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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 37. zasedání Zastupitelstva města Příbram,  
konaného dne 23. dubna 2018 od 16.15 hodin v budově čp. 121, nám. T. G. Masaryka, Příbram 

Mgr. Ženíšková – uvedla, že  původně plánované zasedání ZM dne 23.04.2018 se mělo konat  
od 16.00 hodin, ale z technických důvodů se posouvá o 15 minut. 
 
      
Přítomni: členové ZM dle prezenční listiny 
Omluveni: Věra Kresslová, Ing. Juraj Molnár, MUDr. Ivan Šedivý, MUDr. Vladimír Danda 
 
  
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. Mgr. Jan Cikler 
                                                 Ing. Petr Kareš 
 
 
U zastupitelů Věry Kresslové a Ing. Juraje Molnára je podle hlasovacího zařízení uvedeno 
NEPŘÍTOMEN, ale mělo být uvedeno OMLUVEN. 
 
                                                                                                                                                                                              
1. b) Schválení programu jednání 

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

b) Schválení programu jednání 
c) Informace rady města 

2. Vstup města Příbram do oblastní organizace destinačního managementu Turistická oblast Brdy  
a Podbrdsko, z. s. 

3. Vstup města Příbram do krajské organizace destinačního managementu STŘEDNÍ ČECHY, z. s.  
4. Vzdání se funkce přísedícího Okresního soudu v Příbrami 
5. Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2018 
6. Petice „Petice občanů Příbrami, Brodu, Zdaboře, Tisové, Bohutína, Žežic a dalších proti realizaci 

pouze 2. části jihovýchodního obchvatu města Příbram v rozsahu uvedeném v aktuálně platném 
územním plánu“ 

7. Návrh obecně závazné vyhlášky o nočním klidu 
8. Žádost o znovuprojednání výpovědi z nájmu firmy BEKR nábytek s.r.o. na jednání zastupitelstva 

města 
9. Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně 
10. Žádost o dotaci – Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 
11. Žádost o dotaci – AUTOSPORT KLUB RALLY PŘÍBRAM v AČR 
12. Žádost o dotaci – Sidecarcross Team Čermák 
13. Žádost o dotaci – MMČR AUTOCROSS TA/D5 
14. Žádost o dotaci – SK SPARTAK Příbram, spolek 
15. Výkup pozemků p. č. 4239/10, p. č. 4239/17 a p. č. 4246/94 v k. ú. Příbram 
16. Záměr prodeje dvou částí z pozemku p. č. 2520/1 v katastrálním území Příbram 
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17. Návrh na směnu pozemků v katastrálním území Příbram 
18. Záměr prodat pozemek p. č. st. 400/2 v k. ú. Březové Hory 
19. 1) Záměr prodat pozemek p. č. st. 400/7 v k. ú. Březové Hory 

2) Záměr výkupu plechové garáže na pozemku p. č. st. 400/7 v k. ú. Březové Hory 
20. Žádost o směnu pozemků v k. ú. Březové Hory 
21. Výkup podílů pozemků p. č. 1592 a p. č. 1589/2 v katastrálním území Příbram 
22. Žádost o prodej pozemku p. č. 3177/5 v katastrálním území Příbram 
23. Žádost o prodej části pozemku p. č. 1938/3 v katastrálním území Příbram  
24. Pozvánky na valnou hromadu společnosti Příbramská teplárenská a.s. a na valnou hromadu 

společnosti THERMO Příbram a.s. 
25. Různé  
26. Diskuse, interpelace, závěr   
 

Usn. č. 955/2018/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 

 
 
 
2) Vstup města Příbram do oblastní organizace destinačního managementu Turistická oblast 
Brdy a Podbrdsko, z. s. 

Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky 
Usn. č. 956/2018/ZM 
ZM    I. s c h v a l u j e 

1) revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram č. 612/2016 ze dne 12.12.2016, 
2) vstup města Příbram do oblastní organizace destinačního managementu Turistická oblast  

Brdy a Podbrdsko, z.s., 
3) stanovy a příspěvkový řád spolku. 

