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U s n e s e n í

 

 

ze 7 . jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 14.5. 2007

od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I
 

 

      

Přítomni: členové ZM dle prezenční listiny

Omluveni:  Ing. Jaroslav Vandas, p. Josef Špína,

                   Ing. Ivan Fuksa, MUDr. Jaroslav Krček – přijdou později.              

 

 

1) Zahájení, ověřovatelé, program, informace
 

P r o g r a m:

 

1)      Zahájení, ověřovatelé, program, informace

2)      Návrh na výkup pozemků k.ú. Příbram

3)      Návrh na bezúplatný převod pozemků k.ú. Příbram z vlastnictví města  do vlastnictví HZS 
Stř.   kraje

4)      Návrh na sepsání souhlasného prohlášení pro převod p.č. 472/8 v k.ú. Občov od ÚZSVM

5)      Návrh na bezúplatný převod pozemků k.ú. Příbram od ÚZS VM Příbram na město – v rámci 
privatizace TS

6)      Návrh na směnu pozemků v k.ú. Lazec

7)      Návrh na výkup pozemků k. ú. Příbram (ČOV)

8)      Návrh na 1) bezúplatný převod pozemků k.p. Příbram a 2) sepsání souhl. prohl. pro převod 
pozemků k.ú. Příbram a k.ú. Brod u Pb mezi městem a ŘSD ČR          

9)      Návrh na prodej pozemků v zahr. kolonii Brod

10)  Návrh na prodej části pozemku p.č. 40/1 k.ú. Orlov

11)  Návrh na výkup pozemku p.č. 300/14 k.ú.Zdaboř



12)  Návrh na částečnou revokaci usnesení a doplnění zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy 
přes pozemky ve vlastnictví SOA Praha

13)  Návrh na  prodej části pozemku p.č. 1625/8 k.ú.Příbram

14)  Žádost o zrušení předkupního práva pro město Příbram

15)  Návrh na delegaci zástupce města Příbram na řádnou valnou hromadu společnosti 
THERMO  Příbram, a.s.

16)  Návrh na schválení prodeje a ceny bytů v Příbrami V – Zdaboř,  ul. Drkolnovská      č.p. 239 – 
262; ul. Slunná č.p. 293 a 294

17)  Návrh na schválení prodeje a ceny bytů v Příbrami VIII, Brodská 93

18)  Prodej nebytového prostoru č. 65/101 v Příbrami VIII, Čechovská 65

19)  Prodej nebytového prostoru – dvougaráže č. 580/101 v Příbrami II, Fantova louka č.p. 580

20)  Návrh na vyhlášení 2. výběrového řízení na poskytování půjček z FOM v r. 2007

21)  Zpráva o vývoji hospodaření města Příbram a jím zřízených organizací

22)  Návrh na finanční vypořádání příspěvkových organizací a hospodářské činnosti města Příbram 
za rok 2006

23)  Rozpočtový výhled příjmů a výdajů města Příbram na r. 2008 a r. 2009

24)  Návrh na rozdělení grantů na kap. 715 v oblasti zdravotnictví a kap. 728 v oblasti sociální

25)  Propagační materiály

26)  Zřizovací listina ZŠ, Příbram VII, Bří. Čapků 279; 7. ZŠ Příbram VIII, Školní 75 a 3. ŠJ při 7. 
ZŠ

27)  Návrh na prodej nebyt. prostoru – garáže, podmínky výběrového řízení

28)  Prodej volného bytu č. 16 v Příbrami VII, Mariánská 170 o vel. 1+1 obálkovou metodou

29)  Prodej volného bytu č. 5 v Příbrami VII, Mariánská 170 o vel. 1+1 obálkovou metodou

30)  Prodej volného bytu č. 17 v Příbrami VII, Mariánská 170 o vel. 1+1 obálkovou metodou

31)  Návrh jednotného statutu pro všechny osadní výbory zřízení ZM Příbram, změny v obsazení 
OsV

32)  Návrh na zřízení Osadního výboru Příbram III – Sázky, zvolení členů a schválení statutu

33)  Návrh na smírné řešení soudního sporu mezi městem Příbram a správcem konkurzní podstaty 
úpadce IDOS Praha, s.r.o.

34)  Různé, diskuse, interpelace, závěr       

 

Usn.č.278/2007/ZM
ZM    s ch v a l u j e

          program dnešního zasedání.

