprodej bytů do osobního vlastnictví
 

 

Do jednání se dostavil p. Špína – počet členů ZM  25.

 

 

Usn.č.95/2007/ZM
ZM    s ch v a l u j e

          prodej bytů v Příbrami VII , nám. 17. listopadu č. p. 301-304 a tř. Osvobození

          č.p. 305-309 do osobního vlastnictví dle žádosti nájemníků.

 

                                                                       hl. pro 11     proti 11     zdrž. 3

Návrh nebyl schválen nadpoloviční většinou hlasů.

 

 

Usn.č.96/2007/ZM
ZM    n e s ch v a l u j e

          prodej bytů v Příbrami VII , nám. 17. listopadu č. p. 301-304 a tř. Osvobození

          č.p. 305-309 do osobního vlastnictví dle žádosti nájemníků.



 

                                                                       hl. pro 14     proti 11

Návrh byl schválen.

 

 

3) Petice občanů Příbrami IX – Nová Hospoda proti vedení jihovýchodního obchvatu v těsné 
blízkosti obytných domů
Usn.č.97/2007/ZM

ZM    s o u h l a s í

          s vystoupením občanů z Nové Hospody.

                                                                       hl. pro většina.

Návrh byl schválen.

 

Usn.č.98/2007/ZM
ZM    s o u h l a s í

          s ukončením diskuse a  přerušením jednání pro dohodovací řízení.

 

                                                                         hl. pro 23     zdrž. 2

Návrh byl schválen.

 

 

Po skončení dohodovacího řízení pokračováno v jednání.

 

 

Do jednání se nevrátil p. Špína – počet členů ZM  24.

 

 

Usn.č.99/2007/ZM
ZM    I.        b e r e    n a   v ě d o m í

          Petici občanů Příbrami IX – Nové Hospody proti vedení jihovýchodního obchvatu

          v těsné blízkosti obytných domů,

 

          II.      u k l á d á       RM

          svolat setkání s občany Nové Hospody za účasti dotčených obcí a městských částí

          a uplatňovat jejich připomínky v rámci jednání EIA na Jihovýchodní obchvat termínem

          do 30 dnů.

                                                                             hl. pro 24

Návrh byl schválen.



 

 

4) Návrh termínů zasedání RM a ZM v I. pololetí 2007
 

 

Do jednání se vrátil p. Špína – počet členů ZM   25.

 

 

Usn.č.100/2007/ZM
ZM     s o u h l a s í

          s konáním zasedání ZM Příbram každý měsíc.

   

                                                                         hl. pro 13     proti 7     zdrž. 5

Návrh byl schválen.

 

Usn.č.101/2007/ZM
ZM     s ch v a l u j e

           konání zasedání ZM dne 16.4.2007.

                                                                          hl. pro 14     proti 4     zdrž. 7

Návrh byl schválen.

    

Usn.č.102/2007/ZM
ZM     s ch v a l u j e

           konání zasedání ZM dne 26.2.2007.

 

                                                                          hl. pro 21     proti 1     zdrž. 3

Návrh byl schválen.

 

Usn.č.103/2007/ZM
ZM    I.     b e r e    n a   v ě d o m í

          termíny konání RM v I. pololetí 2007:

          8. 1.; 22. 1.; 12. 2.; 26. 2.; 12. 3.; 2. 4.; 23. 4.; 7. 5.; 21. 5.; 4. 6.; 25. 6.

          -  vždy od 12,00 hodin,   

 

     II.    s ch v a l u j e

     termíny konání ZM v I. pololetí 2007: 

     26.2.; 26.3.; 16.4.; 14.5.; 18.6.  vždy od 13,00 hodin.

 



                                                                       hl. pro 25

Návrh byl schválen.

 

 

5) Jednací řád ZM
Usn.č.104/2007/ZM
ZM     s o u h l a s í

           s ukončením diskuse k tomuto bodu.

                                                                       hl. pro 13     proti 10     zdrž. 2

Návrh byl schválen.

 

 

Usn.č.105/2007/ZM
ZM    s ch v a l u j e

          úpravu Jednacího řádu ZM Příbram v § 5, odst. 1) takto: „ZM se schází zpravidla 

          jedenkrát měsíčně“

                                                                       hl. pro 11     proti 7     zdrž. 7

Návrh nebyl schválen nadpoloviční většinou hlasů.

