Město Příbram - RM 24.10.2011
Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení
z jednání Rady města Příbram, konaného dne 24.10.2011
od 12.00 hodin na Městském úřadě Příbram

1) Zahájení, ověřovatelé
Ověřovatelé: Jiřina Kaiserová
Václav Černý
2) Program včetně návrhů změn a doplňků

P r o g r a m:
1. Zahájení, ověřovatelé
2. Program včetně návrhu změn a doplňků
3. Informace
4. Kontrola zápisu a usnesení
5. Interpelace
6. Žádost o převzetí záštity města Příbram nad projektem "Chraňte se včas"
7. Žádost o udělení výjimky pro zařazení do pořadníku žadatelů o umístění do DPS …………………
8. Žádost o udělení výjimky pro zařazení do pořadníku žadatelů o umístění do DPS …………………
9. Žádost o spolupráci na projektu "Dobrovolní poradci Amelie“
10. Zahraniční cesta do Freibergu (Německo) - Taneční turnaj
11. Žádost o dotaci (Divadelní spolek Zalezlíci)
12. Žádost ředitele Střední zdravotnické školy Příbram o finanční podporu
13. Žádost ředitelky ZŠ Příbram, 28. října 1 o souhlas s přijetím daru
14. ZŠ p. Svatou Horou, Příbram – volné dny pro žáky
15. Žádost o písemný souhlas zřizovatele s přijetím daru – MŠ Klubíčko
16. Převzetí záštity-Ml. Demosthenes
17. Žádost o převod z RF do IF-MŠ P. chaloupka
18. Rozpočtové změny
19. Žádost o schválení odpisu nedobytné pohledávky
20. Žádost o vybudování sprchového koutu ………………… nájemce bytu v DPS v Příbrami I/69
21. Žádosti o přidělení buňky v ubytovně v Příbrami IV -5 (kasárna)
22. Žádost nájemce NP MB-FVE Višňová s.r.o. v Příbrami IV – 145 o povolení podnájmu
23. Žádost ………………… o snížení nájmu v nebytovém prostoru v Příbrami I - 101
24. Žádost o pronájem pozemku p.č. 3621/37 v k.ú. Příbram pod garáží
25. Žádost o souhlas s umístěním stavby komunikace na části poz. p.č. 397/5 v k.ú. Trhové Dušníky
s následným zřízením věcného břemene uložení komunikace a vynětí ze ZPF
26. Žádost o zřízení věc. břemene uložení NTL plynovodu v k.ú. Příbram - doprojednání pozemků v ul.
Březnická, Kollerova a Havlíčkova
27. Žádost o zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky pro čp. 18 v Příbrami II
28. Žádost o pronájem pozemku p.č. 61/3 v k.ú. Zdaboř
29. Žádost o vyjádření k navrženému řešení úpravy komunikace II/118 Příbram - Hluboš
30. Žádost o zřízení věc. břemene uložení NTL plynovodu a přípojek v k.ú. Příbram ul. Brodská, Školní
a U Školy
31. Žádost o směnu pozemků v oblasti Balonky
32. Žádost o zřízení věc. břemene uložení kabelového vedení NN vč. pojistkových skříní v k.ú. Bř. Hory
v oblasti zahr. osady Baník
33. Žádost o zřízení věc. břemene práva chůze a jízdy přes poz. p.č. 992 a 993/1 v k.ú. Příbram
34. Návrh na určení správce lesa Koráb
35. Žádost o prodej pozemku p. č. st. 219 a pozemku p. č. 65/6 v k. ú. Zdaboř
36. Žádost o prodej části pozemku p. č. 2879/1 v k. ú. Příbram
37. Žádost o souhlas se vstupem na pozemky p. č. 1600/1, p. č. 1598 v k. ú. Příbram
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38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Sepsání souhlasného prohlášení týkajícího se pozemku p. č. 399/12, p. č. 399/15, p. č. 460/6, p. č. 460/7
v k. ú. Trhové Dušníky
Žádost o uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku p. č. 3183/10 v k. ú. Příbram
Žádost o sepsání souhlasného prohlášení - p. č. 4741/9, p. č. 4744/1, p. č. 4744/2, p. č. 4842/21 v k. ú.
Příbram
Žádost o dotaci na rok 2012 z dotačního programu Podpora terénní práce
Výběr dodavatele – Aktualizace a digitalizace povodňového plánu ORP Příbram
Návrh z jednání bytové komise ze dne 13.10.2011
Žádost společnosti RODISO s.r.o. o sdělení výsledků výběrového řízení
Žádost Česko-ruské společnosti, o.s.
Žádost o převzetí záštity a zapůjčení společ. místnosti (FIRE PATROL 2011)
Postup výkupu pozemků od Aelia Property
Požadavek kupujícího areálu bývalých kasáren Brod na jiné formulační znění části textu kupní smlouvy
Žádost o dotaci (Svazek obcí Podbrdského regionu)
Revokace usnesení RM č 761/2011
Úprava platu ředitele příspěvkové organizace Divadlo A. Dvořáka Příbram
Oznámení společnosti RAVAK a.s. o odstoupení z výběrového řízení a vrácení kauce
Přehled navrhovaných projektů pro podání žádosti v rámci grantových řízení z Fondů Středočeského
kraje pro rok 2012
Soudní spor města Příbram versus M-SPO s.r.o.
Různé