 
         II. d e l e g u j e  
         Ing. Jindřicha Vařeku, starostu města Příbram, k zastupování města v orgánech spolku. 
 
                                                                  hl. pro 20  proti 0 zdrž.0 
                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Návrh byl přijat. 
 
 
 
3) Vstup města Příbram do krajské organizace destinačního managementu STŘEDNÍ ČECHY,  
z. s.  

Usn. č. 957/2018/ZM 
ZM    I. s c h v a l u j e  

1) vstup města Příbram do krajské organizace destinačního managementu STŘEDNÍ ČECHY, 
z. s., 

2) stanovy spolku. 

 
II. d e l e g u j e  
Ing. Jindřicha Vařeku, starostu města Příbram, k zastupování města v orgánech spolku. 
 

                                                                  hl. pro 20  proti 0 zdrž.0 
                                                                                                                                                                                                                                                                           
Návrh byl přijat. 
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4) Vzdání se funkce přísedícího Okresního soudu v Příbrami 

Usn. č. 958/2018/ZM 
ZM    b e r e   n a   v ě d o m í  

vzdání se funkce přísedícího Okresního soudu v Příbrami pana ……………, bytem 

…………….         

 
                                                  hl. pro 20  proti 0 zdrž.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Návrh byl přijat. 
 
 
 
5) Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2018 

Usn. č. 959/2018/ZM 
ZM    s c h v a l u j e  
 
Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE o částku 10.889.700,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 787 - CSZS ve stejné 
výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje pro 
poskytovatele sociálních služeb a dále změna rozpočtu výdajů, tj. snížení kapitoly 787 – CSZS 
o částku 10.889.700,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 741 - OE z důvodu snížení neinvestičního 
příspěvku zřizovatele. 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - 
OE o částku 10.889.700,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 787 - CSZS ve stejné výši z důvodu přijetí 
neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb a 
dále změna rozpočtu výdajů, tj. snížení kapitoly 787 – CSZS o částku 10.889.700,00 Kč a navýšení 
výdajů kapitoly 741 - OE z důvodu snížení neinvestičního příspěvku zřizovatele. 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0066 741 - OE  4122 13305 3603 
Neinvestiční dotace KÚ - 
poskytování soc. služeb 

10 889 700,00 

RP0066 787 - CSZS 4351 5336 13305 3602 
Neinvestiční dotace KÚ - 
poskytování soc. služeb 

10 889 700,00 

RP0066 741 - OE 6171 5901  3369 Rezerva z dotačních titulů 10 889 700,00 

RP0066 787 - CSZS 4351 5331  3475 
Neinvestiční příspěvek od 
zřizovatele 

-10 889 700,00 

 
                                                  hl. pro 20  proti 0 zdrž.0 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Návrh byl přijat. 
 
 
 
6) Petice „Petice občanů Příbrami, Brodu, Zdaboře, Tisové, Bohutína, Žežic a dalších proti 
realizaci pouze 2. části jihovýchodního obchvatu města Příbram v rozsahu uvedeném 
v aktuálně platném územním plánu“ 

Vyhlášena přestávka 10 minut. 
 
Hlasováno o návrhu RM 
Usn. č. 960/2018/ZM 
ZM    b e r e   n a   v ě d o m í  

petici „Petice občanů Příbrami, Brodu, Zdaboře, Tisové, Bohutína, Žežic a dalších proti realizaci 
pouze 2. části jihovýchodního obchvatu města Příbram v rozsahu uvedeném v aktuálně platném 
územním plánu“. 

                                                  hl. pro 20  proti 0 zdrž.0   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Návrh byl přijat. 
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Hlasováno o návrhu Mgr. Krále 
Usn. č. 961/2018/ZM 
ZM    u k l á d á  

starostovi města Ing. Jindřichu Vařekovi informovat pravidelně 1x za čtvrt roku o průběhu  
a výsledku jednání. 