 

Usn.č.106/2007/ZM
ZM    s ch v a l u j e 

          Jednací řád zastupitelstva města  v předloženém znění s těmito úpravami:

1)      ZM se schází zpravidla jednou za dva měsíce,

2)      z textu  bude vypuštěno „přednosta okresního úřadu“

3)      v § 12, odst. 2) bude upravena doba úschovy zvukového záznamu ze ZM, a to:      “na dobu 1 
roku ode dne ověření zápisu“.

 

                                                                       hl. pro 14

( p. St. Růžička, Ing. Kareš, MUDr. Krček, MVDr. Řihák, MVDr. Beneš, Ing. Kortus, JUDr. 
Kyselák, Ing. Vandas, Ing. Pikrt, pí Růžičková, Ing. Bartoň, RSDr. Svoboda, Mgr. Potůčková, Ing. 
Novotný)

                                                                           proti  11

(p. M. Růžička, Ing. Králíček, p. Černý, MUDr. Šedivý, Ing. Fuksa, Mgr. Chvál,                      Mgr. 
Číhalová, p. Chrastina, p. Špína, p. Řehka, p. Smetana)

 

Návrh byl schválen.

 

 

Usn.č.107/2007/ZM



ZM     s o u h l a s í

           s přerušením jednání na  10 minut.

                                                                        hl. pro většina

Návrh byl schválen.

 

 

Pokračováno v jednání od 17,20 hodin.

 

 

6) Návrh na směnu pozemku p.č. 553/1 za pozemek p.č. 547/5 k.ú. Lazec
Usn.č.108/2007/ZM
ZM    s ch v a l u j e

          směnu pozemku p.č. 553/1 o výměře 130 m2 ve vlastnictví města Příbram za pozemek

          p.č. 547/5 o výměře 28 m2 ve vlastnictví majitelů , oba pozemky k.ú.Lazec,

          bez doplatků při rozdílné výměře.

          Časová působnost tohoto usnesení je 6 měsíců od doručení písemného oznámení

          usnesení ZM žadatelce.

                                                                       hl. pro 25

Návrh byl schválen.

 

 

7) Návrh na výkup pozemků v okolí obchodního domu Uran
Usn.č.109/2007/ZM
ZM    s ch v a l u j e

          výkup pozemků v k.ú.Příbram od spoluvlastníků, a to : pozemek  p.č. 710/29

          o výměře 150 m2 a 3176/49 o výměře 6 m2 a část  pozemku  p.č.  710/23

          (pod  komunikací - výměra bude  upřesněna po zaměření) za cenu 250,- Kč/m2. 

          Časová působnost tohoto usnesení je 6 měsíců od doručení písemného oznámení 

          usnesení ZM žadateli.

                                                                       hl. pro 25

Návrh byl schválen.

 

 

8) Návrh na prodej pozemku p.č. 993/4 k.ú. Příbram
Usn.č.110/2007/ZM
ZM    s ch v a l u j e  

          prodej pozemku p.č. 993/4 o výměře 1 m2 k.ú.Příbram Všeobecné zdravotní pojišťovně

          ČR, Orlická 4/2020, Praha 3, za cenu dle znaleckého posudku.



          Časová působnost tohoto usnesení je 6 měsíců od doručení písemného oznámení

          usnesení ZM žadateli.

                                                                          hl. pro 25

Návrh byl schválen.

 

 

9) Návrh na směnu pozemku p.č. 563 za část  pozemku p.č. 560 a p.č. 564 k.ú. Lazec
Usn.č.111/2007/ZM
ZM    s ch v a l u j  e

          směnu pozemku p.č. 563 o výměře 72 m2 ve vlastnictví města Příbram za části

          pozemků p.č. 560 a 564, výměra bude upřesněna po zaměření, ve vlastnictví majitelky,

          všechny  pozemky k.ú.Lazec s tím,

          že město doplatí rozdílnou výměru pozemků ve výši 150,-Kč/m2.

          Časová působnost tohoto usnesení je 6 měsíců od doručení písemného oznámení

          usnesení ZM žadatelce.

