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   U s n e s e n í

 

 

z mimořádného jednání Zastupitelstva města Příbram,

konaného dne 7. 7.  2008 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I
 

    

Přítomni: členové ZM dle prezenční listiny

Omluveni:  Mgr. Eva Číhalová, MUDr. Ivan Šedivý, p. Jiří Řehka   

                 

 

1) Zahájení, ověřovatelé, program, informace
Ověřovateli dnešního zápisu byli jmenováni:  Mgr. Václav Chvál (přijímá)                    

                                                                          Ing. Pavel Pikrt  (přijímá)

 

 

Hlasováno o návrhu Ing. Králíčka.                                                                                                 

Usn.č.742/2008/ZM

ZM      s o u h l a s í

            se zařazením bodu  do dnešního programu – Odpuštění nájemného v restauraci Švejk a 
účtovat nájemné ke dni 7. 7. 2008.    

                                                                   hl. pro 11, proti 6, zdrž. 3, nehlasovali 2

 

Návrh nebyl schválen nadpoloviční většinou hlasů.

 

 Hlasováno o návrhu RSDr. Svobody.

                                                                                                     

Usn.č.743/2008/ZM

ZM     s o u h l a s í

           s vyřazením bodu č. 2 z dnešního programu.

 



                                                                       hl. pro 13, proti 2, zdrž. 7

Návrh byl schválen.

 

Hlasováno o návrhu MVDr. Řiháka.

                                                                                                    

Usn.č.744/2008/ZM

ZM     s o u h l a s í

           s vyřazením bodů č. 20, 31 a 33 z dnešního programu.

 

                                                                       hl. pro 22

Návrh byl schválen.

 

 

Hlasováno o upraveném programu.

Program:

1.Zahájení, ověřovatelé, program, informace
2.Návrh na prodej části pozemku p.č.183/2 k.ú. Březové Hory -  staženo z programu
3.Návrh na prodej pozemku p.č. 16 k.ú. Orlov
4.Návrh na prodej pozemku p.č. 4481/1 k.ú. Příbram
5.Návrh na prodej pozemku p.č. 4177/33 k.ú. Příbram
6.Návrh na prodej pozemků pod vnitřními cestami v zahrádkářské osadě Baník
7.Návrh na částečnou revokaci usnesení ZM č. 638/2008
8.Návrh na směnu nebo výkup a prodej pozemků v k.ú. Příbram
9.Návrh na prodej pozemku p.č. 362/9 k.ú. Lazec
10.Návrh na prodej části poz. p.č. 1576/1 k.ú. Příbram
11.Návrh na prodej části poz. p.č. 715/1 k.ú. Březové Hory
12.Návrh na odprodej pozemků pod čp. 156 v Příbrami III
13.Návrh na prodej pozemku p.č. 3103/6 k.ú. Příbram
14.Návrh na prodej poz. p.č. 14/2 a 14/4 k.ú. Žežice
15.Návrh na bezúplatný převod části pozemku p.č. 41/13 k.ú. Orlov do vlastnictví
16.Návrh na bezúplatný převod p.č. 537/21 k.ú. Háje  u Příbramě od ÚZS VM
17.Návrh na 1)  revokaci a  2) odprodej pozemků k.ú. Příbram 
18.Návrh k odkoupení id. 4/9 rozestavěné budovy „Patologie“ od ÚZS VM  
19.Návrh na odprodej pozemků k.ú. Bř. Hory   
20.Návrh na odprodej části p.č. 283/10 k.ú. Kozičín  - staženo z programu  
21.Návrh na  bezúplatný převod pozemků z PF ČR na město Příbram  
22.Návrh na bezúplatný převod pozemků k.ú. Příbram  (Svazek obcí…)  
23.Návrh na  prodej býv. kasáren Brod
24.Návrh na pronájem, příp. odprodej p.č. 479/79 k.ú. Březové Hory 
25.Návrh na výkup pozemků k.ú. Zdaboř od ÚZSVM formou výběrového řízení
26.Návrh na směnu a prodej poz. k.ú. Příbram
27.Informace  o  Územní  studii  městského  prostoru  Příbram,  Náměstí  17.  listopadu  –
Kulturní dům včetně vnitrobloků, Příbram VII
28.Prodej volného bytu č. 49 v Příbrami VII, ul. Ve Dvoře č.p. 74 o vel. 1+0 obálkovou
metodou
29.Prodej  volného  bytu  č.  2  v   Příbrami  VII,  nám.  17.  listopadu  č.p. 293  o  vel. 2+1