                                                                        hl. pro 21

Návrh byl schválen.

 

 

2) Návrh na výkup pozemků k.ú. Příbram



Usn.č.279/2007/ZM

ZM    s ch v a l u j e 
          výkup pozemků v k.ú. Příbram  od vlastníků, a to: p.č. 4219/105 o výměře 363 m2

          a p.č. 2290/20 o výměře 909 m2 za cenu 250,- Kč/m2.

 

                                                                      hl. pro 21

Návrh byl schválen.

 

 

3) Návrh na bezúplatný převod pozemků k.ú. Příbram z vlastnictví města  do vlastnictví
    HZS Stř.   kraje
Usn.č.280/2007/ZM

ZM    s ch v a l u j e  

          sepsání smlouvy o bezúplatném převodu pozemků v k.ú. Příbram z vlastnictví města

          do vlastnictví Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, krajské ředitelství

          Kladno, a to: p.č. 4219/26, p.č. 4219/31, p.č. 4219/30, p.č. 4219/108, p.č. 4219/28

          o celkové výměře 10292 m2 s podmínkou, že pozemky nepřenechá ke komerčním 

          účelům třetím osobám a nebude je dále pronajímat po dobu nejméně 20 let.

 

                                                                      hl. pro 21

Návrh byl schválen.

 

 

4) Návrh na sepsání souhlasného prohlášení pro převod p.č. 472/8 v k.ú. Občov
    od ÚZSVM
Usn.č.281/2007/ZM

ZM    s ch v a l u j e  
          sepsání souhlasného prohlášení pro převod pozemku p.č. 472/8 o vým. 15 502 m2

          v k.ú. Občov z vlastnictví ÚZS VM Praha na město Příbram.

 

                                                                      hl. pro 21

Návrh byl schválen.

 

 

5) Návrh na bezúplatný převod pozemků k.ú. Příbram od ÚZS VM Příbram na město –
     v rámci privatizace TS
Usn.č.282/2007/ZM

ZM    s ch v a l u j e  
          sepsání smlouvy o bezúplatném převodu pozemků v k.ú. Příbram  - viz příloha č. 1



          materiálu -  který je řešen v rámci privatizace Technických služeb města Příbram 

          z   vlastnictví   ÚZS VM, Praha na město.

 

                                                                      hl. pro 21

Návrh byl schválen.

 

 

6) Návrh na směnu pozemků v k.ú. Lazec
Usn.č.283/2007/ZM

ZM    s ch v a l u j e 
          směnu pozemků vše  k.ú. Lazec ve vlastnictví města p.č. 330/3 o vým. 446 m2,

          p.č. 335/1 o vým. 521 m2 o celkové výměře 967 m2 za pozemky  p.č. 783/3

          o vým. 1031 m2 a p.č. 342/10 o vým. 28 m2 o celkové výměře 1059 m2 bez doplatku

          za rozdílnou  výměru.

                                                                      hl. pro 21

Návrh byl schválen.

 

 

7) Návrh na výkup pozemků k. ú. Příbram (ČOV)
Usn.č.284/2007/ZM

ZM    I.    s ch v a l u j e 
          výkup pozemků k.ú. Příbram, a to: p.č. 3089/7

          o výměře 4 m2 za cenu 160,- Kč/m2 a p.č. 3089/6 o vým. 685 m2 za cenu 250,- Kč/m2,

          tj. celkem 171 890 Kč,

 

          II.   n e s ch v a l u j e

          výkup pozemku k.ú. Příbram , a to: p.č. 3089/1

          o výměře 20 705 m2.

                                                                      hl. pro 21

Návrh byl schválen.