                                                                        hl. pro 25

Návrh byl schválen.

 

 

10) Návrh na zřízení věcného břemene venkovního vedení VN přes pozemek p.č. 399/14

      k.ú. Trh. Dušníky
Usn.č.112/2007/ZM
ZM    s ch v a l u j e

          zřízení věcného břemene venkovního vedení VN přes pozemek p.č. 399/14 k.ú.Trhové

          Dušníky za cenu 100,-Kč/bm ve prospěch ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8,

          Děčín 4.

                                                                       hl. pro 25

Návrh byl schválen.

 

 

11) Návrh na prodej pozemků v zahr. kolonii Baník
Usn.č.113/2007/ZM
ZM    s ch v a l u j e

          prodej pozemku p.č. 376/3 o výměře 174 m2 pod zahradou za cenu 100,-Kč/m2,       

          pozemku p.č. 376/4 o výměře 17 m2 pod chatkou za cenu 250,-Kč/m2, oba pozemky

          k.ú.Lazec.

          Časová působnost tohoto usnesení je 6 měsíců od doručení písemného oznámení

          usnesení ZM žadatelce.  



                                                                       hl. pro 25

Návrh byl schválen.

 

 

12) Návrh na prodej pozemku p.č. 95/3 k.ú. Orlov
Usn.č.114/2007/ZM
ZM    s ch v a l u j e

          prodej pozemku p.č. 95/3 o výměře 104 m2 k.ú. Orlov   za cenu 140,-Kč/m2.

          Časová působnost tohoto usnesení je 6 měsíců od doručení písemného oznámení

          usnesení ZM žadatelům.

                                                                       hl. pro 23     zdrž. 2

Návrh byl schválen.

 

 

13) Návrh na bezúplatný převod pozemku p.č. 4608/5 k.ú. Příbram od PF ČR
Usn.č.115/2007/ZM
ZM    s ch v a l u j e   
          bezúplatný převod na město, a to pozemku p.č. 4608/5 o výměře 575 m2 v k.ú. Příbram 

          ve vlastnictví PF ČR.   

                                                                       hl. pro 25

Návrh byl schválen.

 

 

14) Návrh na sepsání souhlasného prohlášení pro převod pozemků v k.ú. Příbram             

      se Státním statkem Křivoklát, v likvidaci
Usn.č.116/2007/ZM
ZM    s ch v a l u j e 
          sepsání souhlasného prohlášení se Státním statkem Křivoklát, v likvidaci pro převod

          pozemků do vlastnictví města Příbram  v katastrálním území Příbram, a to: p.č. 4265/2,

          p.č. 4266/6, p.č. 4317/8, p.č. 4362/16, p.č. 4265/1, p.č. 4266/1, p.č. 4267/2, p.č. 4317/7,

          p.č. 4362/17, p.č. 4541, p.č. 4565/2, p.č. 4565/5, p.č. 3207/27, p.č. 3689/4, p.č. 3711/7,

          p.č. 3722/23, p.č. 4052/14, p.č. 4076/5, p.č. 4078/214, p.č. 2272/154, p.č. 4116/4,

          p.č. 4567, p.č. 2762/63, p.č. 4289/7, p.č. 4289/8, p.č. 4289/9, p.č. 4289/10, p.č. 2762/65,

          p.č. 4289/12, p.č. 2762/64, p.č. 4289/11, p.č. 3714, p.č. 3944/14, p.č. 3956/13,

          p.č. 3982/8, p.č. 4003/1, p.č. 4004/3, p.č. 4004/4, p.č. 4052/12, p.č. 4052/13,

          p.č. 4076/4, p.č. 4078/213, p.č. 4170/5, p.č. 2762/57, p.č. 4261/4, p.č. 4272, p.č. 4273/9,

          p.č. 4308/6, p.č. 4273/4, p.č. 4308/7, p.č. 4273/6, p.č. 4308/8, p.č. 4273/8, p.č. 4308/9,

          p.č. 4273/13, p.č. 4289/5, p.č. 4285, p.č. 4273/12, p.č. 4289/6, p.č. 4287, p.č. 4298.

 



                                                                       hl. pro 25

Návrh byl schválen.

