
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 org.  a vnitřních věcí MěÚ 
Příbram.

 

 U s n e s e n í

 

z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Příbram,

konaného dne 14.12.2009 od 15,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I
 

    

Přítomni: členové ZM dle prezenční listiny

Omluveni:    p.Jaroslav Vandas, p.Josef Špina, Ing. Jarmila Nováková Bc.

 

Počty hlasů k jednotlivým návrhům usnesení jsou uváděny podle hlasovacího zařízení

( písemný doklad je založen u originálu usnesení ), nikoliv podle zvukového záznamu.

 

                  

1) Zahájení, ověřovatelé, program, informace
 

Jednání zahájil a řídil starosta MVDr. Josef Řihák.

Přivítal přítomné členy ZM i občany a  konstatoval usnášeníschopnost ZM (23 členů).

Ověřovateli dnešního zápisu byli jmenováni:

                                   p. Rudolf Smetana  (přijímá)              

                                   Ing. Josef Novotný (přijímá)

 

Starosta MVDr. Řihák navrhl schválení programu a vyzval členy ZM k podání návrhů na doplnění 
či úpravu dnešního programu. Na základě předložené  žádosti o odstoupení od odkoupení pozemku 
navrhl MVDr. Řihák stažení  z programu jednání bod č. 7.  Ing. Bartoň navrhl, aby byl zařazen do 
programu materiál (Zpráva o provedení kontroly ukládacích usnesení RM a ZM), který před 
zahájením jednání ZM rozdal všem přítomným členům ZM.

Další návrhy nebyly podány.

 

Hlasováno o návrhu Ing. Bartoně.

 

Usn.č.1325/2009/ZM

ZM         s c h v a l u j e



zařazení materiálu, který byl rozdán Ing. Bartoněm před jednáním ZM všem přítomným ZM do 
programu jednání namísto staženého bodu č. 7.

           

            hl. pro 11   proti 1  zdržel se 9

            nehlasoval 2

Návrh nebyl schválen nadpoloviční většinou hlasů.

 

Hlasováno o návrhu MVDr. Řiháka.

 

Usn.č.1326/2009/ZM

ZM     s t a h u j e

           z jednání bod č. 7) Zpráva o provedení kontroly ukládacích usnesení RM a ZM

 

hl. pro  22  proti 0  zdržel se  0

nehlasoval 1

Návrh byl schválen.

 

 

Hlasováno o upraveném programu.

P r o g r a m:

1.Zahájení, ověřovatelé, program, informace
2.Kalkulace ceny vodného a stočného pro město Příbram na rok 2010
3.Žádost o prodej p. č. 211/1 v k. ú. Příbram
4.Návrh  úplatného převodu  p. č. 782/2 v k. ú. Lazec
5.Žádost o odprodej části pozemku p. č. 4108/1 (dle gpl.4108/11) k. ú. Příbram
6.Žádost o odprodej části pozemku p. č. 165/1 k. ú. Brod u Příbrami
7.Žádost o prodej pozemku p. č. 156/2 k. ú. Narysov  - staženo z programu
8.Žádost o prodej poz. p. č.  3844/19 k. ú. Příbram
9.Žádost o snížení ceny věc. břemene za rekonstruovaný plynovod
10.Rozpočtové změny
11.Návrh na vyhlášení 1.  výběrového  řízení na poskytování půjček z FOM v r. 2010
12.Zapojení  finančních  prostředků  z účtu  FOM  nenávratně  do  rozpočtu  města  (dle
OZV              č. 2/2008, Čl. 8, odst. 2)
13.Žádost o zrušení předkupního práva k bytu
14.Uvolnění propagačních materiálů pro reprezentaci města
15.Žádost o navýšení grantu o 25.000,-Kč pro Klub stomiků ILCO Příbram
16.Žádost o navýšení grantu o 25.000,-Kč pro Občanské sdružení zdravotně postižených
Příbram - Březové Hory
17.Různé    
18.Diskuse, interpelace, závěr

 

                                                                              

                                                                                                       



Usn.č.1327 /2009/ZM

ZM     s c h v a l u j e

           upravený program dnešního jednání.

