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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: 27.12.2022

 
Číslo Název Předkladatel

R.usn.č.1215/2022 Schválení programu včetně návrhů změn a
doplňků

R.usn.č.1216/2022 Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva Mgr. Jan Konvalinka
R.usn.č.1217/2022 Přísedící Okresního soudu v Příbrami Mgr. Ivana Novotná-

Kuzmová
R.usn.č.1218/2022 Návrh programu 4. zasedání ZM dne 16.01.2023 Mgr. Ivana Novotná-

Kuzmová
R.usn.č.1219/2022 Žádost o udělení souhlasu s odpisem nedobytných

pohledávek
Mgr. Tomáš Cipra,
DiS.

R.usn.č.1220/2022 Žádost o udělení souhlasu s přijetím věcných darů Mgr. Tomáš Cipra,
DiS.

R.usn.č.1221/2022 Žádost o převod neinvestičního příspěvku roku
2022 do investic

Mgr. Tomáš Cipra,
DiS.

R.usn.č.1222/2022 Návrh Plánu práce Finančního výboru
Zastupitelstva města Příbram na rok 2023

Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.1223/2022 Změny rozpisu rozpočtu 2022 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.1224/2022 Rozpočtová opatření 2022 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.1225/2022 Žádost o neinvestiční účelovou dotaci Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.1226/2022 Změny rozpisu rozpočtu města na rok 2022 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.1227/2022 Oprava Bus Zálivu v ulici Politických vězňů -
dodatek č.1

Bc. Michaela
Svajčíková

R.usn.č.1228/2022 Programy prevence kriminality v roce 2023 s
požadovanou podporou dotace MV ČR

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.1229/2022 Žádost o individuální dotaci pro subjekt Pankration
gym z.s.

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.1230/2022 Záměr podání žádosti o dotaci na projekt
„Oprava střechy na objektu báňského ředitelství
v Příbrami“ ze Středočeského Fondu kultury a
obnovy památek

PhDr. Marie
PilíkováIng. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.1231/2022 Oprava komunikace ulice Pod Struhami - výběr
dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.1232/2022 Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS
– Odstavná stání pro obytné vozy - výběr
dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.1233/2022 Uzavření smlouvy o úpravě vzájemných vztahů
VaK, Žežice

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.1234/2022 Těžba nevyhrazeného nerostu podle zpracovaného
"Plánu využívání ložiska - Dubenec u Příbramě -
Odval jámy č. 11 - sever"

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.1235/2022 Žádost spolku SK SPARTAK Příbram o souhlas
města Příbram s vybudováním dvou sloupů
osvětlení hlavního hřiště v areálu

Mgr. Žaneta
Vaverková

 
Projednané informace na programu jednání dne: 27.12.2022
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MěÚ Příbram

 
 Název Předkladatel

Informace členů RM
Interpelace
Zahájení kontrola zápisu
Různé

 
 
 

Materiály zamítnuty na programu jednání dne: 27.12.2022
 

Číslo Název Předkladatel

Žádost o neinvestiční účelovou dotaci Ing. Venuše
Štochlová
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MěÚ Příbram

Schválení programu včetně návrhů změn a doplňků

Usnesení číslo: R.usn.č.1215/2022 4
1) schvaluje
 program jednání RM.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva

Usnesení číslo: R.usn.č.1216/2022 5
1) doporučuje
 1)  ZM schválit částečnou revokaci – změnu Usn.č.26/2022/ZM ze dne 07.11.2022,  bodu 1), kterým se

stanovila výše odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva města.
 

2) stanovit v souladu se zákonem 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) s § 72, § 74 odst. 3 a § 84
odst. 2 písm. n), v platném znění neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce odměny za
měsíc v následujících částkách:
- člen rady: 11 301 Kč,
- předseda výboru/komise: 5 651 Kč,
- člen výboru/komise: 4 709 Kč,
- člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 2 826 Kč,         

Odměna bude poskytována od 16.01.2023. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát
člena zastupitelstva města bude odměna poskytována ode dne složení slibu.  V případě budoucích
změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.