R.usn.č.765/2011
Rada
schvaluje
program dnešního jednání.
hl. pro 6
3) Informace
4) Kontrola zápisu a usnesení
5) Interpelace

6) Žádost o převzetí záštity města Příbram nad projektem „Chraňte se včas“
R.usn.č.766/2011
Rada s c h v a l u j e
převzetí záštity města Příbram nad projektem „Chraňte se včas“.
hl. pro 6
7) Žádost o udělení výjimky pro zařazení do pořadníku žadatelů o umístění do DPS pro paní
…………………
R.usn.č.767/2011
Rada s c h v a l u j e
udělení výjimky pro zařazení do pořadníku žadatelů o umístění do DPS, pro paní …………………
hl. pro 6
8) Žádost o udělení výjimky pro zařazení do pořadníku žadatelů o umístění do DPS pro pana
…………………
R.usn.č.768/2011
Rada s c h v a l u j e
udělení výjimky pro zařazení do pořadníku žadatelů o umístění do DPS, pro pana ………………….
hl. pro 6
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9) Žádost o spolupráci na projektu „Dobrovolní poradci Amelie“
R.usn.č.769/2011
Rada I. s c h v a l u j e
spolupráci na projektu „Dobrovolní poradci Amelie“ v tomto rozsahu:
a) poskytnout zázemí pro činnost dobrovolného poradce a koordinátora projektu v prostorách poraden,
b) medializaci projektu formou článku v městském zpravodaji Kahan a umístění info (odkaz) na webové
stránky OSVaZ,
c) jako spolupracovníka na koordinaci projektu vedoucí OSVaZ Mgr. Ivanu Novotnou-Kuzmovou, DiS.
II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o partnerství s organizací Amelie, o.s., v rozsahu uvedeném bodu 1.
hl. pro 6
10) Zahraniční cesta do Freibergu (Německo) – Taneční turnaj
R.usn.č.770/2011
Rada s c h v a l u j e
zahraniční cestu do Freibergu (Německo) ve dnech 18. – 19.11.2011 na taneční turnaj. Cestovní
náklady (pojistné, doprava) hradí město Příbram z kap.716-zahraniční styky. Cesta se uskuteční
smluvní dopravou. Cesty se zúčastní Taneční škola Mochán dle předloženého seznamu.
hl. pro 6
11) Žádost o dotaci (Divadelní spolek Zalezlíci)
R.usn.č.771/2011
Rada n e s c h v a l u j e
poskytnutí dotace pro Divadelní spolek Zalezlíci, Pod Šachtami 294, Příbram IV, na činnost spolku
Zalezlíci.
hl. pro 6
12) Žádost ředitele Střední zdravotnické školy Příbram o finanční podporu
Hlasováno o návrhu Ing. Molnára.
R.usn.č.772/2011
Rada s o u h l a s í
1) s poskytnutím finanční podpory ve výši 10.000,- Kč,
2) s poskytnutím propagačních materiálů z prostředků OKSIS, pro stáž studentů Střední zdravotnické
školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Příbram I, Jiráskovy sady 113 v Holandsku.
hl. pro 6
13) Žádost ředitelky ZŠ Příbram, 28. října 1 o souhlas s přijetím daru
R.usn.č.773/2011
Rada s o u h l a s í
s přijetím finančního daru pro ZŠ Příbram VII, 28. října 1 od SRPŠ této školy ve výši 10 000,- Kč na
nákup koberců pro žáky 1. třídy.
hl. pro 6
14) ZŠ p. Svatou Horou, Příbram – volné dny pro žáky
R.usn.č.774/2011
Rada s c h v a l u j e
záměr ředitele Základní školy pod Svatou Horou, Příbram Mgr. Petra Ročňáka vyhlásit ve školním roce
2011/2012 volné dny pro žáky ve dnech 18. listopadu 2011 a 30. dubna a 7. května 2012.
hl. pro 6
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15) Žádost o písemný souhlas zřizovatele s přijetím daru – MŠ Klubíčko
R.usn.č.775/2011
Rada s o u h l a s í
s tím, aby ředitelka Mateřské školy Klubíčko přijala finanční dary od ………………… a Unie rodičů při
Mateřské škole Klubíčko v celkové výši 46 000,- Kč na vybavení pomůckami pro pohybové aktivity
dětí a na hračky pod vánoční stromek.
hl. pro 6
16) Žádost o převzetí záštity starostou města Příbram nad regionálním kolem V. ročníku celostátní
soutěže Mladý Demosthenes
R.usn.č.776/2011
Rada s c h v a l u j e
převzetí záštity starostou města Příbram nad regionálním kolem V. ročníku celostátní soutěže Mladý
Demosthenes organizovanou vyhlašovatelem soutěže FACE OF NEW EUROPE, s.r.o., Tusarova
1235/32, 170 000 Praha 7.
hl. pro 6
17) Žádost o převod financí z rezervního fondu – MŠ Perníková chaloupka
R.usn.č.777/2011
Rada s o u h l a s í
s převodem částky 200 000,-- Kč z rezervního fondu Mateřské školy Perníková chaloupka do jejího
fondu investičního za účelem dovybavení zahrady a na celkovou opravu zahradního domku ,,Perníková
chaloupka“.
hl. pro 6
18) Rozpočtové změny
R.usn.č.778/2011
Rada I. s c h v a l u j e
18 a) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, ÚZ 29008)
ve výši 262.744,-- Kč a výdajů kapitoly 723 - OŽP ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové
dotace na činnost odborného lesního hospodáře za II. čtvrtletí 2011
návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, ÚZ 29008) ve
výši 262.744,-- Kč a výdajů kapitoly 723 - OŽP ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové
dotace na činnost odborného lesního hospodáře za II. čtvrtletí 2011.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:
5213