                                                  hl. pro 17  proti 1 zdrž.2   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Návrh byl přijat. 
 
 
Hlasováno o návrhu Ing. Dvořáka 
Usn. č. 962/2018/ZM 
ZM    u k l á d á 

RM vést s ŘSD jednání, která by měla za cíl dosáhnout toho, aby byl obchvat Příbrami 
realizován jako celek a ne jen jeho část. 
 

                                                  hl. pro 19  proti 1 zdrž.0   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Návrh byl přijat. 
 
 
 
7) Návrh obecně závazné vyhlášky o nočním klidu 

Hlasováno o návrhu Mgr. Ženíškové 
Usn. č. 963/2018/ZM 
ZM     s c h v a l u j e  

Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018 o nočním klidu uvedenou v příloze materiálu s tím, že 
bude upraven první řádek přílohy dle zápisu. 

           
                                                  hl. pro 20  proti 0 zdrž.0  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Návrh byl přijat. 
 
 
 
8) Žádost o znovuprojednání výpovědi z nájmu firmy BEKR nábytek s.r.o. na jednání 
zastupitelstva města 

Hlasováno o návrhu Ing. Rottera 
Usn. č. 964/2018/ZM 
ZM    s c h v a l u j e  
         ukončení diskuse k projednávanému bodu. 
 
                                                                  hl. pro 14  proti 2 zdrž.4 
Návrh byl přijat. 
 
 
Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky 
Usn. nebylo přijato 
ZM    s c h v a l u j e  
         revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram ze dne 19.02.2018, usn.č.914/2018/ZM. 
 
                                                                  hl. pro 7  proti 12 zdrž.1 
Návrh nebyl přijat. 
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9) Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně 

Usn. č. 965/2018/ZM 
ZM    s c h v a l u j e  

částečné prominutí povinnosti odvodu penále za méně závažné porušení rozpočtové kázně 

……………, bytem ……………, ve výši 9.850,00 Kč.  

 
                                                                  hl. pro 18  proti 0 zdrž.2 
Návrh byl přijat. 
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                           
 
10) Žádost o dotaci – Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 

Jednání ZM opustil Mgr. Král. 
Počet členů ZM 19. 
 
Usn. č. 966/2018/ZM 
ZM    s c h v a l u j e  

1) poskytnutí individuální dotace ve výši 56.000,00 Kč pro subjekt Gymnázium, Příbram, 
Legionářů 402, Legionářů 402, 261 01 Příbram VII, IČO 61100226, na projekt s názvem 
„COPERNICUS – bilaterální spolupráce se střední školou Copernicus SG Hoorn 
v partnerském městě Hoorn (Nizozemí)“, 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 2018, které se promítne na straně 
běžných výdajů v rámci kapitoly 777–OŠKS ve snížení prvku 3718 (Individuální dotace)  
o částku 56.000,00 Kč a navýšení prvku 4362 (Neinvestiční transfery školským právnickým 
osobám) ve stejné výši, 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
Kap. 777 - OŠKS paragraf 3419 položka 5901            -  56.000,00 Kč 
Kap. 777 - OŠKS paragraf 3113 položka 5333            + 56.000,00 Kč 

3) uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem Gymnázium, Příbram, Legionářů 402,  
IČO 61100226, o poskytnutí dotace ve výši 56.000,00 Kč na projekt „COPERNICUS – 
bilaterální spolupráce se střední školou Copernicus, SG Hoorn v partnerském městě Hoorn 
(Nizozemí)“, v souladu s Pravidly o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí 
z rozpočtu města Příbram č. 2/2017 přijatými ZM dne 11.09.2017, Usn.č.789/2017/ZM. 

 
                                                                  hl. pro 17  proti 0 zdrž.2 
Návrh byl přijat. 
 
 
Do jednání se dostavil Mgr. Král. 
Počet členů ZM 20. 
 