                                                                       hl. pro  22 proti  0  zdržel se   1

 

Návrh byl schválen.

 

 

 
2)  Kalkulace ceny vodného a stočného pro město Příbram na rok 2010
Usn.č.1328/2009/ZM

ZM      s c h v a l u j e

cenu Vodného na rok 2010 ve výši 43,70 Kč/m3 a Stočného na rok 2010 ve výši 19,50 Kč/m3.

                                                                       hl. pro  18   proti 1   zdrž.3

            nehlasoval 1                          

Návrh byl schválen.

 
3)  Žádost o prodej p. č. 211/1 v k. ú. Příbram
Usn.č.1329/2009/ZM

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

             prodej p. č. 211/1 v katastrálním území Příbram  za cenu ………Kč/m2 :

 

 

                                                           hl. pro 20  proti 0    zdrž.3

Návrh byl schválen.

 
4)  Návrh  úplatného převodu  p. č. 782/2 v k. ú. Lazec
Usn.č.1330/2009/ZM

ZM      s c h v a l u j e

úplatný převod  pozemku p. č. 782/2 v k. ú. Lazec od Pozemkového fondu ČR, Praha      za cenu 
určenou aktuálním znaleckým posudkem - cenu vyhláškovou.

 

                                                                       hl. pro 23  proti 0   zdrž. 0

Návrh byl schválen.

 
5) Žádost o odprodej části pozemku p. č. 4108/1 (dle gpl.4108/11) k. ú. Příbram
Usn.č.1331/2009/ZM

ZM    s c h v a l u j e

prodej pozemku p. č.  4108/11 o výměře 5 m2 k. ú. Příbram společnosti Barandov, s.r.o., Příbram I- 
99 za cenu 250,-Kč/m2.



 

                                                                       hl. pro 23  proti  0  zdrž. 0

Návrh byl schválen.

 

6) Žádost o odprodej části pozemku p. č. 165/1 k. ú. Brod u Příbrami
Hlasováno o vystoupení občana.

 

Usn.č.1332/2009/ZM

ZM        s c h v a l u j e

              vystoupení  občana.

                                   hl. pro  23  proti 0  zdrž.0

Návrh byl schválen

 

Usn.č.1333/2009/ZM

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

prodej části pozemku p. č. 165/1 k.ú. Brod u Příbramě, cca 20 m2 - výměra bude upřesněna po 
zaměření.

 

                                                           hl. pro 18  proti 2   zdrž. 3

Návrh byl schválen.

 
7) Žádost o prodej pozemku p. č. 156/2 k. ú. Narysov
Bod byl stažen z programu.

 

8) Žádost o prodej poz. p. č.  3844/19 k. ú. Příbram
Hlasováno o vystoupení právní zástupkyně.

 

Usn.č.1334/2009/ZM

ZM      s c h v a l u j e

            vystoupení právní zástupkyně.

                                   hl. pro  23  proti 0  zdrž.0

Návrh byl schválen

 

 

Usn.č.1335/2009/ZM

ZM      s c h v a l u j e

prodej pozemku p. č. 3844/19 k. ú. Příbram o výměře 16 m2 žadatelce za cenu 500,- Kč/m2, 
s podmínkou úhrady bezdůvodného obohacení za užívání tohoto pozemku  za dva roky zpětně ve 
výši 10% z uvedené  prodejní ceny za m2/rok. 



 

                                                           hl. pro 22  proti 0   zdrž 1.

Návrh byl schválen.