účelový
znak
29008

prvek
rozpočtu
310

4116

29008

1152

č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0254

723 - ŽP

1037

RP0256

741 - OE

popis
Odborný lesní hospodář - PO
Dotace na činnost odborného lesního
hospodáře

částka změny
262 744,00
262 744,00

18 b) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011 v rámci výdajů kapitoly 749 - Městská realitní kancelář
Příbram
návrh změny rozpočtu města na rok 2011 v rámci výdajů kapitoly 749 - Městská realitní kancelář
Příbram.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0247

749 -

3113

5166

účelový
znak

prvek
rozpočtu
2630

popis
Konzultační a poradenské služby

částka změny
-151 875,00
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RP0247
RP0247
RP0247
RP0247
RP0247
RP0247
RP0247

MěRK
749 MěRK
749 MěRK
749 MěRK
749 MěRK
749 MěRK
749 MěRK
749 MěRK

3419

5171

2633

Oprava teras

3231

5171

813

ZUŠ,Příbram I, nám. T.G.Masaryka 155

70 882,00

3113

5171

791

Opravy a údržba - havárie

66 369,80

3113

5171

1013

Opravy

326 000,00

3113

5171

1336

Opravy

203 869,00

6171

5171

1606

Opravy a udržování

515 310,00

3613

5171

491

Opravy a udržování

-1 182 430,80

602

151 875,00

18 c) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE
(investiční dotace SR: ÚZ 82501 ve výši 11.628,-- Kč a investiční dotace EU: ÚZ 82505 ve výši 112.404,-Kč) a výdajů kapitoly 710 - OSHI v celkové výši 124.032,-- Kč z důvodu přijetí platby účelové dotace na
projekt číslo: CZ.1.15/3.2.00/50.01008/1 s názvem: Rekonstrukce a revitalizace náměstí T. G. Masaryka
v Příbrami
návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (investiční
dotace SR: ÚZ 82501 ve výši 11.628,-- Kč a investiční dotace EU: ÚZ 82505 ve výši 112.404,-- Kč) a
výdajů kapitoly 710 - OSHI v celkové výši 124.032,-- Kč z důvodu přijetí platby účelové dotace na
projekt číslo: CZ.1.15/3.2.00/50.01008/1 s názvem: Rekonstrukce a revitalizace náměstí T. G.
Masaryka v Příbrami.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:
paragraf

pol.

