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

 
U s n e s e n í 

 
z 17. zasedání Zastupitelstva města Příbram,  

konaného dne 25. dubna 2016 od 16.00 hodin v budově čp. 121, nám. T. G. Masaryka, Příbram  

 
      
Přítomni: členové ZM dle prezenční listiny 
Omluveni: MUDr. Danda, MVDr. Řihák, Ing. Stříbrnský, RSDr. Svoboda, Ing. Molnár – přijde později 
 
  
Počty hlasů k jednotlivým návrhům usnesení jsou uváděny podle hlasovacího zařízení. 
     
                 
1. a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů 

 
Jednání zahájil a řídil starosta Ing. Jindřich Vařeka. 
Přivítal přítomné členy   ZM,  občany,  diváky   u   monitorů   (probíhá  on-line  přenos  zasedání  ZM, 
v souladu se zákonem) a konstatoval usnášeníschopnost ZM (20 členů). 
 
Ověřovatelé dnešního zápisu:  Ing. Petr Kareš 
                                                  Ing. Petr Rotter 
 
                                              
                                                                                                                                    
1. b) Schválení programu jednání 

 
Hlasováno o předloženém programu 
 
1. a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů 

b) Schválení programu jednání 
c) Informace rady města 

2. Návrh na prodej nemovitostí v ul. Březnická v Příbrami IV jako celku 
3. Rezignace na funkci člena Finančního výboru ZM 
4. Přísedící Okresního soudu v Příbrami  
5. Návrh rozpočtového opatření 
6. Plán práce FV ZM Příbram na rok 2016 a Zpráva o činnosti FV ZM Příbram za rok 2015 
7. Žádost o individuální dotaci (SK SPARTAK Příbram) 
8. Žádost o dotaci (OPE) 
9. Žádost o individuální dotaci (Pankration gym, z.s.) 
10. Žádost o individuální dotaci (Nadační fond pro rozvoj mládežnického sportu) 
11. Žádost o dotaci (Matice Svatohorská) 
12. Žádost o individuální dotaci (Spolek přátel školy při 3. ZŠ Příbram – Březové Hory) 
13. Žádost o individuální dotaci (TJ Spartak Příbram – NISAOPEN 2016) 
14. Žádost o individuální dotaci (TJ Spartak Příbram – MEGAMINI Liberec) 
15. Žádost o individuální dotaci (TTC Příbram) 
16. Žádost o dotaci (Alka, o.p.s.) 
17. Žádost o dotaci (Fond ohrožených dětí, spolek) 
18. Žádost o dotaci (Společně, o.p.s.) 
19. Žádost o dotaci (Domov pod lípou, Lipník) 
20. Žádost o zřízení věcného břemene – výměna zemního kabelového vedení NN ve stávající trase 

v k. ú. Březové Hory 
21. Nabídka převodu pozemků, účelové komunikace a veřejného osvětlení v k. ú. Lazec do majetku 

města Příbram 
22. Výkup pozemku p. č. 28/51 v k. ú. Zdaboř 
23. Různé  
24. Diskuse, interpelace, závěr   
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Usn. č. 432/2016/ZM 
ZM     s c h v a l u j e 
          předložený program dnešního jednání. 
 
                                                                  hl. pro 20   proti 0 zdrž.0 
                                                                                                                                    
Návrh byl přijat. 
 
 
 
1. c) Informace rady města 

 
Do jednání ZM se dostavil Ing. Molnár. 
Počet členů ZM 21. 
 
 
 
2) Návrh na prodej nemovitostí v ul. Březnická v Příbrami IV jako celku 

Hlasováno o návrhu JUDr. Kyseláka. 
Usn. č. 433/2016/ZM 
ZM    s c h v a l u j e  
         ukončení diskuze k tomuto bodu. 
                                                                  hl. pro 14   proti 0 zdrž.7                                                                                                                                  
Návrh byl přijat. 
 
