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V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR)
a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

MěÚ Příbram

 
Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 29.09.2021

 
Číslo Název Předkladatel

R.usn.č.0920/2021 Schválení programu včetně návrhu změn a
doplňků

R.usn.č.0921/2021 1) Žádost o souhlas města, jako vlastníka
pozemku p. č. 1140/1 v k. ú. Příbram, s
rekonstrukcí fotbalového hřiště

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0922/2021 3) Žádost o souhlas města, jako vlastníka
pozemku p. č. 1140/1 v k. ú. Příbram, s
rekonstrukcí fotbalového hřiště

Mgr. Žaneta
Vaverková

 
Projednané informace na programu jednání dne: 29.09.2021

 
 Název Předkladatel

Zahájení, kontrola zápisu a usnesení z minulé RM,
určení ověřovatelů
Informace členů RM
Interpelace
Různé

 
 
 

Materiály zamítnuty na programu jednání dne: 29.09.2021
 

Číslo Název Předkladatel

2) Žádost o souhlas města, jako vlastníka
pozemku p. č. 1140/1 v k. ú. Příbram, s
rekonstrukcí fotbalového hřiště

Mgr. Žaneta
Vaverková
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MěÚ Příbram

Schválení programu včetně návrhu změn a doplňků

Usnesení číslo: R.usn.č.0920/2021 4
1) schvaluje
 upravený program dnešního jednání RM.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
1) Žádost o souhlas města, jako vlastníka pozemku p. č. 1140/1 v k. ú.
Příbram, s rekonstrukcí fotbalového hřiště

Usnesení číslo: R.usn.č.0921/2021 5
1) neschvaluje
 uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu pozemků a staveb uzavřené dne 31.10.2001 mezi

pronajímatelem městem Příbram a nájemcem spolkem SK SPARTAK Příbram, se sídlem Žižkova  694,
Příbram II, 261 01 Příbram, IČO: 61904899, ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.10.2003, dodatku č. 2
ze dne 17.12.2003, dodatku č. 3 ze dne 26.02.2007, dodatku č. 4 ze dne 21.03.2011, dodatku č. 5 ze
dne 19.01.2016 a dodatku č. 6 ze dne 30.10.2019,  kdy předmětem dodatku bude změna doby trvání
smluvního vztahu, a to její prodloužení z doby určité do 31.12.2030 na dobu určitou do 31.12.2032.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
3) Žádost o souhlas města, jako vlastníka pozemku p. č. 1140/1 v k. ú.
Příbram, s rekonstrukcí fotbalového hřiště

Usnesení číslo: R.usn.č.0922/2021 7
3) konstatuje, že
 předkládaný investiční záměr rekonstrukce hlavního hřiště s přírodním trávníkem na části pozemku ve

vlastnictví města Příbram p.č. 1140/1, k.ú. Příbram,  iniciovaný ze strany spolku SK SPARTAK Příbram,
se sídlem Žižkova 694, 261 01 Příbram II, IČO 61904899, je v souladu se strategickým dokumentem
města Příbram nazvaným Plán rozvoje sportu města Příbram do roku 2030.

 
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
 
 
 

........................................

 
 
 

........................................
Ing. Martin Buršík, MBA v.r.

Ověřuje
Ing. Jiří Holý v.r.

Ověřuje
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MěÚ Příbram

 
 
 

........................................
Mgr. Jan Konvalinka v.r.

starosta
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