11) Žádost o dotaci – AUTOSPORT KLUB RALLY PŘÍBRAM v AČR 

Vyhlášena přestávka 15 minut. 
 
Vyhlášena přestávka 3 minuty. 
 
Hlasováno o návrhu Petra Větrovského 
Usn. č. 967/2018/ZM 
ZM     s c h v a l u j e  

1) poskytnutí individuální dotace ve výši  200.000,00 Kč pro subjekt AUTOSPORT KLUB 
RALLY PŘÍBRAM v AČR, č. p. 165, 261 01 Drahlín, IČO 22760865, na projekt s názvem 
„39. Rally Příbram 2018“, a to z kap. 777-OŠKS a z kapitoly 741-OE, za podmínky splnění 
bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným, 

2) rozpočtové opatření, tj. změnu rozpočtu města na rok 2018 na straně běžných výdajů, která 
se promítne na kapitole 777–OŠKS v navýšení prvku 3694 (Neinvestiční účelová dotace 
spolkům) o částku 200.000,00 Kč a snížení prvku 3718 (Individuální dotace) o částku 
100.000,00 Kč a na kapitole 741–OE ve snížení prvku 4222 (Rezerva místostarosty)  
o částku 100.000,00 Kč. 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
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Kap. 777 - OŠKS paragraf 3419 položka 5222            + 200.000,00 Kč 
Kap. 777 - OŠKS paragraf 3419 položka 5901            -  100.000,00 Kč 
Kap. 741 – OE paragraf 6171 položka 5901                -  100.000,00 Kč 

3) uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem AUTOSPORT KLUB RALLY PŘÍBRAM  
v AČR, č. p. 165, 261 01 Drahlín, IČO 22760865, o poskytnutí dotace ve výši   
200.000,00 Kč na projekt „39. Rally Příbram 2018“, v souladu s Pravidly o poskytování 
dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram č. 2/2017 přijatými ZM 
dne 11.09.2017, Usn.č.789/2017/ZM. 

 
                                                                  hl. pro 19   proti 0 zdrž.0 
                                                                  nehlasoval 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                     
Návrh byl přijat. 
 
 
 
12) Žádost o dotaci – Sidecarcross Team Čermák 

Usn. č. 968/2018/ZM 
ZM     n e s c h v a l u j e  

poskytnutí individuální dotace pro fyzickou osobu ……………, ……………, na projekt 

s názvem „Sidecarcross Team Čermák“ z důvodu, že nákup dlouhodobého majetku je dle 
Pravidel o poskytování dotací a návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Příbram č.2/2017, 
článek VII, bod 4a) neuznatelným nákladem. 
 
                                                        hl. pro 16   proti 0 zdrž.2 
                                                        nehlasovali 2 
Návrh byl přijat. 

                                                                  
  
                                                                                                                                                                                                                                              
13) Žádost o dotaci – MMČR AUTOCROSS TA/D5 

Usn. č. 969/2018/ZM 
ZM     n e s c h v a l u j e 

poskytnutí individuální dotace pro fyzickou osobu ……………, ……………, na projekt 

s názvem „MMČR AUTOCROSS TA/D5“ z důvodu nereprezentace žádného příbramského 
sportovního klubu. 

 
                                                                  hl. pro 19   proti 0 zdrž.0  
                                                                  nehlasoval 1                                                                                                                                                                                                                                                
Návrh byl přijat. 
 
 
Jednání ZM opustil JUDr. Kyselák. 
Počet členů ZM 19. 
 
14)  Žádost o dotaci – SK SPARTAK Příbram, spolek 

Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky 
Usn. č. 970/2018/ZM 
ZM     s c h v a l u j e 

vystoupení zástupce z auditoria k tomuto bodu. 
 
                                                                  hl. pro 16   proti 0 zdrž.0  
                                                                  nehlasovali 3                                                                                                                                                                                                                                                
Návrh byl přijat. 
 