 
Hlasováno o návrhu RM 
Usn. č. 434/2016/ZM 
ZM    I. s c h v a l u j e  

1) prodej nemovitostí v ulici Březnická, Příbram IV, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto 
usnesení, jako celek a to formou veřejné dražby provedené v souladu se zákonem 
č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. 

2) stanovení nejnižšího podání, které může účastník dražby učinit, na částku 4.803.431,00 Kč. 

 
         II. u k l á d á  

      RM přijmout opatření k zajištění realizace bodu I. tohoto usnesení. 
 
                                                                  hl. pro 13   proti 4 zdrž.4                                                                                                                                  
Návrh byl přijat. 
 
 
 
Jednání ZM opustila Bc. Ženíšková. 
Počet členů ZM 20. 
 
 
 
3) Rezignace na funkci člena Finančního výboru ZM 

Usn. č. 435/2016/ZM 
ZM    I. b e r e   n a   v ě d o m í 
         rezignaci na funkci člena Finančního výboru ZM pana Petra Větrovského. 

 
         II.   v o l í  
         člena Finančního výboru ZM pana Milana Turka. 

 
                                                                  hl. pro 17   proti 0 zdrž.1 
                                                                  nehlasovali 2                                                                                                                                  
Návrh byl přijat. 
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4) Přísedící Okresního soudu v Příbrami 

Usn. č. 436/2016/ZM 
ZM    n a v r h u j e  
          kandidáty do funkce přísedících OS Příbram pro funkční období 2016 – 2020: 
 1) paní Jaroslavu Stojčetović,……………, 
 2) pana Václava Řapka, ……………, ……………, 
             3) pana Eugena Révaie, ……………, ……………. 
 

                                                  hl. pro 20 proti 0 zdrž.0                                                                                                                
Návrh byl přijat. 
 
 
 
5) Návrh rozpočtového opatření 

Usn. č. 437/2016/ZM 
ZM    s c h v a l u j e  
 
Návrh změny rozpočtu města na rok 2016, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE 
(přijaté investiční transfery) o částku 14.734.638,76 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE ve 
stejné výši 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - 
OE (přijaté investiční transfery) o částku 14.734.638,76 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE ve 
stejné výši. 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0028 741 - OE  4216 17871 2478 Investiční dotace (IPRM) 15 266 945,04 

RP0028 741 - OE  4223 82505 2798 Investiční dotace EU  -532 306,28 

RP0028 741 - OE 6171 5901  3369 Rezerva z dotačních titulů 14 734 638,76 

    
                                                  hl. pro 20  proti 0 zdrž.0                                                                                                                  

Návrh byl přijat. 
 
 
 
6) Plán práce Finančního výboru na rok 2016 a Zpráva o činnosti FV ZM Příbram za rok 2015 

Usn. č. 438/2016/ZM 
ZM    I.  s c h v a l u j e  
          Plán práce Finančního výboru Zastupitelstva města Příbram na rok 2016. 
 
          II. b e r e   n a   v ě d o m í 
          Zprávu o činnosti FV ZM Příbram za rok 2015. 
        
                                                                  hl. pro 20   proti 0 zdrž.0 
                                                                 
Návrh byl přijat. 
 
 
 
7) Žádost o individuální dotaci (SK SPARTAK Příbram) 

Usn. č. 439/2016/ZM 
ZM    s c h v a l u j e  

1) poskytnutí individuální dotace ve výši 300.000,00 Kč pro SK SPARTAK Příbram,  
IČ: 61904899, na činnost mládeže SK SPARTAK Příbram v roce 2016, za podmínky splnění 
bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným, 
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2) rozpočtové opatření, tj. změnu rozpočtu města na rok 2016, které se promítne na straně 
běžných výdajů v rámci kapitoly 777 – OŠKS, podpora – oblast Činnost sportovních 
organizací, tj. snížení rozpočtu prvku 3467 o částku 300.000,00 Kč a navýšení prvku 3402 
ve stejné výši v souvislosti s poskytnutím individuální dotace pro SK SPARTAK Příbram,  
IČ: 61904899. 