 
2) ukládá
 OVV zařadit uvedený materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram

dne 16.01.2023. 
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Přísedící Okresního soudu v Příbrami

Usnesení číslo: R.usn.č.1217/2022 6
1) doporučuje
 ZM navrhnout do funkce přísedícího Okresního soudu Příbram pro funkční období 2023 - 2026 XXXX

XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXX.

 
 
2) ukládá
 OVV předložit materiál na jednání ZM dne 16.01.2023.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Návrh programu 4. zasedání ZM dne 16.01.2023

Usnesení číslo: R.usn.č.1218/2022 7
1) souhlasí
 s návrhem programu 4. zasedání ZM dne 16.01.2023 s tím, že do programu budou

zahrnuty i další materiály určené na základě jednání RM dne 27.12.2022.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Žádost o udělení souhlasu s odpisem nedobytných pohledávek

Usnesení číslo: R.usn.č.1219/2022 8
1) schvaluje
 odpis nedobytných pohledávek ve výši 459.273,95 Kč dle důvodové zprávy
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Žádost o udělení souhlasu s přijetím věcných darů

Usnesení číslo: R.usn.č.1220/2022 9
 
dle § 27 odstavce 7) písmena b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů
 
1) schvaluje
 přijetí věcných darů v celkové hodnotě 79.872,10 Kč dle důvodové zprávy
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Žádost o převod neinvestičního příspěvku roku 2022 do investic

Usnesení číslo: R.usn.č.1221/2022 10
1) schvaluje
 snížení neinvestičního příspěvku roku 2022 o 1.600.000 Kč a navýšení investičního

příspěvku roku 2022 o 1.600.000 Kč
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Návrh Plánu práce Finančního výboru Zastupitelstva města Příbram na rok
2023

Usnesení číslo: R.usn.č.1222/2022 11
1) bere na vědomí
 Plán práce Finančního výboru Zastupitelstva města Příbram na rok 2023.
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MěÚ Příbram

 
2) ukládá
 OVV zařadit materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 16.01.2023.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Změny rozpisu rozpočtu 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.1223/2022 12
1) schvaluje
 RZ0322 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2022 v rámci běžných výdajů kapitoly 719 - OVV v

souladu s usnesením RM č. usn. 0068/2022 bodu 2) ze dne 24.01.2022 z důvodu vyššího čerpání na
některých prvních, než bylo rozpočtováno.

 
2) schvaluje
 RZ0328 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2022 v souladu s usnesením RM č. usn. 0068/2022 bodu

2) ze dne 24.01.2022 v rámci běžných výdajů ,tj. snížení kapitol 787 - CSZS (transfery-předpoklad) o
částku 818.880,31 Kč ,  777 - OŠKS o částku 671.354,00 Kč (programové dotace, podpora oblast kultura)
  a navýšení kapitoly 788 - ŠŠZ o částku 1.490.234,31 Kč (školy a školská zařízení) z důvodu vyššího
čerpání na některých prvcích, než bylo rozpočtováno.   

 
3) schvaluje
 RZ0343 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2022 v rámci běžných výdajů kapitoly  789 - OSH  v

souladu s usnesením RM č. usn. 0068/2022 bodu 2) ze dne 24.01.2022 z důvodu posílení rozpočtu na
prvku 3657 "oprava a údržba komunikací" o částku 300.000, 00 Kč.

 
4) schvaluje
 RZ0351 -  úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2022 v rámci kapitálových  výdajů kapitoly 786 - OIRM

  v souladu s usnesením RM č. usn. 0068/2022 bodu 2) ze dne 24.01.2022 a RM č. usn. 536/2022 z
důvodu posílení rozpočtu na prvku 5044 " Domov seniorů, ul. Žežická, Příbram - realizace stavby"  o
částku  4.148.805,43 Kč na úhradu stavebních prací.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Rozpočtová opatření 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.1224/2022 13
1) schvaluje
 RZ0347 - rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2022 v souladu s usnesením ZM

č. 702/2021 ZM bodu 3) ze dne 06.12.2021 v rámci příjmů kapitoly 741 - OE, tj, snížení transferů
(předpoklad) o částku 4.371.536,94 Kč a navýšení daňových příjmů ve stejné výši.