 

9) ) Žádost o snížení ceny věc. břemene za rekonstruovaný plynovod
Usn.č.1336/2009/ZM

ZM        s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene uložení plynovodu vč. přípojek v souvislosti s rekonstrukcí stávajícího 
vedení přes pozemky ve vlastnictví města v k.ú.Příbram ve prospěch STP Net, s.r.o., Novodvorská 
803/82, Praha  za cenu sníženou na 20 % ceny dle schválených „Zásad“ tj. :

poz. p. č. 3196 nám. Dr. Theuera   III. tř.  podélné uložení  za cenu  400,-Kč/bm

                                                                   křížení za cenu za cenu  1 500,-K/bm

poz. p. č. 3221 ul.Hrabákova     místní komunikace   III.  tř.

podélné uložení za cenu   400,-Kč/bm

příčné uložení za cenu   1 500,-Kč/bm

při délkách cca 375 m podélného uložení za cenu    400,-Kč/bm  =   150.000,- Kč

cca   40 m překopu  za cenu 1 500,-Kč/bm  =     60.000,-Kč

celkem cena  210 000,-Kč dle „Zásad“,  z toho 20 %  činí 42 000,-Kč.

Celková výše prominutí pohledávky je 168 000,- Kč.

 

                                                                                 hl. pro 22 proti  0 zdrž. 0

                 nehlasoval 1

Návrh byl schválen.

 

10)  Rozpočtové změny

10a) Návrh změny rozpočtu města na rok 2009, tj. snížení příjmů kapitoly 741 - OE (dotace,
ÚZ  13306)  o  částku  14.200.000,--  Kč  a  výdajů  kapitoly  728  -  sociální  věci  ve  stejné
výši   důvodu přijetí nového "Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly
313-MPSV státního rozpočtu na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a
na dávky pomoci  v hmotné nouzi na rok 2009"
Usn.č.1337/2009/ZM

 ZM     s c h v a l u j e       

návrh změny rozpočtu města na rok 2009, tj. snížení příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, ÚZ 13306) o
částku 14.200.000,-- Kč a výdajů kapitoly 728 - sociální věci ve stejné výši z důvodu přijetí nového 
"Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly  313-MPSV státního rozpočtu na 
výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a na dávky pomoci v hmotné nouzi na 
rok 2009".

 

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový

znak
prvek

rozpočtu
popis částka změny



RP0283 741 - OE  4116 13306 959
Dávky sociální péče pro těžce zdravotně 
postižené a dávky pomoci v hmot. nouzi

-14 200 000,00

RP0289 728 - OSV 4171 5410 13306 962 Příspěvek na živobytí -6 000 000,00
RP0289 728 - OSV 4173 5410 13306 964 Mimořádná okamžitá pomoc -1 500 000,00
RP0289 728 - OSV 4172 5410 13306 963 Doplatek na bydlení -500 000,00
RP0289 728 - OSV 4185 5410 13306 969 Příspěvek na provoz motorového vozidla -5 200 000,00
RP0289 728 - OSV 4183 5410 13306 1073 Příspěvek na úpravu bytu -500 000,00

RP0289 728 - OSV 4184 5410 13306 968
Přísp. na koupi., opr. a zvl. úpr. mot. 
voz.

-500 000,00

 

                                                                                 hl. pro 22 proti  0 zdrž. 1

                

Návrh byl schválen.

 

10 b) Návrh změny rozpočtu města na rok 2009 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE (dotace)
v souvislosti s přijetím investičních transferů od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy
 

Jednání opustil p. S. Chrastina, počet přítomných ZM je 22.

 

Usn.č.1338/2009/ZM

ZM       s c h v a l u j e

návrh změny rozpočtu města na rok 2009 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE   (dotace) v 
souvislosti s přijetím investičních transferů od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy 
v celkové výši 9.882.519,02 Kč (v tom: investiční dotace SR ve výši 801.285,33 Kč (ÚZ 82501) a 
investiční dotace EU ve výši 9.081.233,69 Kč (ÚZ 82505).

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový

znak
prvek
rozp.

popis částka změny

RP0346 741 - OE  4223 82505 1857
Modernizace dopravního terminálu 
AN Příbram EU

9 081 233,69

RP0346 741 - OE  4223 82501 1858
Modernizace dopravního terminálu 
AN Příbram SR

801 285,33

RP0346 741 - OE  4116  1830
Předpoklad - inv. dotace ČOV, AN, 
ÚAP

-9 882 519,02

 

 

                                              hl. pro  21 proti 0  zdrž. 0

            nehlasoval 1

Návrh byl schválen.