obálkovou metodou
30.Prodej volného bytu č. 8 v Příbrami VII, nám. 17. listopadu č.p. 291, o velikosti 1+1
obálkovou metodou
31.Prodej nebytového prostoru č. 102 v Příbrami VII, ul. Obránců míru č.p. 70 – staženo z
programu
32.Prodej nebytového prostoru č. 101 v Příbrami VII, ul. Šikmá č.p. 477
33.Prodej nebytového prostoru č. 102 v Příbrami II, Fantova Louka č.p. 580 – staženo z 
programu
34.Prodej  nebytového  prostoru  (služby  obyvatelstvu)  -  objektu  v  Příbrami  I,  tř.  Kpt.
Olesinského č.p. 187 vč. pozemku p.č. 37
35.Žádost o dotaci - 43. ročník MECZ LIDICE 2008
36.Různé 
37. Diskuse, interpelace, závěr      

 

 

                                                                                                     

Usn.č.745/2008/ZM

ZM     s c h v a l u j e

           upravený program dnešního jednání.

 

                                                                       hl. pro 22

Návrh byl schválen.

 

 

2) Návrh na prodej části pozemku p.č. 183/2 k.ú.Bř.Hory  - staženo z programu
 

 

3) Návrh na prodej pozemku p.č. 16 k.ú.Orlov
Hlasováno o návrhu p. Černého.

Usn.č.746/2008/ZM  

ZM      s c h v a l u j e

prodej pozemku p.č. 16 o výměře 268 m2 k.ú.Orlov za cenu 140,-Kč/m2.

 

                                                                       hl. pro 14, proti 1, zdrž. 7

                                                        

Návrh byl schválen.

 

 

Jednání opustili p. Chrastina, p. Špína – počet členů ZM 21.

 

 



4) Návrh na prodej pozemku p.č. 4481/1 k.ú.Příbram
Usn.č.747/2008/ZM  

ZM      n e s c h v a l u j e  

prodej pozemku p.č. 4481/1 k.ú.Příbram o výměře 1468 m2.

                                                                                                    hl. pro 18,  proti 1, nehlasoval 1

              

Návrh byl schválen.

 

 

5) Návrh na prodej pozemku p.č. 4177/33 k.ú.Příbram
Usn.č.748/2008/ZM                                            

ZM      n e s c h v a l u j e  

prodej pozemku p.č. 4177/33 o výměře 107 m2 (utvořeno z poz.p.č. 4177/3) k.ú.Příbram za cenu 
100,-Kč/m2.

                                                                       hl. pro 20

                                                                 

Návrh byl schválen.

 

 

6) Návrh na prodej pozemků pod vnitřními cestami v zahrádkářské osadě Baník
Usn.č.749/2008/ZM  

ZM      s c h v a l u j e

prodej  pozemků ČZS ZO Baník, Příbram pod vnitřními společnými cestami v zahrádkářské  osadě 
Baník za cenu  10,- Kč/m2

k.ú.Lazec      p.p.č.  398 o výměře 72 m2

                                420/1 o výměře 47 m2

                                420/3 o výměře 9 m2

                                386/3 o výměře 27 m2

k.ú.Bř.Hory  p.p.č.  443/29 o výměře 276 m2

                                443/20 ideální podíl 7/8 z celkové výměry 172 m2

                                443/11 o výměře 145 m2

                                443/4 ideální podíl 4/5 z celkové výměry 134 m2

                                436/1 ideální podíl 41/42 z celkové výměry 1226 m2.

 

                                                                                                          hl. pro 20                    

Návrh byl schválen.

 

 



Do jednání se vrátili p. Chrastina, p. Špína – počet členů ZM 22.

 

 

7) Návrh na částečnou revokaci usnesení ZM č.638/2008
Usn.č.750/2008/ZM  

ZM      s c h v a l u j e  

částečnou revokaci usnesení ZM č. 638/2008/ZM ze dne 31.3.2008 týkající se výměry

prodávaného pozemku, a to:

místo výměry 2 794 m2 uvést

část  cca 2 715 m2 z celkové výměry 2 794 m2, výměra bude upřesněna po zaměření.