 

 

15) Návrh na výkup pozemků v k.ú. Bř. Hory
Usn.č.117/2007/ZM
ZM    s ch v a l u j e  

          výkup pozemků od spoluvlastníků, 

          vše v k.ú. Březové Hory, a to: p.č. 515/160 , p.č. 515/162 , p.č. 715/138 , p.č. 715/140 ,

          p.č. 715/142 , p.č. 715/143 , p.č. 715/144 , p.č. 715/146 ,  p.č. 715/147 , p.č. 715/148, 

          p.č. 715/150 , p.č. 715/151 o celkové výměře 2959 m2  za cenu 250,- Kč/m2.

 

                                                                       hl. pro 25

Návrh byl schválen.

 

 

16) Návrh na odprodej pozemku p.č. 2742/167 k.ú. Příbram
Usn.č.118/2007/ZM
ZM    s ch v a l u j e   
          odprodej p.č. 2742/167 o výměře 3 m2 v k.ú. Příbram  za cenu 670,- Kč/m2 .

 

                                                                       hl. pro 25

Návrh byl schválen.

 

 

17) Návrh na směnu a výkup pozemků v oblasti Balonka
Usn.č.119/2007/ZM

ZM     s o u h l a s í

           s vystoupením zástupce spoluvlastníků pozemků.

 

                                                                         hl. pro 25

Návrh byl schválen.

 

 

Usn.č.120/2007/ZM
ZM     s o u h l a s í

           s ukončením diskuse k tomuto bodu.

                                                                        hl. pro 20     ostatní nerozlišeno

Návrh byl schválen.



 

 

Usn.č.121/2007/ZM
ZM     s o u h l a s í

           se stažením tohoto bodu z dnešního programu.

 

                                                                       hl. pro 12     proti 7     zdrž. 6

Návrh nebyl schválen nadpoloviční většinou hlasů.

 

 

Usn.č.122/2007/ZM
ZM     r e v o k u j e

           své usnesení  č. 1302/2005 ze dne 20.4.2005.

                                                                           hl. pro 14

( p. St. Růžička, Ing. Kareš, MUDr. Krček, MVDr. Řihák, MVDr. Beneš, Ing. Kortus, JUDr. 
Kyselák, Ing. Vandas, Ing. Pikrt, pí Růžičková, Ing. Bartoň, RSDr. Svoboda, Mgr. Potůčková, Ing. 
Novotný)

                                                                           proti  11

(p. M. Růžička, Ing. Králíček, p. Černý, MUDr. Šedivý, Ing. Fuksa, Mgr. Chvál,                      Mgr. 
Číhalová, p. Chrastina, p. Špína, p. Řehka, p. Smetana)

 

Návrh byl schválen.

 

Usn.č.123/2007/ZM

          s ch v a l u j e

    směnu pozemků p.č. 3097/3 o výměře 2505 m2 a část 3103/1 (cca 3159 m2 - výměra

    bude upřesněna po zaměření) ve vlastnictví spoluvlastníků  za část pozemku p.č.

    3102/76 (výměra bude

    upřesněna po zaměření) ve vlastnictví města Příbram tak, že směna bude 1:1.

 

                                                                   hl. pro 22

 ( p. St. Růžička, Ing. Kareš, MUDr. Krček, MVDr. Řihák, MVDr. Beneš, Ing. Kortus, JUDr. 
Kyselák, Ing. Vandas, Ing. Pikrt, pí Růžičková, Ing. Bartoň, RSDr. Svoboda, Mgr. Potůčková, Ing. 
Novotný, Mgr. Číhalová, p. Chrastina, Mgr. Chvál, MUDr. Šedivý, Ing. Fuksa, p. Černý, p. M. 
Růžička, Ing. Králíček)

                                                                             proti  3

(p. Špína, p. Řehka, p. Smetana)

 

Návrh byl schválen.