účelový
znak
82501
82505

prvek
rozpočtu
2697
2698

č. pož.

kapitola

RP0170
RP0170

741 - OE
741 - OE

RP0201

710 - OSS

2219

6121

2615

RP0201

710 - OSS

2219

6121

2616

4223
4223

popis
Investiční dotace SR
Investiční dotace EU
Rekonstrukce a revitalizace nám. T.G.M.
EU
Rekonstrukce a revitalizace nám. T.G.M.
SR

částka změny
11 628,00
112 404,00
112 404,00
11 628,00

18 d) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE
(neinvestiční dotace, ÚZ 011) ve výši 99.750,-- Kč a výdajů kapitoly 714 - OŠ ve stejné výši z důvodu
přijetí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu sportu, volného času
a primární prevence na realizaci projektu "Turnaj v malé kopané o pohár starosty města Příbram pro
žáky příbramských základních škol"
návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (neinvestiční
dotace, ÚZ 011) ve výši 99.750,-- Kč a výdajů kapitoly 714 - OŠ ve stejné výši z důvodu přijetí účelové
dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu sportu, volného času a primární
prevence na realizaci projektu "Turnaj v malé kopané o pohár starosty města Příbram pro žáky
příbramských základních škol".

Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

RP0226

741 - OE

RP0260
RP0260
RP0260
RP0260
RP0260
RP0260

714 - OŠ
714 - OŠ
714 - OŠ
714 - OŠ
714 - OŠ
714 - OŠ

paragraf

3113
3113
3113
3113
3119
3113

pol.

účelový
znak

prvek
rozpočtu

4122

011

1212

5169
5139
5021
5164
5169
5169

011
011
011
011

2717
2718
2720
2722
119
2721

011

popis
Dotace z Fondu hejtmana Středočeského
kraje
Nákup služeb
Nákup materiálu
Ostatní osobní výdaje
Nájemné
Nákup ostatních služeb
Nákup služeb - spoluúčast

částka změny
99 750,00
18 750,00
61 000,00
10 000,00
10 000,00
-5 250,00
5 250,00

18 e) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011 na straně výdajů v rámci kapitoly 716 - OKSIS
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návrh změny rozpočtu města na rok 2011 na straně výdajů v rámci kapitoly 716 – OKSIS.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.
RP0265
RP0265
RP0266
RP0266
RP0266

kapitola
716 OKSIS
716 OKSIS
716 OKSIS
716 OKSIS
716 OKSIS

účelový
znak

prvek
rozpočtu

paragraf

pol.

popis

3419

5229

1451

Tábor Hrachov

3319

5169

788

Nákup ostatních služeb - Hrachov

3319

5169

2120

Nákup služeb

3419

5169

790

Nákup ostatních služeb - Běh města

3319

5194

556

Věcné dary

částka změny
-60 000,00
60 000,00
-146 000,00
126 000,00
20 000,00

18 f) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011 na straně příjmů kapitoly 741 - OE (dotace) a výdajů
kapitoly 715 - zdravotnictví v souvislosti s přijetím neinvestiční účelové dotace na provoz Záchytné
stanice Příbram z rozpočtu Středočeského kraje
návrh změny rozpočtu města na rok 2011 na straně příjmů kapitoly 741 - OE (dotace) a výdajů kapitoly
715 - zdravotnictví v souvislosti s přijetím neinvestiční účelové dotace na provoz Záchytné stanice
Příbram z rozpočtu Středočeského kraje.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:
paragraf

prvek
rozpočtu

kapitola

RP0244

741 - OE

4122

52

RP0244

741 - OE

4116

1830

RP0270
RP0270
RP0270
RP0270
RP0270
RP0270
RP0270
RP0270
RP0270
RP0270
RP0270
RP0270
RP0270
RP0270

715 - ZDR
715 - ZDR
715 - ZDR
715 - ZDR
715 - ZDR
715 - ZDR
715 - ZDR
715 - ZDR
715 - ZDR
715 - ZDR
715 - ZDR
715 - ZDR
715 - ZDR
715 - ZDR

5139
5169
5011
5031
5162
5032
5021
5139
5169
5011
5031
5162
5032
5021

151
153
146
149
152
150
148
140
142
131
133
141
134
132

3539
3539
3539
3539
3539
3539
3539
3539
3539
3539
3539
3539
3539
3539

pol.