 

 

8) Návrh na 1) bezúplatný převod pozemků k.p. Příbram a 2) sepsání souhl. prohl.
    pro převod pozemků k.ú. Příbram a k.ú. Brod u Pb mezi městem a ŘSD ČR          
Usn.č.285/2007/ZM

ZM    s ch v a l u j e

          1) bezúplatný převod pozemků k.ú. Příbram z vlastnictví ŘSD ČR, správa Praha 7

              do  vlastnictví města Příbram a to: p.č. 74/24, p.č. 1282/2,p.č. 3810/11 , p.č. 3624/64,



              p.č. 3624/65,  p.č. 3871/10, p.č. 3871/14, p.č. 4586/2, p.č. 4741/6, p.č. 4750/7,

              p.č. 4828/2, p.č. 4832/1, p.č.3226/7, p.č. 4125/5, p.č. 4151/1, p.č. 4151/5,

              p.č. 4152/3,  p.č. 4155/13,

          2) sepsání souhlasného prohlášení pro převod pozemků k.ú. Příbram a k.ú. Brod

              u Příbramě z vlastnictví města Příbram do vlastnictví ŘSD ČR, a to:

              k.ú. Příbram:

              p.č. 4550/1, p.č. 4550/2, p.č. 4550/3, p.č. 4830/1, p.č. 4830/7, p.č. 4830/8,

              p.č. 4830/10, část p.č. 988/25, p.č. 4842/14, p.č. 4842/17, p.č. 4842/19,

              p.č. 2272/149, p.č. 3176/1, p.č. 3176/35, p.č. 3176/34, p.č. 3176/9, p.č. 3176/45,

              p.č. 3203/5, p.č. 1786/32, p.č. 1786/33, p.č. 1786/34, p.č. 1786/5, p.č. 1786/4,

              p.č. 1786/24, p.č. 1786/23, p.č. 1786/22, p.č. 1786/15, p.č. 1786/14, p.č. 1786/21,

              p.č. 1786/9, p.č. 1786/19, část p.č. 2272/1, část p.č. 4807/6, část p.č. 2274/1 a

              k.ú. Brod u Příbramě:

              část p.č. 136 (u některých pozemků bude po schválení geom. zaměření).

 

                                                                      hl. pro 21

Návrh byl schválen.

 

 

9) Návrh na prodej pozemků v zahr. kolonii Brod
Usn.č.286/2007/ZM

ZM    s ch v a l u j e

          prodej pozemků  :

          k.ú.Brod                    100,-Kč/m2-pod zahradou           250,-Kč/m2-pod stavbou

                                            123/168 o výměře 161 m2

                                            123/165 o výměře 97 m2

                                            123/169 o výměře 167 m2

                                            123/173 o výměře 164 m2

         

          k.ú.Březové Hory

                                            436/39 o výměře 417 m2            st.1087 o výměře 10 m2

                                            436/1 část  1/42 z výměry 1226 m2 za cenu 10,-Kč/m2

                                                                         pod přístupovou  cestou

         

          k.ú.Příbram

                                            4172/220 část z celk.výměry 1695 m2 (cca 333 m2 – výměra

                                                       bude upřesněna po zaměření)



         

                                                                      hl. pro 21

Návrh byl schválen.

 

 

10) Návrh na prodej části pozemku p.č. 40/1 k.ú. Orlov
Usn.č.287/2007/ZM

ZM    I.   s ch v a l u j e

          prodej části pozemku 40/1 k.ú.Orlov k hranici rozšíření komunikace, výměra bude

          upřesněna po zaměření,   za cenu 10,-Kč/m2,

          s podmínkou zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky přes prodávanou

          část pozemku p.č. 40/1 k.ú.Orlov ve prospěch města Příbram.

 

                                                                      hl. pro 9     proti 2     zdrž. 10

Návrh nebyl schválen nadpoloviční většinou hlasů.

 

Usn.č.288/2007/ZM

ZM    I.   s ch v a l u j e

          prodej části pozemku 40/1 k.ú.Orlov k hranici rozšíření komunikace, výměra bude

          upřesněna po zaměření,   za cenu 75,-Kč/m2,

          s podmínkou zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky přes prodávanou

          část pozemku p.č. 40/1 k.ú.Orlov ve prospěch města Příbram,

 

          II.   n e s ch v a l u j e

          prodej části pozemku p.č. 40/1 k.ú.Orlov, výměra bude upřesněna po zaměření,

          s podmínkou zřízení věc. břemene uložení

          vodovodní přípojky přes prodávanou část pozemku p.č. 40/1 k.ú.Orlov ve prospěch

          města Příbram.

                                                                      hl. pro 17     proti 2     zdrž. 2

Návrh byl schválen.

 

 

11) Návrh na výkup pozemku p.č. 300/14 k.ú.Zdaboř
Usn.č.289/2007/ZM

ZM    s ch v a l u j e

          výkup pozemku p.č. 300/14 o výměře 392 m2 k.ú.Zdaboř  za cenu 220,-Kč/m2.