 

                                                                       hl. pro 10, proti 6, zdrž. 5, nehlasoval 1

                                                                      

Návrh nebyl schválen nadpoloviční většinou hlasů.

 

 

8) Návrh na směnu, nebo výkup a prodej, pozemků v k.ú.Příbram
Usn.č.751/2008/ZM  

ZM       s c h v a l u j e

 výkup pozemku p.č. 2581/3 o výměře 522 m2 k.ú.Příbram (pod komunikací   ul.      Gorkého) za 
cenu 250,-Kč/m2.

 

                                                                       hl. pro 22

 

Návrh byl schválen.

 

 

9) Návrh na prodej poz.p.č. 362/9 k.ú.Lazec
Usn.č.752/2008/ZM  

ZM      s c h v a l u j e  

prodej pozemku p.č. 362/9 o výměře 14 m2 k.ú. Lazec Českému zahrádkářskému svazu, základní 
organizaci Baník, Příbram  za cenu  250,- Kč/m2.

 

                                                                       hl. pro 21, nehlasoval 1   

                                                          

Návrh byl schválen.

 

 



10) Návrh  na prodej poz.p.č.1576/1 k.ú.Příbram                                                                    
Usn.č.753/2008/ZM  

ZM      n e s c h v a l u j e  

prodej části pozemku p.č. 1576/1 k.ú.Příbram  spol. E.T. s.r.o., Pražská 129, Příbram I.

 

                                                                       hl. pro 22 

                                                             

Návrh byl schválen.

 

 
11) Návrh na prodej části poz.p.č. 715/1 k.ú.Bř.Hory
Usn.č.754/2008/ZM  

ZM      n e s c h v a l u j e

prodej části pozemku p.č. 715/1 k.ú.Bř.Hory (dle gpl. 715/236 o výměře 1052 m2)  společnosti 
LEKO Příbram s.r.o., se sídlem Březnická 398, Příbram IV.

 

                                                                       hl. pro 22   

                                                             

Návrh byl schválen.

 

 

12) Návrh na prodej pozemků pod čp. 156 v Příbrami III
Usn.č.755/2008/ZM  

ZM      s c h v a l u j e

prodej pozemků p.č. 512/4 o výměře 126 m2, 512/3 o výměře 9 m2, oba pozemky k.ú.Příbram, 
Bytovému družstvu občanů, Příbram IV-149 za cenu  100,-Kč.

                                                                      

                                                                       hl. pro 22   

                                                              

Návrh byl schválen.

 

 

13) Návrh na prodej pozemku p.č. 3103/6 k.ú.Příbram
Usn.č.756/2008/ZM  

ZM      n e s c h v a l u j e  

prodej pozemku p.č. 3103/6 o výměře 1 410 m2 k.ú.Příbram spol. TEN ART s.r.o.,

Březohorská 253, Příbram VII.    

 

                                                                                              hl. pro 17, proti 2, zdrž. 3



 

Návrh byl schválen.

 

 

14) Návrh na prodej poz.p.č. 14/2 a 14/4 k.ú.Žežice
Usn.č.757/2008/ZM  

ZM      s c h v a l u j e  

prodej pozemků p.č. 14/2 o výměře 41 m2 a 14/4 o výměře 19 m2, oba k.ú.Žežice  za cenu 190,-
Kč/m2 s podmínkou zřízení bezúplatného věc. břemene veřejného osvětlení ve prospěch města 
Příbram.

                                                                       hl. pro 22

                                                                        

Návrh byl schválen.

 

 

15) Návrh na bezúplatný převod části pozemku p.č. 41/13 k.ú.Orlov do vlastnictví města
Usn.č.758/2008/ZM  

ZM      s c h v a l u j e  

bezúplatný převod části pozemku p.č. 41/13 k.ú.Orlov (cca 15 m2) do vlastnictví města Příbram 
s podmínkou zaměření a vytyčení části pozemku na náklady města  Příbram.

                                                                      

                                                                       hl. pro 22

 

Návrh byl schválen.