          
                                                                  hl. pro 20   proti 0 zdrž.0                                                                   
Návrh byl přijat. 
 
 
 
8) Žádost o dotaci (OPE) 

Usn. č. 440/2016/ZM 
ZM    s c h v a l u j e  

1) poskytnutí individuální dotace pro Uměleckou společnost ORBIS PICTUS: EUROPA, 
Lešetice 52, Milín, IČ: 26539756 ve výši 10.000,00 Kč z kap. 777 –  OŠKS, prvek 3465, 

2) rozpočtové opatření na rok 2016 v rámci výdajů kapitoly 777 – OŠKS v souvislosti 
s poskytnutím finanční podpory dle Pravidel č. 1/2014, článku 5, příjemci účelové dotace. 

. 
 

                                                                  hl. pro 18  proti 0 zdrž.0 
                                                                  nehlasovali 2                                                               
Návrh byl přijat. 

 
 
 
9) Žádost o individuální dotaci (Pankration gym, z.s.) 

Usn. č. 441/2016/ZM 
ZM    s c h v a l u j e  

1) poskytnutí individuální dotace ve výši  40.000,00 Kč pro Pankration gym,z.s., IČ: 22890378, 
na projekt s názvem „Podpora závodní činnosti úspěšných členů klubu“, za podmínky 
splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či 
založeným, 

2) rozpočtové opatření, tj. změnu rozpočtu města na rok 2016, které se promítne na straně 
běžných výdajů v rámci kapitoly 777 – OŠKS, podpora – oblast Činnost sportovních 
organizací, tj. snížení rozpočtu prvku 3467 o částku 40.000,00 Kč a navýšení prvku 3402 ve 
stejné výši v souvislosti s poskytnutím individuální dotace pro Pankration gym, z.s. 
 

                                                                  hl. pro 17  proti 0 zdrž.0 
                                                                  nehlasovali 3                                                                
Návrh byl přijat. 
 
 

 
10) Žádost o individuální dotaci (Nadační fond pro rozvoj mládežnického sportu) 

Usn. č. 442/2016/ZM 
ZM     s c h v a l u j e 

1) poskytnutí   individuální   dotace   ve   výši    23.500,00 Kč  pro   Nadační  fond  pro   rozvoj 
mládežnického  sportu, IČ: 05000181, U stadionu 292, Milín, na  projekt s názvem „Příbram 
Cup 2016“, za podmínky splnění  bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím 
jím zřízeným či založeným, 

2) rozpočtové opatření, tj. změnu rozpočtu města na rok 2016, které se promítne na straně 
běžných výdajů v rámci kapitoly 777 – OŠKS, podpora – oblast Činnost sportovních 
organizací, tj. snížení rozpočtu prvku 3467 o částku 23.500,00 Kč a navýšení prvku 3402 
ve stejné výši v souvislosti s poskytnutím individuální dotace pro Nadační fond pro rozvoj 
mládežnického sportu, U stadionu 292, Milín. 
 

                                                                  hl. pro 17   proti 0 zdrž.1  
                                                                  nehlasovali 2                                                                                                                                                                                    
Návrh byl přijat. 
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11) Žádost o dotaci (Matice Svatohorská) 

Hlasováno o návrhu Mgr. Švendy 
Usn. č. 443/2016/ZM 
ZM     s c h v a l u j e  

1) poskytnutí individuální dotace pro Matici Svatohorskou, občanské sdružení, Svatá Hora 
591, Příbram, IČ: 70829071 ve výši 45.000,00 Kč z kap. 777 – OŠKS, prvek 3471, 

2) rozpočtové  opatření  na   rok   2016   v rámci  výdajů  kapitoly  777 – OŠKS   v   souvislosti     
s poskytnutím finanční podpory dle Pravidel č. 1/2014, článku 5, příjemci účelové dotace. 