 



                                                                      hl. pro 21

Návrh byl schválen.

 

 

12) Návrh na částečnou revokaci usnesení a doplnění zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy 
přes pozemky ve vlastnictví SOA Praha
Usn.č.290/2007/ZM

ZM    s ch v a l u j e

    1) částečnou revokaci usnesení ZM č.1656/2005  ze dne 21.12.2005

        (budou vypuštěny pozemky, které nejsou vloženy do registru nemovitostí),

    2) doplnění usnesení ZM  č. 1656/2005,  a to :

         ZM schvaluje zřízení věcného břemene   „zřízení chodníku a komunikace, 

         vč. zajištění oprav a údržby, přes pozemek p.č. 715/123 k.ú.Březové Hory, který

         je ve vlastnictví Státního oblastního archivu v Praze, Archivní 4/2257, Praha 4,

         ve prospěch města Příbram v rozsahu geom.plánu č. 1405-226/2006 a  plochy

         věcného břemene dle geom.plánu č. 880-189/2002 o výměře 519 m2“   

         za  jednorázový poplatek ve výši 5.355,-Kč.

 

                                                                      hl. pro 21

Návrh byl schválen.

 

 

13) Návrh na  prodej části pozemku p.č. 1625/8 k.ú.Příbram
Usn.č.291/2007/ZM

ZM    s ch v a l u j e

          prodej části pozemku p.č. 1625/8 k.ú.Příbram (v ul.Zelená), cca 6 m2, výměra bude

          upřesněna po zaměření, k výstavbě trafostanice, ČEZ Distribuci a.s. Teplická 874/8,

          Děčín 4 za cenu 350,-Kč/m2.

                                                                      hl. pro 21

Návrh byl schválen.

 

 

14) Žádost o zrušení předkupního práva pro město Příbram
Usn.č.292/2007/ZM

ZM     s o u h l a s í

           s vystoupením zástupce společnosti JP Real Invest, s.r.o.

 

                                                                        hl. pro 20     zdrž. 1



Návrh byl schválen.

 

Usn.č.293/2007/ZM

ZM    n e s ch v a l u j e

          zrušení předkupního prává pro Město Příbram k pozemku p.č. 2901/1 k.ú. Příbram.

 

                                                                      hl. pro 13     proti 1     zdrž. 7

Návrh byl schválen.

 

 

15) Návrh na delegaci zástupce města Příbram na řádnou valnou hromadu společnosti
      THERMO  Příbram, a.s.
Usn.č.294/2007/ZM

ZM    d e l e g u j e

          pana MVDr. Josefa Řiháka, starostu Města Příbram, jako zástupce města na jednání

          řádné valné hromady akcionářů společnosti THERMO Příbram, a.s., konané

          dne 15.5.2007 od 11,00 hodin v sídle společnosti Czech Coal a.s., Praha 7,

          Jankovcova 1566/2b.

                                                                      hl. pro 19     zdrž. 2

Návrh byl schválen.

 

 

16) Návrh na schválení prodeje a ceny bytů v Příbrami V – Zdaboř,  ul. Drkolnovská     
      č.p. 239 – 262; ul. Slunná č.p. 293 a 294
Usn.č.295/2007/ZM
ZM    s o u h l a s í

          s ukončením diskuse k tomuto bodu.

                                                                 hl. pro 19     proti 1     zdrž. 1

Návrh byl schválen.

 

 

Do jednání se dostavil MUDr. Krček – počet členů ZM  22.

 

 

Usn.č.296/2007/ZM

ZM    s ch v a l u j e

                              prodej a cenu bytů ve výši        1.200,- Kč /m² oprávněným nájemcům bytů v     Příbrami V

                              - Zdaboř, ul. Drkolnovská č. p. 239-262 – část pozemků pod bytovými domy není



                              ve vlastnictví Města Příbram a ul. Slunná č.p. 293 a 294        – pozemky pod bytovými

                              domy jsou ve vlastnictví Města Příbram.    

 

                                                                      hl. pro 4     proti 16     zdrž. 2

Návrh nebyl schválen nadpoloviční většinou hlasů.