 
Hlasováno o návrhu Petra Větrovského 
Usn. č. 971/2018/ZM 
ZM     s c h v a l u j e  
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1) poskytnutí individuální dotace ve výši 200.000,00 Kč pro subjekt SK SPARTAK Příbram, 
spolek, Žižkova 694, 261 01 Příbram, IČO 61904899, na projekt s názvem „SK SPARTAK 
Příbram – sportovní činnost mládeže 2018“, a to z kap. 777-OŠKS a z kapitoly 741-OE, za 
podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či 
založeným, 

2) rozpočtové opatření, tj. změnu rozpočtu města na rok 2018 na straně běžných výdajů, která 
se pomítne na kapitole 777–OŠKS v navýšení prvku 3694 (Neinvestiční účelová dotace 
spolkům) o částku 200.000,00 Kč a snížení prvku 3718 (Individuální dotace) o částku 
100.000,00 Kč a  na kapitole 741 – OE ve snížení prvku 4222 (Rezerva místostarosty)  
o částku 100.000,00 Kč. 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
Kap. 777 - OŠKS paragraf 3419 položka 5222            + 200.000,00 Kč 
Kap. 777 - OŠKS paragraf 3419 položka 5901            -  100.000,00 Kč 
Kap. 741 - OE paragraf 6171 položka 5901   -  100.000,00 Kč 

3) uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem SK SPARTAK Příbram, spolek, Žižkova 694, 
261 01 Příbram II, IČO 61904899, o poskytnutí dotace ve výši  200.000,00 Kč na projekt 
„SK SPARTAK Příbram, spolek“, v souladu s Pravidly o poskytování dotací a návratných 
finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram č. 2/2017 přijatými ZM dne 11.09.2017, 
Usn.č.789/2017/ZM. 

           
                                                                  hl. pro 13  proti 4 zdrž.2                                                                  
Návrh byl přijat. 
                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                   
 
15)  Výkup pozemků p. č. 4239/10, p. č. 4239/17 a p. č. 4246/94 v k. ú. Příbram 

Usn. č. 972/2018/ZM 
ZM     s c h v a l u j e  

výkup pozemků p. č. 4239/10, p. č. 4239/17 a p. č. 4246/94, vše v katastrálním území Příbram 
za celkovou kupní cenu 986.650,00 Kč (cena podle znaleckého posudku + náklady spojené 
s vypracováním znaleckého posudku) od ČR – DIAMO, státní podnik, se sídlem Máchova 201, 
471 27 Stráž pod Ralskem, IČO 00002739 s tím, že město Příbram vydá čestné prohlášení, že 
s užíváním staveb na prodávaných nemovitých věcech bylo započato před více než pěti lety  
a v posledních pěti letech nebyl vydán žádný kolaudační souhlas ani záměr změny užívání 
staveb. 

                                                                  hl. pro 17  proti 0 zdrž.0 
                                                                  nehlasovali 2 
                                                                 
Návrh byl přijat. 
                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
16) Záměr prodeje dvou částí z pozemku p. č. 2520/1 v katastrálním území Příbram 

Usn. č. 973/2018/ZM 
ZM     n e s c h v a l u j e  

záměr prodeje dvou částí z pozemku p. č. 2520/1 v k. ú. Příbram, každá z nich o výměře cca  
20 m

2
 z celkové výměry 1332 m

2
 (části jsou vyznačené v situačním snímku, který je přílohou 

tohoto materiálu) panu ……………, bytem ……………. 