       
                                                                  hl. pro 16   proti 2 zdrž.2                                                                                                                                                                                              
Návrh byl přijat. 
 
 
Vyhlášena přestávka 20 minut. 
     
 
       
12) Žádost o individuální dotaci (Spolek přátel školy při 3. ZŠ Příbram – Březové Hory) 

Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky 
Usn. č. 444/2016/ZM 
ZM     s c h v a l u j e  

1) poskytnutí individuální dotace ve výši 40.000,00 Kč pro Spolek přátel školy při 3. ZŠ Příbram-
Březové Hory, IČ: 42731577, na projekt s názvem „Činnost mládeže-basketbal dívky ŠSK při 
ZŠ Březové Hory“, za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram  
a organizacím jím zřízeným či založeným, 

2) rozpočtové opatření, tj. změnu rozpočtu města na rok 2016 na straně výdajů, tj. snížení 
rozpočtu kapitoly 741 – OE (prvku č.  660 – rezerva starosty) o částku 40.000,00 Kč  
a navýšení rozpočtu kapitoly  777 – OŠKS, podpora – oblast Činnost sportovních organizací 
(prvku 3402) ve stejné výši v souvislosti s poskytnutím individuální dotace pro Spolek přátel 
školy při 3. ZŠ Příbram-Březové Hory, IČ: 42731577. 
 

                                                   hl. pro 20   proti 0 zdrž.0                                                                                                                   
Návrh byl přijat. 

 
 
 
13) Žádost o individuální dotaci (TJ Spartak Příbram – NISAOPEN 2016) 

Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky 
Usn. č. 445/2016/ZM 
ZM     s c h v a l u j e 

1) poskytnutí individuální dotace ve výši 5.000,00 Kč pro TJ Spartak Příbram, z.s., IČ: 42727065, 
na projekt s názvem „Turnaj staršího žactva Liberec Salming NISAOPEN 2016“, za podmínky 
splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným, 

2) rozpočtové opatření, tj. změnu rozpočtu města na rok 2016 na straně výdajů, tj. snížení 
rozpočtu kapitoly 741 – OE (prvku č.  660 – rezerva starosty) o částku 5.000,00 Kč  
a navýšení rozpočtu kapitoly  777 – OŠKS, podpora – oblast Činnost sportovních organizací 
(prvku 3402) ve stejné výši v souvislosti s poskytnutím individuální dotace pro TJ Spartak 
Příbram, IČ: 42727065. 

 
                                                         hl. pro 19   proti 0 zdrž.1                                                                                                                                  

Návrh byl přijat. 
 
 
 
14) Žádost o individuální dotaci  (TJ Spartak Příbram – MEGAMINI Liberec) 

Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky 
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Usn. č. 446/2016/ZM 
ZM     s c h v a l u j e 

1) poskytnutí individuální dotace  ve výši 5.000,00 Kč pro TJ Spartak Příbram, z.s.,  
IČ: 42727065, na projekt s názvem „Turnaj minižactva v Liberci MEGAMINI Liberec“, za 
podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či 
založeným.  

2) rozpočtové opatření, tj. změnu rozpočtu města na rok 2016 na straně výdajů, tj. snížení 
rozpočtu kapitoly 741 – OE (prvku č.  660 – rezerva starosty) o částku 5.000,00 Kč  
a navýšení rozpočtu kapitoly  777 – OŠKS, podpora – oblast Činnost sportovních 
organizací (prvku 3402) ve stejné výši v souvislosti s poskytnutím individuální dotace pro 
TJ Spartak Příbram, IČ: 42727065. 

          . 
                                                                  hl. pro 18   proti 0 zdrž.2                                                                  
Návrh byl přijat. 
 