 

Usn.č.297/2007/ZM

ZM    s ch v a l u j e

                              prodej a cenu bytů ve výši        800,- Kč /m² oprávněným nájemcům bytů v     Příbrami V

                              - Zdaboř, ul. Drkolnovská č. p. 239-262 – část pozemků pod bytovými domy není

                              ve vlastnictví Města Příbram a ul. Slunná č.p. 293 a 294        – pozemky pod bytovými

                              domy jsou ve vlastnictví Města Příbram.    

 

                                                                      hl. pro 20     proti 1     zdrž. 1

Návrh byl schválen.

 

 

Usn.č.298/2007/ZM
ZM    s o u h l a s í

          s přerušením jednání na 15 minut.

 

                                                                    hl. pro většina

Návrh byl schválen.

 

 

Pokračováno v jednání od 14,45 hod.

 

 

17) Návrh na schválení prodeje a ceny bytů v Příbrami VIII, Brodská 93
Usn.č.299/2007/ZM

ZM    s ch v a l u j e

          prodej a cenu bytů těmto oprávněným nájemníkům v Příbrami VIII, ul. Brodská č.p. 93 

          1) za cenu 1.594.248,- Kč vč. parkov. stání před

              domem,

          2)  za cenu 1.747.723,- Kč vč. parkov. stání před

              domem,

          3)  za cenu 907.774,- Kč vč. parkov. stání před domem,



          4)  za cenu 907.774,- Kč vč. parkov. stání před domem,

          5)  za cenu 2.198.205,- Kč vč. společného

              garáž.stání.

                                                                      hl. pro 21     zdrž. 1

Návrh byl schválen.

 

 

18) Prodej nebytového prostoru č. 65/101 v Příbrami VIII, Čechovská 65
Usn.č.300/2007/ZM

ZM    s ch v a l u j e

          prodej nebytového prostoru č. 65/101 v Příbrami VIII, Čechovská č.p. 65 

          za cenu 60.000,-- Kč

          s platbou hotově, v den podpisu kupní smlouvy.

 

                                                                      hl. pro 22

Návrh byl schválen.

 

 

19) Prodej nebytového prostoru – dvougaráže č. 580/101 v Příbrami II, Fantova louka
      č.p. 580
Usn.č.301/2007/ZM

ZM    s ch v a l u j e

          prodej nebytového prostoru - dvougaráže č. 580/101 v Příbrami II, Fantova louka

          č.p. 580  za cenu 201.000,-- Kč

          s platbou v hotovosti, do 10 dnů od doručení oznámení o usnesení ZM.

 

                                                                      hl. pro 22

Návrh byl schválen.

 

 

20) Návrh na vyhlášení 2. výběrového řízení na poskytování půjček z FOM v r. 2007
Usn.č.302/2007/ZM

ZM    I.   v y h l a š u j e  

          2. výběrového řízení na poskytování půjček z fondu  FOM vlastníkům bytů a  obytných     

          budov na území města Příbrami v roce 2007,

         

          II.   s t a n o v í   následující podmínky výběrového řízení:

1)      2. výběrové řízení proběhne dne 19. 6. 2007,



2)      lhůta pro podání žádostí je stanovena do dne 15. 6. 2007,

3)      obsah žádosti musí splňovat podmínky uvedené ve vyhlášce města Příbram                   č. 
4/2004,   čl. IV, odst. 3., ve znění vyhlášky č. 10/2005,

          žádosti se podávají na formuláři, který je k dispozici na ekonomickém odboru

          Městského úřadu v Příbrami.

                                                                      hl. pro 22

Návrh byl schválen.

 

 

21) Zpráva o vývoji hospodaření města Příbram a jím zřízených organizací
Usn.č.303/2007/ZM

ZM    s ch v a l u j e

          zprávu o vývoji hospodaření města Příbram a jím zřízených organizací a čerpání

          rozpočtu za rok 2006.

                                                                      hl. pro 22

Návrh byl schválen.