 
2) schvaluje
 RZ0348 - rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2022 v souladu s usnesením ZM č.

702/2021 ZM bodu 3) ze dne 06.12.2021 v rámci příjmů kapitoly 741 - OE, tj, snížení  transferů
(předpoklad) o částku 4.952.978,32 Kč a navýšení daňových příjmů ve stejné výši.
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MěÚ Příbram

3) schvaluje
 RZ0349 - rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2022 v souladu s usnesením ZM č.

702/2021 ZM bodu 3) ze dne 06.12.2021 v rámci příjmů kapitoly 741 - OE, tj, snížení  transferů
(předpoklad) o částku 4.800.900,00 Kč a navýšení daňových příjmů ve stejné výši.

 
4) schvaluje
 RZ0350 - rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2022 v souladu s usnesením ZM č.

702/2021 ZM bodu 3) ze dne 06.12.2021 v rámci  výdajů, tj. snížení běžných výdajů  kapitoly 741 - OE
(rezerva města) o částku 1.971.165,00 Kč a navýšení  kapitálových výdajů kapitoly 717 -  MP ve stejné
výši z důvodu pořízení zařízení  (Sydo Trafic) na měření rychlosti v  ul. Žižkova, Příbram II, rozšíření
MKDS 2022 a přípravy kamerových bodů (projektová dokumentace) na rok 2023.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Žádost o neinvestiční účelovou dotaci

Usnesení číslo: R.usn.č.1225/2022 15
1) ukládá
 OVV zařadit tento materiál do programu jednání Zastupitelstva města Příbram dne

16.01.2023
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Změny rozpisu rozpočtu města na rok 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.1226/2022 16
1) schvaluje
 RZ0342 - úpravu rozpisu rozpočtu v souladu s usnesením RM č. 0068/2022

bodu 2) ze dne 24.01.2022 v rámci běžných výdajů kapitoly 787 - CSZS, tj.
navýšení běžných výdajů (neinvestiční příspěvek zřizovatele) o částku 1.700.000,00
Kč a snížení předpokladu dotací ve stejné výši  z důvodu schválení navýšení
neinvestičního příspěvku pro organizaci Centrum sociálních a zdravotních služeb
města Příbram usnesením RM č. 0692/2022 ze dne 25.07.2022.

 
2) schvaluje
 RZ0345 - Vedoucí Odboru ekonomického jako správce rozpočtu města žádá v

souladu s usn. RM č. 0068/2022 bodu 2) ze dne 24.1.2022 o úpravu rozpisu
rozpočtu na rok 2022, tj. navýšení  příjmů kapitoly 741 - OE (neinvestiční přijaté
transfery, ÚZ 612) o částku 1.700.000,00 Kč a snížení předpokladu dotací ve stejné
výši a snížení běžných výdajů kapitoly 741 - OE  o částku 1.349.000,00 Kč a
navýšení běžných výdajů kapitoly 778 - DAD (transfery neinvestiční, ÚZ 612) ve výši
1.700.000,00 Kč a snížení předpokladu dotací ve výši 351.000,00 Kč z důvodu  přijetí
dvou neinvestičních dotací z KÚ Středočeského kraje sml. č. S-6179/KUL/2022 -
350.000,00 Kč a sml.č. S-6179/KUL/2022 - 1.350.000,00 Kč v rámci programu na
podporu regionálních funkcí statutárních divadel.

 

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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MěÚ Příbram

 
Oprava Bus Zálivu v ulici Politických vězňů - dodatek č.1

Usnesení číslo: R.usn.č.1227/2022 17
1) bere na vědomí
 změnu rozsahu prací provedených při realizaci akce „Oprava Bus zálivu v ulici

Politických vězňů“ oproti projektové dokumentaci.
 