 

 

Usn.č.124/2007/ZM
ZM     s ch v a l u j e    

           výkup pozemků za cenu 230,- Kč/m2 následně  po provedení směny pozemků 

     od spoluvlastníků , a to :

pozemek p.č. 3104 o výměře 2794 m2, část pozemku směňovaného p.č. 3102/76 

(výměra bude upřesněna po zaměření – cca 5664 m2), část pozemku p.č. 3103/1

(výměra bude upřesněna po zaměření – cca 30 315 m2),  část pozemku p.č. 3604/13 

až k hranici zátopové oblasti (výměra bude upřesněna po zaměření – cca 10 800 m2)

a část pozemku p.č. 3660 (výměra bude upřesněna po zaměření – cca 140 m2).

Výkup bude uhrazen formou splátkového kalendáře ve třech splátkách, a to takto :   

            první splátka do konce roku  2007,

            druhá splátka do 30.6. 2008 a

            třetí splátka do 30.6.2009

             vždy jednou třetinou z celkové částky.  

 

                                                                       hl. pro 13

( p. St. Růžička, Ing. Kareš, MUDr. Krček, MVDr. Řihák, MVDr. Beneš, Ing. Kortus,               Ing. 
Vandas, Ing. Pikrt, pí Růžičková, Ing. Bartoň, RSDr. Svoboda, Mgr. Potůčková,                Ing. 
Novotný)

                                                                           proti  8

(p. Černý, MUDr. Šedivý, Ing. Fuksa, Mgr. Chvál, Mgr. Číhalová, p. Chrastina, p. Řehka,          p. 
Smetana, JUDr. Kyselák)

 

                                                                            zdrž. 4

(p. M. Růžička, p. Špína, p. Chrastina, Ing. Králíček)

 

Návrh byl schválen.

 

 

18) Žádost o uvolnění členů Osadního výboru Příbram VI – Bř. Hory z funkcí
Staženo z programu.

 

 

Jednání opustil p. Chrastina – počet členů ZM  24.

 

 



19) Žádost Společenství vlastníků o souhlas s ručením peněžitých plateb (úvěrová

      smlouva) za nebytový prostor a za byty č. 13 a č. 57 v Příbrami V – Zdaboř,

      Slunná 299, jejichž vlastníkem je město 
Usn.č.125/2007/ZM
ZM    s ch v a l u j e

          podepsání tří „Prohlášení o ručení peněžitých  plateb vyplývajících z úvěrové smlouvy

          č. 27333577 ze dne 15.6.2006“ za nebytový prostor v Příbrami V – Zdaboř, Slunná

          čp. 299, ve výši 52.467,-- Kč, za byt č. 13 ve výši 94.440,-- Kč a za byt  č. 57

          ve výši 94.180,-- Kč.                               

                                                                       hl. pro 24

Návrh byl schválen.

 

 

20) Přehled schválených příspěvků na opravy a rekonstrukci plynového zařízení

      pro Společenství vlastníků
 

 

Do jednání se vrátil p. Chrastina, jednání opustil Ing. Kareš – počet členů ZM  24.

 

Usn.č.126/2007/ZM
ZM    I.     b e r e    n a   v ě d o m í

          předložený přehled schválených příspěvků na opravy a rekonstrukci plynového zařízení

          pro Společenství vlastníků,

 

          II.   u k l á d á     RM

          doplnit předložený materiál dle připomínek Ing. Bartoně.

         

                                                                        hl. pro 24

Návrh byl schválen.

 

 

Jednání opustili p. Špína a Ing. Fuksa, do jednání se vrátil Ing. Kareš – počet členů ZM  23.

 

 

21) Žádost o poskytnutí příspěvku na realizovanou rekonstrukci plynového zařízení

      pro Společenství vlastníků, Plzeňská 50-52 v Příbrami I
 

 



Do jednání se vrátili Ing. Fuksa a p. Špína – počet členů ZM  25.

 

Usn.č.127/2007/ZM
ZM     s o u h l a s í

          s ukončením diskuse k tomuto bodu.

                                                                        hl. pro 25

Návrh byl schválen.

 

 

Usn.č.128/2007/ZM

ZM     I.      s o u h l a s í

1)      s tím, že nebudou prodávány byty a domy, v nichž není v pořádku plynové zařízení,

2)      s tím, že v případě prodeje bytů a domů bude cena za 800,- Kč/m2 navýšena                  o 
částku potřebnou na náklady na opravu a rozúčtována na jednotlivé byty,

 

           II.   r e v o k u j e

           příslušné  usnesení ZM z r. 2003 s tím, že příspěvek bude činit 0,- až 5.000,- Kč/byt

           za opravu plynového zařízení.