 

 

22) Návrh na finanční vypořádání příspěvkových organizací a hospodářské činnosti
      města Příbram za rok 2006
Usn.č.304/2007/ZM

ZM    s ch v a l u j e

          finanční vypořádání příspěvkových organizací a hospodářské činnosti města Příbram

          za rok 2006  dle důvodové  zprávy takto:                                  

a)      převod zlepšeného hospodářského výsledku do fondu odměn a rezervního fondu – Knihovna, 
Sportovní zařízení, Pečovatelská služba,Technické služby, 3. ZŠ,  1. MŠ, 4. MŠ,  5. MŠ,  6. 
MŠ, MŠ Bratří Čapků, 15. MŠ, 19. MŠ,  3. školní jídelna;

b)      převod zlepšeného hospodářského výsledku do rezervního fondu – Galerie, Městské jesle, 1. 
ZŠ,  ZŠ Jiráskovy sady, 5. ZŠ, 7. ZŠ,  WŠ,  3. MŠ,  10. MŠ, 11. MŠ, 12.MŠ, 18. MŠ;

c)      vratka do státního rozpočtu a převod zlepšeného hospodářského výsledku do fondu odměn a 
rezervního fondu –   2. ZUŠ;

d)      vratka do státního rozpočtu , pokrytí ztráty minulého období a převod zlepšeného 
hospodářského výsledku do fondu odměn a rezervního fondu –   7. ŠJ;

e)      použití zlepšeného hospodářského výsledku ke snížení neuhrazené ztráty z minulého období  – 
ZŠ Bratří Čapků;

f)        použití prostředků rezervního fondu ke snížení ztráty hospodaření a převod zbytku neuhrazené
ztráty do dalšího období – Divadlo;

g)      příspěvkové organizace  MŠ Školní, 1. ZUŠ skončily hospodaření s nulovým výsledkem, 
protože vyrovnaly ztrátu hospodaření použitím prostředků rezervního fondu  nebo zisku 
z doplňkové činnosti v roční účetní závěrce;

h)      převod zlepšeného hospodářské výsledku do fondu hospodářské činnosti ( účet 903) – Město 



Příbram – chata Granit Šumava

 

                                                                        hl. pro 22

Návrh byl schválen.

 

 

23) Rozpočtový výhled příjmů a výdajů města Příbram na r. 2008 a r. 2009
Usn.č.305/2007/ZM

ZM    b e r e    n a    v ě d o m í

          rozpočtový výhled města Příbram na roky 2008 a 2009 dle přiložené důvodové zprávy.     

 

                                                                      hl. pro 11     proti 1     zdrž. 10

Návrh nebyl schválen nadpoloviční většinou hlasů.

 

Usn.č.306/2007/ZM

ZM    s ch v a l u j e

          rozpočtový výhled města Příbram na roky 2008 a 2009 dle přiložené důvodové zprávy.     

 

                                                                       hl. pro 17     zdrž. 5

Návrh byl schválen.

 

 

24) Návrh na rozdělení grantů na kap. 715 v oblasti zdravotnictví a kap. 728 v oblasti
      sociální
Usn.č.307/2007/ZM

ZM     s o u h l a s í

           s ukončením diskuse k tomuto bodu.

                                                                      hl. pro 19     ost. nerozlišeno

Návrh byl schválen.

 

Usn.č.308/2007/ZM

ZM     s ch v a l u j e

           úpravu grantů takto:

           snížit grant pro občanské sdružení (111.800,- Kč) o 10 tis. a navýšit 10 tis. Kč

           pro kluby důchodců  - po 5 tisících.

 

                                                                     hl. pro 11     proti 2     zdrž. 9

Návrh nebyl schválen nadpoloviční většinou hlasů.



 

Usn.č.309/2007/ZM

ZM    s ch v a l u j e

          předložený návrh rozdělení grantů v oblasti sociální a zdravotnictví pro rok 2007.

 

                                                                      hl. pro 20     zdrž. 2

Návrh byl schválen.

 

 

25) Propagační materiály
Usn.č.310/2007/ZM

ZM    s ch v a l u j e

          uvolnění těchto propagačních materiálů pro členy zastupitelstva města do tzv. Fondu 

          ZM: 26 ks knih  Ing. Josefa Podlahy a Josefa Fryše „Příbram přítomná minulost“

          (á 500,-Kč/ ks), 50 ks knih  PaedDr. Josef Velfl   „Příbram v průběhu staletí“

          (á 499,-Kč/ ks),  100 ks knih  PhDr. Jiří Berkovec „Slavný ouřad učitelský“

          (á 50,-Kč/ ks),    46  ks souboru  pohlednic  J. Čáky (á 10,-Kč/ks),   50 ks pohlednic 

          J. Čáky „Příbram historické jádro“ (á 1,-Kč/ks), 50 ks pohlednic J. Čáky „Nástěnná

          malba“ á (1,-Kč/ks), 100 ks pohlednic  J. Čáky  „A. Dvořák“ (á 1,-Kč/ks) Kč/ks),

          200 ks odznaky „10. setkání hornických měst“ (á 25,-Kč/ks).