 

 

16)  Návrh na bezúplatný převod p.č. 537/21 k.ú. Háje  u Příbramě od ÚZS VM           
Usn.č.759/2008/ZM  

ZM      s c h v a l u j e

            bezúplatný převod p.č. 537/21 k.ú. Háje u Příbramě  z vlastnictví ÚZS VM do  vlastnictví 
města Příbram– viz.  smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti přílohou materiálu.

                                                          

            hl. pro 22  

                                                            

Návrh byl schválen.

 

 

17) Návrh na 1)  revokaci a  2) odprodej pozemků k.ú. Příbram 
Usn.č.760/2008/ZM   



ZM      s c h v a l u j e
            1) revokaci usn. ZM ze dne 16.3.2005, č. usn. 1250/2005/ZM.

 

            2) odprodej pozemků vše k.ú. Příbram: p .č. 2863/61, p.č. 2863/62, p.č. 2863/63, p.č. 
2863/68 za cenu 300,- Kč/m2 – každé společnosti podílově id. 1/3 :CVP Galvanika s.r.o., Pb VI- Bř.
Hory 550, DOLÁK s. r.o. Husova 389, Pb IV, FOBZ a.s., Příbram VI-Bř. Hory čp. 123.

                                                                       hl. pro 22

 

Návrh byl schválen.

 

 

Jednání opustil Ing. Fuksa – počet členů ZM 21.

 

 

18) Návrh k odkoupení id. 4/9 rozestavěné budovy „Patologie“ od ÚZS VM 
Usn.č.761/2008/ZM  

ZM        n e s c h v a l u j e 
odkoupení id. 4/9 rozestavěné budovy „Patologie“ v k.ú. Příbram od ÚZS VM  za cenu 2.226.000,- 
Kč.

                                                                       hl. pro 21

                                                                        

Návrh byl schválen.

 

 

19) Návrh na  odprodej pozemků k.ú. Bř. Hory   
Usn.č.762/2008/ZM  

ZM        s c h v a l u j e

              odprodej pozemku  p.č. st. 2045/3 o vým. 21 m2, p.č. st. 2045/2 o  vým. 6 m2 a p.č. 95/72 
o vým. 154 m2 vše k.ú. Březové Hory za cenu 350,- Kč /m2.

 

                                                                       hl. pro 21                                                                    

Návrh byl schválen.

 

 

20) Návrh na odprodej části p.č. 283/10 k.ú. Kozičín  -  staženo z programu
 

 

21) Návrh na  bezúplatný převod pozemků z PF ČR na město Příbram  
Usn.č.763/2008/ZM  

ZM      s c h v a l u j e



           1)  bezúplatný převod p.č. 4510/4  o  výměře 137 m2 v k.ú. Příbram z vlastnictví PF    ČR na
město Příbram,

 

           2)  bezúplatný převod pozemků p.č. 3933/16, p.č. 3908/3, p.č. 3908/6, p.č. 3908/7 vše k.ú. 
Příbram z vlastnictví PF ČR do vlastnictví města Příbram,

 

           3)  bezúplatný převod pozemků p.č. 3233/1, p.č. 3235/3,  p.č. 3235/5,  p.č. 3243/2,  p.č. 
3243/4, p.č. 3243/5  vše k.ú. Příbram z vlastnictví PF ČR do vlastnictví města Příbram,

 

           4) bezúplatný převod pozemků k.ú. Příbram, a to p.č. 3727/10, p.č. 4560/2, p.č. 4540/2,

                p.č. 2030/4 z vlastnictví PF ČR do vlastnictví města Příbram.

 

                                                                       hl. pro 21

 

Návrh byl schválen.

 

 

22) Návrh na bezúplatný převod pozemků k.ú. Příbram  (Svazek obcí…)  
Usn.č.764/2008/ZM  

ZM      s c h v a l u j e

bezúplatný převod pozemků p.č. 4073/2  a p.č. 4091/3  vše v k.ú. Příbram z vlastnictví Svazku obcí 
pro vodovody a kanalizace Příbram, Pb IV/149 do vlastnictví města Příbram.

                                               

                                                            hl. pro 21

 

Návrh byl schválen.

 

 

Do jednání se vrátil Ing. Fuksa – počet členů ZM 22.

 

 

23) Návrh na  prodej býv. kasáren Brod
Hlasováno o návrhu MVDr. Řiháka.