                                                                          hl. pro 3     zdrž. 22

Návrh nebyl schválen nadpoloviční většinou hlasů.

 

 

Usn.č.129/2007/ZM
ZM    I.     s ch v a l u j e

          poskytnutí příspěvku ve výši 800,- Kč/byt, tj. 32.000,- Kč vč. DPH na realizovanou

          rekonstrukci plynového zařízení pro Společenství vlastníků, Plzeňská č.p. 50-52

          v Příbrami I, formou darovací smlouvy,

 

          II.    s o u h l a s í    

          s ukončením poskytování dalších příspěvků k datu 30.6.2007 s tím, že usnesení ZM

          č. 94/2003/ZM bude revokováno.

                                                                       hl. pro 15     zdrž. 10

Návrh byl schválen.

 

 

Usn.č.139/2007/ZM
ZM     s o u h l a s í

           s přerušením  jednání na 10 minut..



                                                                          hl. pro 13     ostatní nerozlišeno

Návrh byl schválen.

 

 

Do jednání se nevrátil p. Špína – počet členů ZM  24.

 

 

Pokračováno v jednání od 19,00 hodin.

 

 

22) Tématické zadání grantového řízení města na rok 2007 v oblasti zdravotnictví a

       v oblasti sociální
Usn.č.131/2007/ZM
ZM    s ch v a l u j e 

          tématické zadání grantového řízení města Příbram na rok 2007 v oblasti zdravotnictví

          a v oblasti sociální.

                                                                       hl. pro 24

Návrh byl schválen.

 

 

23) Propagační materiály
Usn.č.132/2007/ZM
ZM    s ch v a l u j e

          darování:

1)      24 ks knih PaedDr. Josefa Velfla „Příbram v průběhu staletí“ á 499,- Kč/ ks,            20 ks knihy
Ing. Josefa Podlahy  a Josefa Fryše „Příbram přítomná minulost“               (á 500,- Kč), 30 ks 
reklamních hodinek se znakem města á 638,- Kč/ks, 20 ks knihy PhDr. Jiřího Berkovce „Slavný 
ouřad učitelský“ (á 50,- Kč),  do fondu propagačních materiálů pro starostu města Příbram MVDr. 
Josefa Řiháka.                                       Cena celkem  42 116,- Kč,

2)      24 ks knih PaedDr. Josefa Velfla „Příbram v průběhu staletí“ á 499,- Kč/ ks,              20 ks 
knihy Ing. Josefa Podlahy  a Josefa Fryše „Příbram přítomná minulost“                (á 500,- Kč), 30 ks
reklamních hodinek se znakem města á 638,- Kč/ks, 20 ks knihy PhDr. Jiřího Berkovce „Slavný 
ouřad učitelský“ (á 50,- Kč), do fondu propagačních materiálů pro 1.místostarostu města Příbram 
Ing. Petra Kareše.                                    Cena celkem 42 116,- Kč.

3)      24 ks knih PaedDr. Josefa Velfla „Příbram v průběhu staletí“ á 499,- Kč/ ks,             20 ks 
knihy Ing. Josefa Podlahy  a Josefa Fryše „Příbram přítomná minulost“                 (á 500,- Kč), 30 
ks reklamních hodinek se znakem města á 638,- Kč/ks, 20 ks knihy PhDr. Jiřího Berkovce „Slavný 
ouřad učitelský“ (á 50,- Kč),do fondu propagačních materiálů pro místostarostu města Příbram 
MVDr. Václava Beneše.                         Cena celkem  42 116,- Kč.

4)      uvolnění těchto propagačních materiálů na veletrh Regiontour 2007 v Brně:               2 ks 
knihy PaedDr. Josefa Velfla „Příbram v průběhu staletí“ (á 499,-Kč),                 2 ks knihy Josefa 
Fryše a Ing. Josefa Podlahy „Příbram přítomná minulost“            (á 500,- Kč), 100 ks knihy PhDr. 