          Celkem za  48 610,- Kč.

                                                                      hl. pro 22

Návrh byl schválen.

 

 

26) Zřizovací listina ZŠ, Příbram VII, Bří. Čapků 279; 7. ZŠ Příbram VIII, Školní 75 
       a 3. ŠJ při 7. ZŠ
Usn.č.311/2007/ZM

ZM    s ch v a l u j e

          novelizované úplné znění zřizovací listiny:

    -  Základní škola,  Příbram VII, Bratří Čapků 279

    -  Základní škola, Příbram VIII, Školní 75

    -  Školní jídelna, Příbram VIII, Školní 75

          dle návrhu v příloze č. 2 materiálu – vlastní zřizovací listiny.

                                                                      hl. pro 22

Návrh byl schválen.

 

 



27) Návrh na prodej nebyt. prostoru – garáže, podmínky výběrového řízení
Usn.č.312/2007/ZM

ZM    s ch v a l u j e

          podmínky výběrového řízení na prodej nebytového prostoru – garáže takto :

1)      výběrového řízení se může zúčastnit osoba, jež je vlastníkem bytové jednotky v příslušném 
domě. Domem se rozumí část objektu v rozsahu dle příslušného prohlášení vlastníka vloženého na 
katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Příbrami,

2)      účastník výběrového řízení, který nabídne nejvyšší částku, bude navržen zastupitelstvu města 
ke schválení jako vítěz výběrového řízení,

3)      uchazeč nemůže být vlastníkem jiného nebytového prostoru – garáže –                   ve 
Společenství, ve kterém se prodávaný nebytový  prostor – garáž – nachází,

4)      v případě nezájmu ze strany vlastníků bytů ve Společenství prodat nebytový prostor – garáž – 
dalším zájemcům obálkovou metodou.

 

                                                                      hl. pro 21     zdrž. 1

Návrh byl schválen.

 

 

28) Prodej volného bytu č. 16 v Příbrami VII, Mariánská 170 o vel. 1+1 obálkovou
      metodou
Usn.č.313/2007/ZM

ZM    s ch v a l u j e

          prodej  volného bytu o vel. 1+1 v Příbrami VII, ul. Mariánská č. p. 170, č. b. 16 

          za cenu 470.000,- Kč  s platbou 100.000,- Kč hotově, při podpisu kupní smlouvy

          a 370.000,- Kč hotově nebo bankovním převodem, do 30 dnů od podpisu kupní

          smlouvy, s předkupním právem města na dobu 5 let ode dne vkladu kupní  smlouvy

          na katastru nemovitostí za stejných podmínek, včetně finančních.

    

                                                                       hl. pro 22

Návrh byl schválen.

 

 

29) Prodej volného bytu č. 5 v Příbrami VII, Mariánská 170 o vel. 1+1 obálkovou
      metodou
Usn.č.314/2007/ZM

ZM    s ch v a l u j e

          prodej  volného bytu o vel. 1+1 v Příbrami VII, ul. Mariánská č. p. 170,  č. b. 5 

          za cenu 462.000,- Kč s platbou hotově,

          ihned po doručení oznámení o usnesení ZM, s předkupním právem města na dobu 5 let

          ode dne vkladu kupní  smlouvy na katastru nemovitostí za stejných podmínek, včetně



          finančních.

                                                                       hl. pro 22

Návrh byl schválen.

 

 

30) Prodej volného bytu č. 17 v Příbrami VII, Mariánská 170 o vel. 1+1 obálkovou
       metodou
Usn.č.315/2007/ZM

ZM    s ch v a l u j e

          prodej  volného bytu o vel. 1+1 v Příbrami VII, ul. Mariánská č. p. 170, č. b. 17 

          za cenu 505.000,- Kč s platbou hotově,

          ihned po doručení oznámení o usnesení ZM, s předkupním právem města na dobu 5 let 

          ode dne vkladu kupní  smlouvy na katastru nemovitostí za stejných podmínek, včetně

          finančních.