Usn.č.765/2008/ZM  

ZM      n e s c h v a l u j e

odprodej pozemků p.č. 160/1, p.č. 160/2, p.č. 160/3 vč. budovy bez čp., p.č. 160/4 vč. budovy bez 
čp., p.č. 160/5 vč. budovy bez čp., p.č. 160/6 vč. budovy bez čp., p.č. 160/7 vč. budovy bez čp., p.č. 
160/8 vč. budovy bez čp., p.č. 160/9 vč. budovy bez čp., p.č. 160/10 vč. budovy bez čp., p.č. 160/11
vč. budovy bez čp., p.č. 160/12 vč. budovy bez čp., p.č. 160/13 vč. budovy bez čp., p.č. 160/14 vč. 
budovy bez čp., p.č. 160/15 vč. budovy bez čp., p.č. 160/16 vč. budovy bez čp., p.č. 160/17 vč. 



budovy bez čp., p.č. 160/18 vč. budovy bez čp., p.č. 160/19 vč. budovy bez čp., p.č. 160/20 vč. 
budovy bez čp., p.č. 160/21 vč. budovy bez čp., p.č. 160/22 vč. budovy bez čp., p.č. 160/23 vč. 
budovy bez čp., p.č. 160/24 vč. budovy bez čp., p.č. 160/25 vč. budovy bez čp., p.č. 160/26 vč. 
budovy bez čp., p.č. 160/27 vč. budovy bez čp., p.č. 160/28 vč. budovy bez čp., p.č. 160/29, p.č. 
160/30, p.č. 173/2 vše k.ú. Brod u Příbramě společnosti  EFEKTIM, a.s. Praha 1 za  cenu 
14.260.000,- Kč ( 1. splátka 100.000 Kč v hotovosti ihned, 2. splátka 1.000.000,- Kč bankovním 
převodem v den podepsání smlouvy, 3. splátka 13.160.000,-Kč bankovním převodem do 5 dnů  od 
nabytí právní moci územního rozhodnutí, a tím uznání pozemků pro obyt. zástavbu. Podmínka ve 
smlouvě: společnost bude respektovat podmínky a výstavbu Jihovýchodního 
obchvatu.                             

                                                                       hl. pro 22

 

Návrh byl schválen.

 

 

24) Návrh na pronájem, příp. odprodej p.č. 479/79 k.ú. Březové Hory 
Usn.č.766/2008/ZM  

ZM      n e s c h v a l u j e

odprodej pozemku p.č. 479/79 o vým. 5 m2 v  k.ú. Březové Hory Společenství  vlastníků Šikmá 
479, Příbram VII  za cenu   310,- Kč/m2.

                                                                      

                                                                       hl. pro 15, proti 3, zdrž. 4

Návrh byl schválen.

 

 

25) Návrh na výkup pozemků k.ú. Zdaboř od  ÚZSVM formou výběrového řízení               
Usn.č.767/2008/ZM  

ZM      s c h v a l u j e

výkup pozemků p.č. 49/38, p.č. 49/48, p.č. 49/49 k.ú. Zdaboř od ÚZS VM Praha

formou výběrového řízení za cenu 1.201.000,-Kč.

 

                                                                       hl. pro 22

Návrh byl schválen.

 

 
26) Návrh na  směnu, příp. prodej pozemků k.ú. Příbram
Hlasováno o vystoupení p. Slaby a PaedDr. Hlaváče.

Usn.č.768/2008/ZM

ZM      s o u h l a s í

            s vystoupením p. Slaby a PaedDr. Hlaváče.

  



                                                                           hl. pro 22

 

Návrh byl schválen.

 

 

 

Hlasováno o návrhu p. S. Růžičky.

Usn.č.769/2008/ZM

ZM      s o u h l a s í

            s ukončením diskuse.

     

                            hl. pro 14, proti 2, zdrž. 3, nehlasovali 3                                                               

 

Návrh byl schválen.

 

 

Hlasováno o návrhu JUDr. Kyseláka

Usn.č.770/2008/ZM

ZM      s c h v a l u j e

směnu pozemků:  část pozemku p.č. 2525/2 k.ú. Příbram, dle geom.plánu č. 4417-
123/2008  poz.p.č. 2525/3 (pozemky pod kolnami u domů čp. 151,152,157,158 v Příbrami IV) o 
celkové výměře 689  m2 za pozemky ve vlastnictví města Příbram p.č. 2522/1, 2522/21, p.č. 
2522/20, p.č. 2522/19 vč. budovy čp. 96 v Příbrami IV,  p.č. 2521/4 o celkové výměře 834 m2, vše 
k.ú. Příbram.