 

Do jednání se vrátil p. S. Chrastina, počet přítomných ZM je 23.

 

11)  Návrh na vyhlášení 1. výběrového řízení na poskytování půjček z fondu FOM (fondu 
oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram) v roce 2010 a vyhodnocení 
hospodaření fondu i dosažených věcných efektů za předcházející rok
Usn.č.1339/2009/ZM



ZM       I.   v y h l a š u j e

             výběrové řízení na poskytování půjček vlastníkům domů a bytů na území města 

             Příbram pro rok 2010 z fondu FOM,

 

II.    s t a n o v í

 následující podmínky výběrového řízení:

           1)  1. výběrové řízení proběhne dne 22. 1. 2010

           2)  lhůta pro podávání žádostí je stanovena do dne 15. 1. 2010

           3)  obsah žádosti musí splňovat podmínky uvedené ve vyhlášce města

                  Příbram č. 2/2008, Čl. 5, odst. 3

           4)  žádosti se podávají na formuláři, který je k dispozici na Městském úřadu Příbram,  

                 odboru ekonomickém a na internetových stránkách města Příbram www.pribram-  

                 city.cz

           

 

            hl. pro 23 proti 0  zdrž. 0

Návrh byl schválen.

Hlasováno o návrhu p. R. Smetany.

 

12) ) Zapojení finančních prostředků z účtu FOM nenávratně do rozpočtu města
(dle OZV č. 2/2008, Čl. 8, odst. 2)
Usn.č.1340/2009/ZM

ZM            s c h v a l u j e   

nenávratné snížení stavu zůstatku na účtu fondu FOM o celkovou částku                  3.000.000,-- Kč,
tj. převod finančních prostředků na účtech města Příbram takto: na vrub účtu fondu FOM (č. ú. 
981224-  0521689309/0800) částka 3.000.000,-- Kč a ve prospěch účtu č. 20183-0521689309/0800 
(zateplení ZŠ 28. října) částka 3.000.000,-- Kč.

                                   hl. pro 3  proti 13 zdrž. 7

 

Návrh nebyl schválen nadpoloviční většinou hlasů.

 

Hlasování bylo zpochybněno, hlasování proběhne opakovaně.

 

Usn.č.1341/2009/ZM

ZM            s c h v a l u j e   

nenávratné snížení stavu zůstatku na účtu fondu FOM o celkovou částku                  3.000.000,-- Kč,
tj. převod finančních prostředků na účtech města Příbram takto: na vrub účtu fondu FOM (č. ú. 
981224-  0521689309/0800) částka 3.000.000,-- Kč a ve prospěch účtu č. 20183-0521689309/0800 
(zateplení ZŠ 28. října) částka 3.000.000,-- Kč.



            hl. pro 1  proti 16 zdrž. 6

 

Návrh nebyl schválen nadpoloviční většinou hlasů.

Hlasováno o původním návrhu.

 

Usn.č.1342/2009/ZM

ZM            s c h v a l u j e   

nenávratné snížení stavu zůstatku na účtu fondu FOM o celkovou částku                  6.000.000,-- Kč,
tj. převod finančních prostředků na účtech města Příbram takto: na vrub účtu fondu FOM (č. ú. 
981224-  0521689309/0800) částka 6.000.000,-- Kč a ve prospěch účtu č. 20183-0521689309/0800 
(zateplení ZŠ 28. října) částka 6.000.000,-- Kč.

        

                                                                       hl. pro 21  proti  1 zdrž. 1

Návrh byl schválen.

 

13) Žádost  žadatele o zrušení předkupního práva k bytu
 

Jednání opustil Ing. Fuksa, počet přítomných členů ZM je 22.

 

Hlasováno o ukončení diskuse.

 

Usn.č.1343/2009/ZM

ZM         s c h v a l u j e

               ukončení diskuse.

                                                                       hl. pro 17  proti  0 zdrž. 2

            nehlasoval 3

Návrh byl schválen.

 

Hlasováno o návrhu Ing. Králíčka.