 
 
15) Žádost o individuální dotaci  (TTC Příbram) 

Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky 
Usn. č. 447/2016/ZM 
ZM     s c h v a l u j e   

1) poskytnutí individuální dotace ve výši 20.000,00 Kč pro TTC Příbram, IČ: 48955469, na 
projekt s názvem „Sportovní příprava mládeže ve stolním tenise“, a to z kap. 777 – OŠKS, 
za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným 
či založeným, 

2) rozpočtové opatření, tj. změnu rozpočtu města na rok 2016 na straně výdajů, tj. snížení 
rozpočtu kapitoly 741 – OE (prvku č.  660 – rezerva starosty) o částku 20.000,00 Kč  
a navýšení rozpočtu kapitoly  777 – OŠKS, podpora – oblast Činnost sportovních 
organizací (prvku 3402) ve stejné výši v souvislosti s poskytnutím individuální dotace pro  
TTC Příbram, IČ. 48955469.           

                    
                                                                  hl. pro 20   proti 0 zdrž.0                                                                                                                                   
Návrh byl přijat. 
 
 
 
16) Žádost o dotaci (Alka, o.p.s.) 

Usn. č. 448/2016/ZM 
ZM     s c h v a l u j e  

1) poskytnutí individuální dotace pro Alka, o.p.s., Podbrdská 269, 261 01 Příbram,  
IČ: 27240185 ve výši 90.000,00 Kč z kap. 728 - OSVZ, prvek 3463, 

2) rozpočtové opatření, tj, změnu rozpočtu města na rok 2016, které se promítne na straně 
běžných výdajů v rámci kap. 728 – OSVZ ve snížení prvku 3463 (podpora sociální)  
o částku 90.000,00 Kč a navýšení prvku č. 2659 ve stejné výši. 

           
                                                                  hl. pro 20   proti 0 zdrž.0                                                                                                                                                                                                  
Návrh byl přijat. 
 
 
 
17) Žádost o dotaci (Fond ohrožených dětí, spolek) 

Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky 
Usn. nebylo přijato 
ZM     n e s c h v a l u j e   

poskytnutí individuální dotace pro Fond ohrožených dětí, spolek, se sídlem Na Poříčí 1038/6, 
110 00 Praha 1, adresa žadatele Rozvojová zóna 514, 340 21  Janovice nad Úhlavou,  
 IČ: 00499277, a to z důvodu, že se nejedná o příbramské aktivity.  
  
 hl. pro 12   proti 0 zdrž.8 
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Návrh nebyl přijat. 
 
 
 
18) Žádost o dotaci (Společně, o.p.s.) 

Hlasováno o návrhu JUDr. Kyseláka 
Usn. nebylo přijato 
ZM     s c h v a l u j e   

poskytnutí individuální dotace pro Společně, o.p.s., se sídlem Mendlovo nám. 1a,  
 603 00  Brno, IČ: 26976307 ve výši 200.000,00 Kč z kap. 728 - OSVZ, prvek 3463. 

 
  
 hl. pro 5   proti 6 zdrž.9                                                                                                                                                                                        

Návrh nebyl přijat. 
 
Hlasováno o návrhu RM 
Usn. č. 449/2016/ZM 
ZM     s c h v a l u j e   

poskytnutí individuální dotace pro Společně, o.p.s., se sídlem Mendlovo nám. 1a,  
603 00  Brno, IČ: 26976307 ve výši 410.000,00 Kč z kap. 728 - OSVZ, prvek 3463. 

 
                                                                  hl. pro 15   proti 0 zdrž.5                                                                                                                                                                                                 
Návrh byl přijat. 
 

 
Hlasováno o návrhu RM 
Usn. č. 450/2016/ZM 
ZM     s c h v a l u j e   

rozpočtové opatření, tj, změnu rozpočtu města na rok 2016, které se promítne na straně 
běžných výdajů v rámci kap. 728 – OSVZ ve snížení prvku č. 3463 (podpora sociální)  
o částku 410.000,00 Kč a navýšení prvku č. 2659 ve stejné výši.  