 

Doplatek bude stanoven jako rozdíl tržních cen směňovaných nemovitostí.

Celkem uhradí            městu Příbram částku ve výši 13.750,-Kč.

 

Podmínkou směny pozemků je zřízení  bezúplatného věcného břemene práva chůze a jízdy přes 
pozemek p.č. 2521/4 ke garážím.

Časová působnost těchto usnesení je 6 měsíců od oznámení usnesení ZM žadatelům.

 

hl. pro  11, proti 1, zdrž. 10                                                              

 

Návrh nebyl schválen nadpoloviční většinou hlasů.

 

Hlasováno o návrhu Ing. Kareše.

Usn.č.771/2008/ZM



ZM      s c h v a l u j e

            prodej pozemku 2522/5 a část pozemku 2522/1, která je nutná pro vjezd na pozemek 
2522/5.

 

                                                     hl. pro 10, proti 3, zdrž. 9                                                           

 

Návrh nebyl schválen nadpoloviční většinou hlasů.

 

 

 

Hlasováno o návrhu MVDr. Řiháka, bodu č. 1), alt. 1.

Usn.č.772/2008/ZM  

ZM      s c h v a l u j e

směnu pozemků:  část pozemku p.č. 2525/2 k.ú. Příbram, dle geom.plánu č. 4417-
123/2008  poz.p.č. 2525/3 (pozemky pod kolnami u domů čp. 151,152,157,158 v Příbrami IV) o 
celkové výměře 689  m2 za pozemky ve vlastnictví města Příbram p.č. 2522/1, 2522/21, p.č. 
2522/20, p.č. 2522/19 vč. budovy čp. 96 v Příbrami IV,  p.č. 2521/4 o celkové výměře 834 m2, vše 
k.ú. Příbram.

 

Předmětem doplatku ceny je rozdíl výměry směňovaných pozemků 145 m2.

V této lokalitě je tržní cena pozemků 400,- Kč, 850,- Kč a 1700,- Kč (viz znalecký posudek č. 
2912-052/2008)

 

Rozdíl ceny výměry směňovaných pozemků 145 m2 x 400,-Kč = 58.000,-Kč.

 

Tržní cena objektu čp. 96/IV stanovená znal.posudkem č. 2912-052/2008 činí 300.000,--Kč.

Celkem uhradí         městu Příbram částku ve výši 58.000,- Kč + 300.000,-Kč.

 

Podmínkou směny pozemků je zřízení  bezúplatného věcného břemene práva chůze a jízdy přes 
pozemek p.č. 2521/4 ke garážím.

Časová působnost těchto usnesení je 6 měsíců od oznámení usnesení ZM žadatelům.

 

                                         hl. pro 19, zdrž. 3                                                                        

Návrh byl schválen.

 

 

Hlasováno o bodu č. 2) a 3) předloženého písemného návrhu.

Usn.č.773/2008/ZM

ZM      s c h v a l u j e



            1) prodej p.č. 2522/18 o výměře 11 m2 k.ú. Příbram za cenu  dle znal.posudku č. 2914-
054/2008 (tržní cena) 4.400,-Kč.

 

            2) prodej p.č. 2521/126 o výměře 2 m2 k.ú. Příbram za cenu  dle znal.posudku č. 2913-
053/2008 (tržní cena) 800,- Kč.

                Časová působnost těchto usnesení je 6 měsíců od oznámení usnesení ZM žadatelům.

                                                                       hl. pro 14, zdrž. 6, nehlasovali 2

                                                                

Návrh byl schválen.

 

 

27) Informace o Územní studii městského prostoru Příbram Náměstí 17. listopadu – Kulturní
dům včetně vnitrobloků, Příbram VII
Usn.č.774/2008/ZM  

ZM      b e r e  n a   v ě d o m í

informaci o Územní studii městského prostoru Příbram Náměstí 17. listopadu – Kulturní 
dům  včetně vnitrobloků, Příbram VII.

 

                                                                       hl. pro 20, nehlasovali 2   

                                                         

Návrh byl schválen.