                                                                       hl. pro 22

Návrh byl schválen.

 

 

31) Návrh jednotného statutu pro všechny osadní výbory zřízení ZM Příbram, změny 
      v obsazení OsV
Usn.č.316/2007/ZM
ZM     s o u h l a s í

           s doplnění usnesení takto:

           IV.   u k l á d á

           RM zpracovat pro rok 2008 nový návrh hospodaření OsV a předložit ZM

           ve II. polovině roku 2007.

                                                                hl. pro 7     proti 6     zdrž. 9

Návrh nebyl schválen nadpoloviční většinou hlasů.

 

Usn.č.317/2007/ZM

ZM    I.   s ch v a l u j e

          upravený návrh statutu pro všechny osadní výbory a stanoví počet členů OsV, a to:

          Příbram VI - Březové Hory (7-členný OsV), Žežice (5-členný OsV), Zdaboř (7-členný

          OsV), Kozičín (5-členný OsV), Příbram IX-Nová Hospoda (7-členný OsV), Orlov

          ( 7-členný OsV), Lazec (7-členný OsV), Brod (5-členný OsV) a Zavržice (5-členný

           OsV),

 

           II.  o d v o l á v á



a)  pana Josefa Hovorku ml., z funkce člena  OsV Brod, na základě předložené  

     žádosti,

b) pana Václava Veláta z funkce člena OsV Zdaboř ( nemá trv. pobyt 

     v Příbrami V - Zdaboř)  

      c) Ing. Jaroslava Konvalinku z funkce předsedy a Ing. Milana Poláka  

          (nemají trv. pobyt v Lazci) z funkce člena z OsV Lazec,

  

           III.    v o l í        

            a) paní Hanu Velátovou  členkou  OsV Zdaboř

b) paní Štěpánku Zákouckou a Ing. Petra Pazderku členy OsV Lazec - Ing. P.Pazderku      

     předsedou OsV Lazec.

                                                                       hl. pro 22

Návrh byl schválen.

 

 

32) Návrh na zřízení Osadního výboru Příbram III – Sázky, zvolení členů a schválení
      statutu
Usn.č.318/2007/ZM

ZM     s o u h l a s í

           s vystoupením MUDr. Vithové.

                                                                       hl. pro 22

Návrh byl schválen.

 

 

Do jednání se dostavil Ing. Fuksa – počet členů ZM  23.

 

 

Usn.č.319/2007/ZM

ZM     s o u h l a s í

           s ukončením diskuse k tomuto bodu.

                                                                       hl. pro 22    zdrž. 1

Návrh byl schválen.

 

Usn.č.320/2007/ZM

ZM      I.    z ř i z u j e

Osadní výbor Příbram III – Sázky,

 



II.    v o l í

sedmičlenný osadní výbor v tomto obsazení:

MUDr. Helena Vithová - předsedkyně, Irena Cibulková, MUDr. Daniela 

Pulgretová, Ing. Jiří Tlamka, Vlasta Soukupová, Ján Zuskač, Blanka  Martinkovičová – členové,

 

III.   s ch v a l u j e

předložený návrh statutu pro Osadní výbor Příbram III – Sázky.

 

                                                                       hl. pro 19     zdrž. 4

Návrh byl schválen.

 

 

33) Návrh na smírné řešení soudního sporu mezi městem Příbram a správcem
      konkurzní podstaty úpadce IDOS Praha, s.r.o.
Usn.č.321/2007/ZM

ZM     n e s ch v a l u j e    

           uzavření smíru navrhovaného JUDr. Jiřím Jiráskem, správcem konkurzní podstaty 

           úpadce IDOS Praha, spol. s r.o. v likvidaci, tak, jak je uvedeno v jeho návrhu

           ze dne 23.4.2007.

                                                                       hl. pro 23

Návrh byl schválen.

 

 

 

34) Různé, diskuse, interpelace, závěr       
 

 

 

7. zasedání Zastupitelstva města Příbram skončilo v 16,50 hodin.

 

 

 

 

 

 

O v ě ř o v a t e l é:

 

 



 

 

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

Ing. Bohumil Kortus                                                                   Mgr. Václav Chvál

 

 

 

 

……………………………..

MVDr. Josef Řihák

 

 

 

 

 

Příbram, 16.5.2007

Zapsala: Hana Fialová
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