účelový
znak

č. pož.

popis
Neinvestiční dotace od krajů - záchytná
stanice
Předpoklad dotací - Norské fondy ZŠ
Školní,Technologické centrum,Propagace
turistické destinace,Revitalizace okolí
KD a II. polikliniky,AD,ZS,dotace na
výkon SS v oblasti soc.práv.ochr.dětí a
soc.služeb
Dotace z KÚ SK - nákup materiálu
Dotace z KÚ SK - nákup služeb
Dotace z KÚ SK - platy zaměstnanců
Dotace z KÚ SK - sociální pojištění
Dotace z KÚ SK - telefony
Dotace z KÚ SK - zdravotní pojitění
Dotace z KÚ SK- ostatní osobní výdaje
Nákup materiálu
Nákup ostatních služeb
Platy zaměstnanců
Sociální pojištění
Telekomunikace
Zdravotní pojištění
Ostatní osobní výdaje

částka změny
500 000,00

-500 000,00

3 117,00
32 883,00
277 530,00
105 125,00
3 500,00
37 845,00
40 000,00
-3 117,00
-32 883,00
-277 530,00
-105 125,00
-3 500,00
-37 845,00
-40 000,00

18 h) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011 na straně výdajů v rámci kapitoly 723 - OŽP
návrh změny rozpočtu města na rok 2011 na straně výdajů v rámci kapitoly 723 – OŽP.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0271
RP0271

723 - ŽP
723 - ŽP

3745
3745

5901
5169

účelový
znak

prvek
rozpočtu
1807
775

popis
Rezerva
Nákup ostatních služeb

částka změny
-599 346,60
599 346,60

18 i) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011 na straně výdajů v rámci kapitoly 740 - OSHI
návrh změny rozpočtu města na rok 2011 na straně výdajů v rámci kapitoly 740 – OSHI.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

účelový
znak

prvek
rozpočtu

popis

částka změny
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RP0276

740 - OIV

3639

6121

1441

RP0276

740 - OIV

3419

6121

2725

RP0276

740 - OIV

3421

6121

2093

Příprava investičních staveb velkého
rozsahu
Projektová dokumentace pro SP areálové inženýrské sítě NR
Městský fotbalový stadion - severní
tribuna PD pro SP a VŘ - vestavba
sportovního a administrativního zázemí

53 600,00
206 400,00
-260 000,00

18 j) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011 na straně výdajů v rámci OSHI, tj. snížení rozpočtu
kapitoly 710 o částku 4.800.000,-- Kč a navýšení rozpočtu kapitoly 740 ve stejné výši
návrh změny rozpočtu města na rok 2011 na straně výdajů v rámci OSHI, tj. snížení rozpočtu kapitoly
710 o částku 4.800.000,-- Kč a navýšení rozpočtu kapitoly 740 ve stejné výši.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

účelový
znak

RP0277

740 - OIV

3113

6121

prvek
rozpočtu
2521

RP0277

740 - OIV

3639

6121

1441

RP0278

710 - OSS

2212

6121

17871

2055

popis
Areál ZŠ Bratří Čapků, PB VII
Příprava investičních staveb velkého
rozsahu
IPRM - realizace

částka změny
4 500 000,00
300 000,00
-4 800 000,00

18 k) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011 na straně výdajů v rámci kapitoly 716 - OKSIS
návrh změny rozpočtu města na rok 2011 na straně výdajů v rámci kapitoly 716 – OKSIS.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.
RP0272
RP0272

kapitola
716 OKSIS
716 OKSIS

účelový
znak

prvek
rozpočtu

paragraf

pol.

popis

3319

5169

2120

Nákup služeb

3319

5169

566

Nákup ostatních služeb

částka změny
-170 000,00
170 000,00

18 g) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, ÚZ 13306)
o částku 5.000.000,-- Kč a výdajů kapitoly 728 - sociální věci ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční
účelové dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na dávky sociální péče pro těžce zdravotně
postižené a dávky v hmotné nouzi na rok 2011
Rada II. d o p o r u č u j e ZM
schválit návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, ÚZ
13306) o částku 5.000.000,-- Kč a výdajů kapitoly 728 - sociální věci ve stejné výši z důvodu přijetí
neinvestiční účelové dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na dávky sociální péče pro těžce
zdravotně postižené a dávky v hmotné nouzi na rok 2011.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

RP0237

741 - OE

RP0245
RP0245

728 - OSV
728 - OSV

paragraf

4172
4171

pol.