  
                                                                  hl. pro 14   proti 0 zdrž.5 
                                                                  nehlasoval 1                                                                                                                                    
Návrh byl přijat. 
 
 
 
19) Žádost o dotaci (Domov pod lípou, Lipník) 

Usn. č. 451/2016/ZM 
ZM     s c h v a l u j e  

1) poskytnutí   individuální   dotace   pro   Domov   pod  lípou, Lipník, se  sídlem  Lipník  110,  
                 294 43 Čachovice, IČ: 00874671 ve výši 3.000,00 Kč z kap. 728 - OSVZ, prvek 3463, 

2) rozpočtové opatření, tj, změnu rozpočtu města na rok 2016, které se promítne na straně 
běžných výdajů v rámci kap. 728 – OSVZ ve snížení prvku č. 3463 (podpora sociální)  
o částku 3.000,00 Kč a navýšení prvku č. 3650 ve stejné výši. 

 
                                                                  hl. pro 20   proti 0 zdrž.0                                                                                                                                                                                                   
Návrh byl přijat. 
 
 
 
20) Žádost o zřízení věcného břemene – výměna zemního kabelového vedení NN ve stávající 
trase v k. ú. Březové Hory 

Usn. č. 452/2016/ZM 
ZM     s o u h l a s í  

ve smyslu čl. II odst. 9 vnitřních „Zásad č. 1/2004, o stanovení náhrad za omezení užívání 
nemovitostí - věcná břemena", se snížením finanční náhrady za zřízení věcného břemene 
uložení zemního kabelového vedení NN ve stávající trase přes pozemky ve vlastnictví města 
Příbram, a to p. č. 715/57, p. č. 715/58 a p. č. 715/59, vše v k. ú. Březové Hory, ve prospěch 
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společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 
405 02, IČO 24729035, na cenu ve výši 1.000,00 Kč + DPH podle platných právních předpisů. 

 
                                                                  hl. pro 19   proti 0 zdrž.0 
                                                                  nehlasoval 1                                                                                                                                   
Návrh byl přijat. 
 
 
 
Jednání ZM opustili: Mgr. Král, Ing. Kareš, Ing. Molnár, Petr Větrovský. 
Počet členů ZM 16. 
 
 
 
21) Nabídka převodu pozemků, účelové komunikace a veřejného osvětlení v k. ú. Lazec do 
majetku města Příbram 

Vyhlášena přestávka 5 minut. 
 
Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky 
Usn. č. 453/2016/ZM 
ZM     s c h v a l u j e   

odkoupení  pozemků v k.ú. Lazec – p.č. 9/30, p.č. 719/15 a p.č. 719/41, včetně vybudované 
infrastruktury (stavba účelové komunikace a stavba veřejného osvětlení) od vlastníka  
a investora pana ……………, ……………, do majetku města Příbram, to vše za dohodnutou 
kupní cenu 1,00 Kč. 

 
                                                                  hl. pro 16   proti 0 zdrž.0                                                                                                                                                                                                    
Návrh byl přijat. 
 
 
Do jednání ZM se vrátil Mgr. Král. 
Počet členů ZM 17. 
 
 
 
22) Výkup pozemku p. č. 28/51 v k. ú. Zdaboř 

Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky 
Usn. č. 454/2016/ZM 
ZM     s c h v a l u j e  
          stažení tohoto bodu z dnešního zasedání ZM. 
 
                                                                  hl. pro 16   proti 0 zdrž. 
                                                                  nehlasoval 1                                                                                                                                    
Návrh byl přijat. 
 
 
 
 
23) Různé 

 
 
 
 
 
24) Diskuse, interpelace, závěr   
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Zápis ověřili 
 

Ing. Petr Kareš 
Ing. Petr Rotter          
 
Ing. Jindřich Vařeka,  
starosta 

 
 
Zapsala: Ivana Makošová 
Dne: 03.05.2016 
 
Ověřeno: 09.05.2016 
Vyvěšeno:09.05.2016 