Jiřího Berkovce „Slavný ouřad učitelský“            (á 50,-Kč), 100 ks pohlednic J. Čáky „Příbram 
v historii“(á 1,-Kč), 500 ks pohlednic J. Čáky „A. Dvořák“(á 1,-
Kč),                                                                            a na veletrh Holiday World  v Praze 2007: 2 ks 
knihy PaedDr. Josefa Velfla „Příbram v průběhu staletí“ (á 499,-Kč), 2 ks knihy Josefa Fryše a Ing. 
Josefa Podlahy „Příbram přítomná minulost“ (á 500,- Kč), 100 ks knihy PhDr. Jiřího Berkovce 
„Slavný ouřad učitelský“ (á 50,-Kč), 100 ks pohlednic J. Čáky „Příbram v historii“(á 1,-Kč), 500 ks
pohlednic J. Čáky „A. Dvořák“(á 1,-Kč).                            Cena celkem 15 196,- Kč

                                                                        hl. pro 24

Návrh byl schválen.

 

 

24) Žádost o odložení splátek půjčky pro AMAVET
Usn.č.133/2007/ZM
ZM    s ch v a l u j e

1)      odložení splatnosti 1. splátky bezúročné půjčky č. 187/2005/OKSIS  poskytnuté AMAVET, 
asociaci pro mládež, vědu a techniku s tím, že termín 1. splátky                     ve výši Kč 
100.000,-  se posouvá na 30.6.2007 a termíny ostatních splátek zůstávají  beze změny.

2)      prominutí penále z prodlení úhrady  1. splátky bezúročné půjčky (smlouva                    č. 
187/2005/OKSIS a Dodatek č.1) poskytnuté AMAVET, asociaci pro mládež, vědu a techniku, IČO: 
00564613.

                                                                        hl. pro 23     zdrž. 1

Návrh byl schválen.

 

 

25) Mimořádné pořízení změny Územního plánu města Příbrami
Staženo z programu.

 

 

26) Určení zástupce města při pořizování územně plánovací dokumentace na správním

      území města Příbrami
Usn.č.134/2007/ZM
ZM    j m e n u j e

          p. Rudolfa Smetanu zástupcem města  pro součinnost s pořizovatelem územně

          plánovací  dokumentace na správním území města Příbrami.

 

                                                                       hl. pro 10     zdrž. 14

Návrh nebyl schválen nadpoloviční většinou hlasů.

 

Usn.č.135/2007/ZM
ZM    j m e n u j e

          MVDr. Václava Beneše zástupcem města  pro součinnost s pořizovatelem územně



          plánovací  dokumentace na správním území města Příbrami po dobu jeho funkčního

          období.

 

                                                                       hl. pro 14     zdrž. 10

Návrh byl schválen.

 

 

27) Měsíční odměny neuvolněným členům ZM a revokace bodu II. usnesení ZM
      č. 1779/2006/ZM
Usn.č.136/2007/ZM

ZM     I.   r e v o k u j e  

           své usnesení ze dne 22.3.2006 č. 1779/2006/ZM v bodě II,

    

           II.  s t a n o v í 

1) hodnotu  měsíční odměny neuvolněného člena ZM za výkon jednotlivých funkcí

    v maximální možné výši takto: 

                    - za člena rady                                                                                         2 320 Kč

                    - za předsedu výboru nebo komise rady                                                 2 130 Kč

                    - za člena výboru, komise rady nebo zvláštního orgánu                        1 820 Kč

                    - za člena zastupitelstva                                                                             780 Kč

  

    2) celkovou výši odměny neuvolněného člena ZM dle stávajícího klíče s tím,                   

        že stanovené měsíční odměny neuvolněným členům ZM budou vypláceny 

        ode dne 1. 1. 2007.

                                                                         hl. pro 24

Návrh byl schválen.

 

 

28) Různé, diskuse, interpelace, závěr
 

 

3. zasedání Zastupitelstva města Příbram skončilo ve 20,00 hodin.

 

 

 

 

O v ě ř o v a t e l é:

 



 

 

……………………………                                                          …………………………..

Mgr. Eva Číhalová                                                                      Ing. Antonín Bartoň

 

 

…………………………….

MVDr. Josef Řihák

 

 

 

 

 

Příbram, 17.1.2007

Zapsala: Hana Fialová
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