účelový
znak

prvek
rozpočtu

4116

13306

959

5410
5410

13306
13306

963
962

popis
Dávky pomoci v hmotné nouzi,dávky
zdravotně postižených občanům
Doplatek na bydlení
Příspěvek na živobytí

částka změny
5 000 000,00
4 000 000,00
1 000 000,00

hl. pro 6
19) Žádost o schválení odpisu nedobytné pohledávky
R.usn.č.779/2011
Rada s c h v a l u j e
žádost o schválení odpisu nedobytné pohledávky.
hl. pro 6
20) Žádost o vybudování sprchového koutu …………………, nájemce bytu v DPS v Příbrami I/69
R.usn.č.780/2011
7
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Rada

schvaluje
spoluúčast města na vybudování sprchového koutu v bytě č. 18 v Příbrami I, Hradební 69 ve výši
10.000,-Kč..
hl. pro 6

21) Žádosti o přidělení buňky v ubytovně v Příbrami IV-5 (kasárna)
R.usn.č.781/2011
Rada n e s c h v a l u j e
1) přidělení buňky v ubytovně v Příbrami IV, ul. Čs. armády 5 p. …………………
2) přidělení buňky v ubytovně v Příbrami IV, ul. Čs. armády 5 p. …………………
hl. pro 6
22) Žádost nájemce NP MB-FVE Višňová s.r.o v Příbrami IV-145 o povolení podnájmu
R.usn.č.782/2011
Rada s c h v a l u j e
žádost nájemce nebytového prostoru………………… (MB-FVE Višňová s.r.o.) v Příbrami IV, ul. Čs.
armády čp. 145 o povolení podnájmu pro společnosti A.I.R. a.s., MBFIN-PB s.r.o., MB-WORK s.r.o.,
FVE Sedlčany, MK-CREDIT s.r.o., PARTNER finance a.s.
hl. pro 6
23) Žádost………………… o snížení nájmu v nebytovém prostoru v Příbrami I-101
Hlasováno dle návrhu MUDr. Šedivého.
R.usn.č.783/2011
Rada n e s c h v a l u j e
žádost ………………… o snížení nájmu v nebytovém prostoru v Příbrami I -101 po dobu rekonstrukce
na náměstí T.G.M.
hl. pro 6
Jednání opustil S. Chrastina – počet členů RM 5.