 
                                                                  hl. pro 18   proti 0 zdrž.0 
                                                                  nehlasoval 1 
Návrh byl přijat. 
                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                     
 
 
17) Návrh na směnu pozemků v katastrálním území Příbram 

Usn. č. 974/2018/ZM 
ZM     s c h v a l u j e  
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směnu pozemků p. č. 602/2 a p. č. 602/3 v k. ú. Příbram, které jsou ve vlastnictví města 
Příbram za část pozemku p. č. 610/1 o výměře cca 200 m

2
 z celkové výměry 3043 m

2
  

a pozemku p. č. 3176/60 v katastrálním území Příbram, které jsou ve vlastnictví TM Consult 
a.s., se sídlem Orlov 79, 261 01 Příbram, IČO 28076192 s tím, že:  
- směňované pozemky, které jsou předmětem směny nebudou ke dni podpisu smlouvy zatíženy 
žádným zástavním právem, 
- navrhovaná směna pozemků bude realizována bez doplatku ceny, 
- náklady na vyhotovení geometrického plánu bude hradit společnost TM Consult a.s. 
- bude zároveň zřízeno bezúplatné věcné břemeno služebnosti cesty za účelem opravy opěrné 
zdi ve prospěch společnosti TM Consult a.s., se sídlem Orlov 79, 261 01 Příbram,  
IČO 28076192, a to přes část pozemku p. č. 610/1 o výměře cca 200 m

2
 z celkové výměry 

3043 m
2
 (část vyznačena v situačním snímku, který tvoří přílohu tohoto materiálu) v k. ú. 

Příbram, 
- bude zároveň zřízeno bezúplatné věcné břemeno služebnosti cesty ve prospěch společnosti 
TM Consult a.s., se sídlem Orlov 79, 261 01 Příbram, IČO 28076192, a to přes pozemek p. č. 
3176/60 v k. ú. Příbram, 
- město Příbram nebude po společnosti TM Consult a.s. požadovat ½ nákladů za vypracování 
znaleckého posudku, která činí 1.800,00 Kč, který byl vypracován na základě objednávky 
města Příbram Ing. Žemlíkem, 
- TM Consult a.s. nebude po městu Příbram požadovat úhradu nákladů za vypracování 
znaleckého posudku, který vypracoval Ing. Cigánek, 
- město Příbram promine společnosti TM Consult a.s. úhradu částky (dle aktuálního znaleckého 
posudku č. 2205-35/2017 ze dne 27.10.2017, vyhotoveného Ing. Zbyškem Žemlíkem)  za 
bezesmluvní užívání pozemků p. č. 602/2 a p. č. 602/3 v k. ú. Příbram, a to zpětně od 
09.05.2016 do doby uzavření směnné smlouvy, 
- TM Consult a.s. promine městu Příbram úhradu částky za bezesmluvní užívání pozemku p. č. 
3176/60 a části p. č. 610/1 o výměře cca 200 m

2
 v k. ú. Příbram, a to zpětně od 09.05.2016 do 

doby uzavření směnné smlouvy.          
                                                                  hl. pro 19  proti 0 zdrž.0 
Návrh byl přijat. 
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
 
18) Záměr prodat pozemek p. č. st. 400/2 v k. ú. Březové Hory 

Usn. č. 975/2018/ZM 
ZM     n e s c h v a l u j e  

záměr prodeje pozemku p. č. st. 400/2 v k. ú. Březové Hory společnosti STAVUS, a.s., se 
sídlem Poštovní 6, 261 01 Příbram V – Zdaboř, IČO 45148121.  

 
                                                                  hl. pro 16   proti 0 zdrž.2 
                                                                  nehlasoval 1                                                                
Návrh byl přijat. 
 
 
 
19)  1) Záměr prodat pozemek p. č. st. 400/7 v k. ú. Březové Hory 
       2) Záměr výkupu plechové garáže na pozemku p. č. st. 400/7 v k. ú. Březové Hory 

Usn. č. 976/2018/ZM 
ZM    n e s c h v a l u j e  

1) záměr prodeje pozemku p. č. st. 400/7 v k. ú. Březové Hory panu ……………, bytem 
……………, 

2) záměr výkupu plechové garáže, která je ve vlastnictví pana ……………, bytem  
……………, na pozemku p. č. st. 400/7 v k. ú. Březové Hory. 
 