 

 

Pokračováno v jednání bez použití hlasovacího zařízení.

 

 

28) Prodej volného bytu č. 49 v Příbrami VII, ul. Ve Dvoře  č. p. 74 o vel. 1+0 obálkovou metodou

Usn.č.775/2008/ZM  

ZM      s c h v a l u j e

prodej volného bytu o vel. 1+0 v Příbrami VII, ul. Ve Dvoře č. p. 74, č. b. 49,  za cenu 442.000,- Kč
s platbou hypotečním úvěrem, do 2 měsíců 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.

 

 



29) Prodej volného bytu č. 2 v Příbrami VII, nám. 17.listopadu  č. p. 293 o vel. 2+1 obálkovou 
metodou
Usn.č.776/2008/ZM  

ZM      s c h v a l u j e

prodej volného bytu o vel. 2+1 v Příbrami VII, nám. 17.listopadu č. p. 293, č. b. 2   za cenu 
815.000,- Kč s platbou hotově, do 10 dnů 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. 8 v Příbrami VII, nám. 17.listopadu  č. p. 291 o vel. 1+1 obálkovou metodou

Usn.č.777/2008/ZM  

ZM      s c h v a l u j e

prodej volného bytu o vel. 1+1 v Příbrami VII, nám. 17.listopadu č. p. 291, č. b. 8  za cenu 
912.000,- Kč s platbou převodem, do 60 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.

 

31)  Prodej nebytového prostoru č. 102 v Příbrami VII, ul. Obránců míru č.p. 70 – staženo z
programu
 

Jednání opustil MUDr. Krček – počet členů ZM 21.

 

32) Prodej nebytového prostoru č. 477/101 v Příbrami VII, ul. Šikmá č.p. 477
Usn.č.778/2008/ZM  

ZM      s c h v a l u j e

prodej nebytového prostoru č. 477/101 v Příbrami VII, ul. Šikmá č.p. 477 za cenu 110.101,- Kč 
s platbou  v hotovosti, do 14 dnů od doručení oznámení o usnesení ZM.

 

                                                                       hl. pro 21 

                                                             

Návrh byl schválen.

 



 

33)  Prodej nebytového prostoru č.  102 v Příbrami II,  Fantova Louka č.p.  580 – staženo z
programu
 

 

34) Prodej nebytového prostoru – objektu č.p. 187 v Příbrami I, ul. Hailova,  včetně pozemku
p.č. 37
Usn.č.779/2008/ZM  

ZM      s c h v a l u j e

prodej objektu č.p. 187 v Příbrami I, ul. Hailova, včetně pozemku p.č. 37 k.ú. Příbram,    za cenu 
6.109.000,- Kč s platbou hotově, při podpisu kupní smlouvy.

 

                                                                       hl. pro 21

                                                           

Návrh byl schválen.

 

 

35) Žádost o dotaci na 43. ročník MECZ LIDICE 2008
Hlasováno o návrhu Ing. Kareše.

Usn.č.780/2008/ZM  

ZM      s c h v a l u j e

dotaci ve výši  30.000,-Kč pro Cykloklub Příbram o. s. na 43. ročník MECZ LIDICE 2008, který se
konal 29. a 30. května 2008.

 

                                                                       hl. pro 2, proti 3, zdrž. 16

                                                                        

Návrh nebyl schválen nadpoloviční většinou hlasů.

 

Usn.č.781/2008/ZM  

ZM      n e s c h v a l u j e

dotaci pro Cykloklub Příbram o. s. na 43. ročník MECZ LIDICE 2008, který se konal 29. a 30. 
května 2008.

                                                                       hl. pro 13, proti 1, zdrž. 7

                                                                        

Návrh byl schválen.

 

36) Různé, diskuse, interpelace, závěr
 

                                                                        



 

 

 

Mimořádné zasedání Zastupitelstva města Příbram skončilo v 16.30 hodin.

 

 

 

 

 

O v ě ř o v a t e l é:

 

 

 

 

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

         Mgr. Václav Chvál                                                                   Ing. Pavel Pikrt

 

 

 

 

 

 

………………………………..

MVDr. Josef Řihák

 

 

 

 

 

 

 

Příbram,  11. 7. 2008

Zapsala:  Iva Černohorská
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