24) Žádost o pronájem pozemku p.č. 3621/37 v k.ú. Příbram pod garáží
R.usn.č.784/2011
Rada I. s c h v a l u j e
2
pronájem pozemku p.č. 3621/37 o výměře 21 m v k.ú. Příbram panu ………………… na dobu
2
neurčitou za cenu 20,- Kč/m /rok dle Výměru MF č. 01/2010 vč. vydání bezdůvodného obohacení
zpětně za dva roky.
II. d o p o r u č u j e ZM
schválit revokaci usnesení ZM č. 161/2011/ZM ze dne 9.5.2011 ve věci prodeje pozemků p.č. 3621/37
a 3621/18 v k.ú. Příbram.
hl. pro 5
Na jednání se vrátil S. Chrastina – počet členů RM 6.
25) Žádost o souhlas s umístěním stavby komunikace na části poz. p.č. 397/5 v k.ú. Trhové Dušníky s
následným zřízením věcného břemene uložení komunikace a vynětí ze ZPF
R.usn.č.785/2011
Rada s o u h l a s í
2
z hlediska vlastníka pozemku s provedením stavby místní komunikace na části pozemku (cca 21 m )
p.č. 397/5 v k.ú. Trhové Dušníky a s vynětím předmětné části ze ZPF.
hl. pro 6
8
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26) Žádost o zřízení věc. břemene uložení NTL plynovodu v k.ú. Příbram - doprojednání pozemků v ul.
Březnická, Kollerova a Havlíčkova
R.usn.č.786/2011
Rada s c h v a l u j e
zřízení věc. břemene uložení NTL plynovodu ve prospěch RWE GasNet, s.r.o., Klišská 940, Ústí nad
Labem, přes pozemky v k.ú. Příbram ve vlastnictví města Příbram. Věcné břemeno bude oceněno dle
„Zásad“ a to:
poz. p.č. 2438 místní komunikace 3. tř. - ul. Havlíčkova
podélné za cenu 400,- Kč/bm
příčné překopem za cenu 1 500,- Kč/bm
v chodníku za cenu 100,- Kč/bm
poz. p.č. 2462 místní komunikace 3. tř. - ul. Klaudova
podélné za cenu 400,- Kč/bm
poz. p.č. 2411/1 místní komunikace 3. tř. - ul. Březnická
v chodníku za cenu 100,- Kč/bm
poz. p.č. 2411/2 místní komunikace 3. tř. - ul. Březnická
podélné za cenu 400,- Kč/bm.
S uzavřením věcného břemene vzniká oprávněnému právo vstupu a vjezdu na dotčené nemovitosti za
účelem realizace-vybudování zařízení, zajištění oprav, údržby, rekonstrukce a likvidace výše uvedeného
zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a přechází s převodem vlastnictví nemovitosti
na nového nabyvatele. Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.
hl. pro 6
27) Žádost o zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky pro čp. 18 v Příbrami II
R.usn.č.787/2011
Rada s c h v a l u j e
1) zřízení věc. břemene uložení vodovodní přípojky k čp. 18 v Příbrami II, který je ve vlastnictví manželů
…………………, přes pozemky v k.ú. Příbram ve vlastnictví města Příbram. Věcné břemeno bude
oceněno dle „Zásad“ a to:
poz. p.č. 74/25 a 74/27 místní komunikace 3.tř. – Jiráskovy sady –parkoviště
podélné za cenu 200,- Kč/bm
poz. p.č. 74/27 vodoměrná šachtice za cenu 100,- Kč/ks.
S uzavřením věcného břemene vzniká oprávněnému právo vstupu a vjezdu na dotčené nemovitosti
za účelem realizace-vybudování zařízení, zajištění oprav, údržby, rekonstrukce a likvidace výše
uvedeného zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a přechází s převodem vlastnictví
nemovitosti na nového nabyvatele. Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných
právních předpisů.
2) zřízení věc. břemene uložení vodovodní přípojky k čp. 18 v Příbrami II, který je ve vlastnictví manželů
…………………, přes pozemek p.č. 74/1 v k.ú. Příbram v podílovém vlastnictví Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových (298/304) a města Příbram (6/304)
za cenu dle rozhodnutí ÚZSVM,
jako většinového spoluvlastníka ve smyslu ustanovení Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., § 139
odst. 2., ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá (minimální
1 000,- Kč).
3) revokaci usnesení RM č. 231/2011 ze dne 21.3.2011 týkající se zřízení věc. břemene uložení
vodovodní přípojky k čp. 18 v Příbrami II.
hl. pro 6
28) Žádost o pronájem pozemku p.č. 61/3 v k.ú. Zdaboř
R.usn.č.788/2011
Rada s c h v a l u j e
2
pronájem pozemku p.č. 61/3 o výměře 266 m v k.ú. Zdaboř panu ………………… na dobu neurčitou
2
za cenu 20,- Kč/m /rok dle Výměru MF č. 01/2010 vč. bezdůvodného obohacení zpětně za dva roky.
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hl. pro 6
29) Žádost o vyjádření k navrženému řešení úpravy komunikace II/118 Příbram-Hluboš
R.usn.č.789/2011
Rada s c h v a l u j e