                                                                  hl. pro 18   proti 0 zdrž.0 
                                                                  nehlasoval 1 
Návrh byl přijat. 
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20) Žádost o směnu pozemků v k. ú. Březové Hory 

Usn. č. 977/2018/ZM 
ZM     s c h v a l u j e  

1) revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram č. 861/2017 ze dne 13.11.2017, 
2) směnu části pozemku p. č. 541/9, o výměře 15 m

2
 z celkové výměry 1804 m

2
, v k. ú. 

Březové Hory, včetně na pozemku umístěné zpevněné plochy, v majetku města Příbram, 
za dvě části pozemku p. č. 553/1, o celkové výměře 116 m

2 
z celkové výměry 5347 m

2
,  

v k. ú. Březové Hory, včetně na pozemku umístěné zpevněné plochy, ve vlastnictví pana 
……………, bytem ……………, to vše v souladu se zaměřením skutečného stavu oplocení 
mezi pozemky p. č. 553/1, 541/7 a 541/9, které je přílohou předloženého materiálu, za 
účelem narovnání vlastnického vztahu dle tohoto stávajícího oplocení. S tím, že město 
Příbram uhradí panu …………… rozdíl ceny ve výši 79.300,00 Kč a …………… uhradí 
městu Příbram 1/2 nákladů spojených s vypracováním znaleckého posudku  
a s geodetickým zaměřením hranice pozemků v celkové výši 2.815,00 Kč.     
 

                                                                  hl. pro 18   proti 0 zdrž.0 
                                                                  nehlasoval 1 
                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                    
Návrh byl přijat.  
 
        
                                                                                                                                    
21) Výkup podílů pozemků p. č. 1592 a p. č. 1589/2 v katastrálním území Příbram 

Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky 
Usn. č. 978/2018/ZM 
ZM     s c h v a l u j e  

výkup podílu ve výši id. 13160/14545 pozemku p. č. 1592 v k. ú. Příbram za cenu 20,63  Kč/m
2
  

a podílu ve výši id. 13160/14545 pozemku p. č. 1589/2 v k. ú. Příbram za cenu 20,63 Kč/m
2
, 

které jsou oba shodně v podílovém spoluvlastnictví osob ……………, …………… (podíl ve 

výši id. 1431/14545), ……………, …………… (podíl ve výši id. 1431/29090), ……………, 

…………… (podíl ve výši id. 1431/29090), ……………, …………… (podíl ve výši id. 

743/14545), ……………, …………… (podíl ve výši id. 717/14545), ……………, 

…………… (podíl ve výši id. 1482/14545), ……………, …………… (podíl ve výši id. 

228/14545), ……………, …………… (podíl ve výši id. 276/14545), ……………, 

…………… (podíl ve výši id. 715/14545), ……………, …………… (podíl ve výši id. 

371/14545), ……………, …………… (podíl ve výši id. 680/14545), ……………, 

…………… (podíl ve výši id. 228/14545), ……………, …………… (podíl ve výši id. 

743/14545), ……………, …………… (podíl ve výši id. 717/14545),  

……………, …………… (podíl ve výši id. 716/14545), ……………, …………… (podíl 

ve výši id. 716/14545), ……………, …………… (podíl ve výši id. 1790/14545), 

……………, …………… (podíl ve výši id. 88/14545) a ……………, …………… (podíl 

ve výši id. 88/14545), a to od těchto spoluvlastníků s tím, že kupní smlouva bude uzavřena 
s rozvazovací podmínkou uplatnění předkupního práva ke spoluvlastnickým podílům o velikosti 
id. 13160/14545 k pozemku p. č. 1592 i k pozemku p. č. 1589/2, oba v k. ú. Příbram, ze strany 

předkupníků ……………, ……………, ……………, …………… a ……………, 

…………….      
                                                                  hl. pro 15   proti 1 zdrž.2 
                                                                  nehlasoval 1 
                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                    
Návrh byl přijat.  
 