2) schvaluje
 změnu závazku podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek (dále jen „zákon“), která představuje vícepráce ve výši
169 878 Kč bez DPH, způsobené důvody specifikovanými v důvodové zprávě a
změnovém listu č. 1.

 
3) schvaluje
 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 929/OSH/2022 na akci „Oprava Bus

zálivu v ulici Politických vězňů“ se společností Staler spol. s r.o., se sídlem Dubno
62, 261 01 Dubno, kterým dojde ke změně díla podle změnového listu č. 1, jímž
se mění celková cena díla na částku 1 872 510,02 Kč bez DPH.

 
4) ukládá
 OSH ve spolupráci s OPVZ administrovat uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

dle bodu II. tohoto usnesení.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Programy prevence kriminality v roce 2023 s požadovanou podporou dotace
MV ČR

Usnesení číslo: R.usn.č.1228/2022 18
1) schvaluje
 podání žádostí o dotace Ministerstva vnitra z „Programu prevence kriminality na rok 2023“ na

realizaci projektu „Cestou Sdílení“ s celkovými náklady na tento projekt ve výši 238.900,00
Kč
za dodržení minimální 30% finanční spoluúčasti žadatele, dále na realizaci projektu
„Terapeutický pobyt pro děti s rizikovým chováním“ s celkovými náklady na tento projekt ve
výši 147.050,00 Kč za dodržení minimální 30% finanční spoluúčasti žadatele.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Žádost o individuální dotaci pro subjekt Pankration gym z.s.

Usnesení číslo: R.usn.č.1229/2022 19
1) schvaluje
 1. poskytnutí dotace ve výši 45.000,00 Kč pro subjekt Pankration gym z.s., Špitálská 17, 261 01 Příbram,

IČ: 22890378   na projekt s názvem „MS MMA“, a to z kapitoly 741 - OE, rezerva místostarosty prvek
č.4222, za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či
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MěÚ Příbram

založeným a splnění povinnosti zveřejnění účetní závěrky u subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon,
a to ke dni podpisu smlouvy,

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem subjekt Pankration gym z.s., Špitálská 17, 261 01
Příbram, IČ: 22890378, o poskytnutí dotace ve výši 45.000,00 Kč na projekt s názvem „MS MMA“, v
souladu s Pravidly pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram
č. 1/2020 schválenými ZM dne 22.06.2020, Usn.č.394/2020/ZM.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Záměr podání žádosti o dotaci na projekt „Oprava střechy na objektu
báňského ředitelství v Příbrami“ ze Středočeského Fondu kultury a obnovy
památek

Usnesení číslo: R.usn.č.1230/2022 20
1) schvaluje
 podání žádosti o dotaci do Programu 2023 pro poskytování dotací na obnovu

památek z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a
obnovy památek na projekt „Oprava střechy na objektu báňského ředitelství v
Příbrami“ a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt v minimální výši 20 %.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Oprava komunikace ulice Pod Struhami - výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.1231/2022 21
1) bere na vědomí
 informaci o dílčí veřejné zakázce „Oprava komunikace – ulice Pod Struhami“ zadávané v dynamickém

nákupním systému „DNS na výstavbu, opravy a údržbu pozemních komunikací města Příbram“ s ev. č.
VVZ: Z2020-021569, ve smyslu § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění, uvedenou v důvodové zprávě.

 
2) rozhodla
 o výběru nejvhodnější nabídky na plnění dílčí veřejné zakázky s názvem „Oprava komunikace – ulice

Pod Struhami“ tak, že vybírá nabídku společnosti ZNAKON,a .s. se sídlem Sousedovice 44, 386 01
Sousedovice, IČO 26018055  za nabídkovou cenu  1 390 003,63 Kč bez DPH.