 

Usn.č.1344/09/2009/ZM

 ZM        s c h v a l u j e

zrušení předkupního práva k bytu č. 23 v Příbrami VII, ul. Gen. Kholla 189.        

 
                                                           hl. pro 6  proti 14   zdrž.1

            nehlasoval 1

Návrh nebyl schválen nadpoloviční většinou hlasů.



Hlasováno o původním návrhu.

 

Usn.č.1345/09/2009/ZM

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

zrušení předkupního práva k bytu č. 23 v Příbrami VII, ul. Gen. Kholla 189.    

 
                                                           hl. pro 17  proti 5   zdrž.0

Návrh byl schválen.

Jednání ZM bylo přerušeno od 16,45 hod do 17,05 hod.

 

Jednání opustil p. J. Řehka, počet přítomných členů ZM je 21.

Jednání opustil Ing. Králíček, počet přítomných členů ZM je 20.

 

14) Uvolnění propagačních materiálů pro reprezentaci města
Usn.č.1346/2009/ZM

ZM       s c h  v a l u j e 

1) uvolnění 50ks knih „Památky Příbrami v obrazech“(á 360,-), 40ks knih ,,O        Příbramských 
řezbářích betlémů“ (á 100,-), 50ks knih ,,Karel Hojden a Příbramsko“(á 525,-)  pro starostu města 
MVDr. Josefa Řiháka v celkové ceně 48 250,-Kč.

2) uvolnění 25ks knih ,,Památky Příbrami v obrazech“(á 360,-), 30ks knih ,,O   Příbramských 
řezbářích betlémů“(á 100,-), 50ks knih ,,Karel Hojden a Příbramsko“(á 525,-) pro místostarostu 
města Václava Černého v celkové ceně 38 250,-Kč.

3) uvolnění 25ks knih „Památky Příbrami v obrazech“(á 360,-), 30ks knih ,,O Příbramských 
řezbářích betlémů“, 50ks knih ,,Karel Hojden a Příbramsko“(á 525,-) pro 1. místostarostu města 
MUDr. Ivana Šedivého v celkové ceně 38 250,-Kč.

4) uvolnění 25ks knih ,,Památky Příbrami v obrazech“ (á 360,-) do Fondu      propagačních 
materiálů ZM v ceně 9 000,-Kč.

            Celková cena je 133 750,- Kč.

 

                                                           hl. pro 18    proti 0  zdrž. 1

            nehlasoval 1                          

Návrh byl schválen.

 

Do jednání se vrátil Ing. Králíček,  počet přítomných  členů ZM je 21.

 

 

15) Žádost o navýšení grantu o 25.000,- Kč pro  Klub stomiků ILCO Příbram
 



Jednání opustil p. R. Smetana, počet přítomných členů ZM je 20.

 

Usn.č.1347/2009/ZM

ZM       s c h  v a l u j e 

             navýšení grantu o 25.000,- Kč pro Klub stomiků ILCO Příbram.

 

                                                                       hl. pro  19  proti 1  zdrž. 0

 

Návrh byl schválen.

 

16) Žádost o navýšení grantu o 25.000,- Kč pro Občanské sdružení zdravotně postižených 
Příbram – Březové Hory
Usn.č.1348/2009/ZM

ZM          s c h v a l u j e

navýšení grantu o 25.000,- Kč pro Občanské sdružení zdravotně postižených Příbram – Březové 
Hory.

 

                                                           hl. pro 19 proti 0   zdrž. 1

           

Návrh byl schválen.

 

 

 

 

 

 

17) Různé
 

 

 

 

18) Diskuse, interpelace, závěr
 

O b č a n é:

 

Mimořádné zasedání Zastupitelstva města Příbram skončilo v 18,00 hodin.

 

 



 

 

 

 

 

O v ě ř o v a t e l é:

 

 

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

p. Rudolf Smetana                                                                 Ing. Josef Novotný

 

 

 

………………………………..

MVDr. Josef Řihák

 

 

 

 

 

 

 

 

Příbram, 21.12.2009

Zapsala:  Jaroslava Řehková
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