                                                                                                                                    
 
22) Žádost o prodej pozemku p. č. 3177/5 v katastrálním území Příbram 

Usn. nebylo přijato 
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ZM     s c h v a l u j e  
prodej pozemku p. č. 3177/5 v katastrálním území Příbram, za cenu 400,00 Kč/m

2 
, společnosti 

AUTO ČERNÝ spol. s r.o., IČO 46352228, sídlo Evropská 328, 261 01 Příbram I, s tím, že 
kupující uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku ve výši 2.000,00 Kč. 

 
                                                                  hl. pro 10   proti 0 zdrž.9 
                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                   
Návrh nebyl přijat.  
 
 
                                                                                                                                    
23) Žádost o prodej části pozemku p. č. 1938/3 v katastrálním území Příbram  

Usn. č. 979/2018/ZM 
ZM     s c h v a l u j e  

uzavření kupní smlouvy o prodeji části pozemku p. č. 1938/3, o výměře cca 200 m
2 

z celkové 
výměry 984 m

2
 v k. ú. Příbram, za cenu 970,00 Kč/m

2
, včetně trvalých porostů okrasných 

dřevin na části tohoto pozemku za cenu 4.803,00 Kč, s ujednáním o věcných právech - zřízení 
předkupního práva a výhrady zpětné koupě, mezi městem Příbram jako prodávajícím  

a předkupníkem a manžely panem …………… bytem ……………, a paní ……………, 

bytem ……………, s povinností kupujících společně a nerozdílně uhradit náklady na 

vypracování znaleckých posudků v celkové výši 5.000,00 Kč. Přičemž věcné právo výhrady 
zpětné koupě může být prodávajícím uplatněno pouze v případě, pokud záměr kupujících, tj. 
vybudování kavárny s veřejným WC a půjčovnou drobného sportovního náčiní, nebude 
realizován a zprovozněn pro veřejnost do 60 měsíců od podpisu kupní smlouvy. 
 

                                                                  hl. pro 14   proti 0 zdrž.5 
                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                    
Návrh byl přijat.                                                                                                                                     
 
 
 
24) Pozvánky na valnou hromadu společnosti Příbramská teplárenská a.s. a na valnou 
hromadu společnosti THERMO Příbram a.s. 

Usn. č. 980/2018/ZM 
ZM     I. d e l e g u j e  

na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, pana Ing. Jaromíra Volného, datum narození ……………, 

trvalý pobyt ……………, jako zástupce města Příbram na jednání valné hromady společnosti 

Příbramská teplárenská a.s., IČO 46356550, která byla svolána na den 28.05.2018, a pro 
případ, že by se tohoto jednání nemohl zúčastnit, jako náhradníka pana Ing. Jindřicha Vařeku, 

starostu města Příbram. 
 
II. d e l e g u j e  
na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, pana Ing. Jaromíra Volného, datum narození ……………, 

trvalý pobyt ……………, jako zástupce města Příbram na jednání valné hromady společnosti 

THERMO Příbram a.s., IČO 25795104, která byla svolána na den 28.05.2018,  
a pro případ, že by se tohoto jednání nemohl zúčastnit, jako náhradníka pana Ing. Jindřicha 
Vařeku, starostu města Příbram. 

 
III. k o n s t a t u j e, 
že již v bodě II svého usnesení č. 776/2017/ZM ze dne 11.09.2017 vyslovilo souhlas se 
zrušením společnosti THERMO Příbram a.s., IČO 25795104, s likvidací, které bude 
projednáváno v bodě č. 7 programu svolané valné hromady této společnosti, 

 
                                                                  hl. pro 19   proti 0 zdrž.0 
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Návrh byl přijat.  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                         
25) Různé 

 
 
 
26) Diskuse, interpelace, závěr   

 
Zápis ověřili 
 
Ing. Mgr. Jan Cikler 
Ing. Petr Kareš 
 
Ing. Jindřich Vařeka, 
starosta 

 
 
Zapsala: Ivana Makošová 
Dne: 30.04.2018 
 
Ověřeno: 11.05.2018 
Vyvěšeno: 11.05.2018 

 
 
 