 
3) schvaluje
 1. závěry hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek;

2. uzavření smlouvy na zakázku „Oprava komunikace – ulice Pod Struhami“ se společností ZNAKON,
a.s. se sídlem Sousedovice 44, 386 01 Sousedovice, IČO 26018055 za nabídkovou cenu 1 390 003,63
Kč bez DPH.

 
4) ukládá
 OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím dle bodu 2. a 3. tohoto usnesení.

1. Zodpovídá: Odbor práva a veřejných zakázek
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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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

 

 
Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS – Odstavná stání pro obytné vozy -
výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.1232/2022 22
1) bere na vědomí
 informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS – Odstavná

stání pro obytné vozy“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, uvedenou v důvodové zprávě.

 
2) rozhodla
 o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku

Dílčí část 1 – společnosti AteresCZ s.r.o., se sídlem Karlovo nám. 290/16, 120 00 Praha, IČO 01945548,
za celkovou nabídkovou cenu 99 000,00 Kč bez DPH;

Dílčí část 2 – společnosti AteresCZ s.r.o., se sídlem Karlovo nám. 290/16, 120 00 Praha, IČO 01945548,
za celkovou nabídkovou cenu 24 000 Kč bez DPH.

 
3) schvaluje
 1) závěry stálé hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek;

2) uzavření smlouvy na zakázku „Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS – Odstavná stání pro obytné
vozy“ se společností AteresCZ s.r.o., se sídlem Karlovo nám. 290/16, 120 00 Praha, IČO 01945548, na
dílčí části 1 a 2 za nabídkové ceny uvedené v bodě 2.

 
4) ukládá
 OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky dle bodu 2. a 3. tohoto

usnesení.
 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Uzavření smlouvy o úpravě vzájemných vztahů VaK, Žežice

Usnesení číslo: R.usn.č.1233/2022 23
1) schvaluje
 uzavření  smlouvy  o  úpravě  vzájemných  práv a  povinností  vlastníků provozně

  souvisejících vodovodů a kanalizací s panem XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX
XXXX XXX XX XXXXXXXX v lokalitě Žežice, na dobu určitou, v trvání 2 let. 

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Těžba nevyhrazeného nerostu podle zpracovaného "Plánu využívání ložiska -
Dubenec u Příbramě - Odval jámy č. 11 - sever"
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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

Usnesení číslo: R.usn.č.1234/2022 24
1) souhlasí
 s těžbou nevyhrazeného nerostu (stavebního kamene) podle zpracovaného „Plánu

využívání ložiska – Dubenec u Příbramě – Odval jámy č. 11 – sever“ na pozemcích
parc. č. 60/113 v k. ú. Bytíz a parc. č. 428, 432/1, 432/15, 432/16, 432/17,
432/18, 432/19, 432/20 a 432/22 v k. ú. Dubenec s tím, že budou maximálně
dodržovány již stanovené podmínky a opatření při těžbě, dopravě materiálu a
čištění komunikací během využívání ložiska, a že po ukončení těžby bude město
Příbram přizváno k účasti na přípravě rekultivace, na rekultivaci a následném
využití území.

 
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Žádost spolku SK SPARTAK Příbram o souhlas města Příbram s vybudováním
dvou sloupů osvětlení hlavního hřiště v areálu

Usnesení číslo: R.usn.č.1235/2022 25
1) souhlasí
 s udělením souhlasu města Příbram jako vlastníka pozemků p.č. 1138/1, p.č. 1140/1, oba v k.ú. Příbram,

spolku SPARTAK Příbram, se sídlem Žižkova 694, Příbram II, 261 01 Příbram, IČO 619 04 899, s
vybudováním dvou sloupů osvětlení hlavního hřiště nacházejícího se na předmětných pozemcích ve
sportovním areálu, jehož je spolek nájemcem na základě nájemní smlouvy uzavřené s městem dne
26.07.2022.

 
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
 
 
 

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

 
 
 

........................................
Miroslav Peterka v.r.

Ověřuje
Tomáš Dvořáček v.r.

Ověřuje
 
 
 

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

starosta
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