z hlediska vlastníka dotčených pozemků, navržené řešení úpravy komunikace II/118 Příbram – Hluboš
km 30,620 – 31,730 dle předložených podkladů, zpracovaných v červenci 2011, dotýkající se pozemků
p.č. 537, 143, 144/18, 555/1, 556/3, 553/4, 488/1, 144/20, 520/3, 146/3, 147/5, 144/22, 144/21, 535/6,
535/4, 144/19, 525, 532, 531, 144/15, 535/1, 535/3, 468/3, 144/14, 467/7, 485/1, 517/1, 517/3, 535/5,
533/1 v k.ú. Trhové Dušníky. Celková úprava bude obsahovat rozšíření a povrchové úpravy
vozovky, úpravu sklonu v zatáčkách, rekonstrukci dvou mostů, vybudování příkopů a odvodů dešťových
vod, odstranění nevhodného stromořadí a výsadba nového, přeložek inž. sítí, vegetační úpravy vč.
rekultivace původní cesty.
hl. pro 6
30) Žádost o zřízení věc. břemene uložení NTL plynovodu a přípojek v k.ú. Příbram ul. Brodská, Školní a
U Školy
R.usn.č.790/2011
Rada s c h v a l u j e
zřízení věc. břemene uložení NTL plynovodu a přípojek ve prospěch RWE GasNet, s.r.o., Klišská 940,
Ústí nad Labem, přes pozemky ve vlastnictví města Příbram v k.ú. Příbram. Věcné břemeno bude
oceněno dle „Zásad“ a to:
poz. p.č. 4219/86 Sportovní-chodník za cenu 100,- Kč/bm
poz. p.č. 4219/55 ostatní pozemek za cenu 100,- Kč/bm
poz. p.č. 4219/62 chodník za cenu 100,- Kč/bm
poz. p.č. 4219/17 místní komunikace 3. tř. - ul. Školní-škola - podélné za cenu 400,- Kč/bm
ostatní pozemek za cenu 100,- Kč/bm
poz. p.č. 4219/59 místní komunikace 3. tř. - ul. Školní-škola
příčné překopem za cenu 1 500,- Kč/bm
ostatní pozemek a chodník za cenu 100,- Kč/bm
poz. p.č. 4219/60, 4219/21 ostatní pozemek a chodník za cenu 100,- Kč/bm
poz. p.č. 4219/70 ostatní pozemek za cenu 100,- Kč/bm.
poz. p.č. 4219/88 Sportovní-chodník za cenu 100,- Kč/bm
poz. p.č. 4219/64 ostatní pozemek za cenu 100,- Kč/bm.
S uzavřením věcného břemene vzniká oprávněnému právo vstupu a vjezdu na dotčené nemovitosti za
účelem realizace-vybudování zařízení, zajištění oprav, údržby, rekonstrukce a likvidace výše
uvedeného zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a přechází s převodem vlastnictví
nemovitosti na nového nabyvatele. Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných
právních předpisů.
Oprávněný z věcného břemene musí o vstupu na pozemky informovat v dostatečném předstihu vedení
ZŠ v ul. Školní, s ohledem na provoz školy ve školním roce.
hl. pro 6
31) Žádost o směnu pozemků v oblasti Balónky
R.usn.č.791/2011
Rada d o p o r u č u j e ZM
2
2
schválit směnu pozemků v k.ú. Příbram poz. p.č. 2851/12 o výměře 35 m , 2851/6 o výměře 150 m ,
2
3116/1 o výměře 507 m ve vlastnictví spol. ASOCOM spol. s.r.o., Obecnická 323, Příbram I, IČ:
25055585, za část pozemku p.č. 3117/2 ( dle geom. plánu č. 4908-121/2011 poz. p.č. 3117/3 o výměře
2
357 m ) ve vlastnictví města Příbram bez doplatku za rozdílnou výměru pozemků a se zřízením
bezúplatného věcného břemene uložení veřejného osvětlení a vodovod. řadu přes pozemek p.č. 3117/3
v k.ú. Příbram ve prospěch města Příbram.
hl. pro 6
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32) Žádost o zřízení věc. břemene uložení kabelového vedení NN vč. pojistkových skříní v k.ú. Bř. Hory
v oblasti zahr. osady Baník
R.usn.č.792/2011
Rada s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN vč. pojistkových skříní ve prospěch ČEZ
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4 přes pozemky v k.ú. Březové Hory ve vlastnictví města
Příbram. Věcné břemeno bude oceněno dle „Zásad“, a to:
poz. p.č. 676 místní účelová komunikace - podélné i překop za cenu 100,- Kč/bm
pojistkové skříně 4 ks za cenu 500,-Kč/ks
poz. p.č. 665/1 místní účelová komunikace - podélné i překop za cenu 100,- Kč/bm.
S uzavřením věcného břemene vzniká oprávněnému právo vstupu a vjezdu na dotčené nemovitosti
za účelem realizace-vybudování zařízení, zajištění oprav, údržby, rekonstrukce a likvidace výše
uvedeného zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a přechází s převodem vlastnictví
nemovitosti na nového nabyvatele. Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných
právních předpisů.
hl. pro 6
33) Žádost o zřízení věc. břemene práva chůze a jízdy přes poz. p.č. 992 a 993/1 v k.ú. Příbram
R.usn.č.793/2011
Rada n e s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy přes pozemky p.č. 992 a 993/1 v k.ú. Příbram ve
vlastnictví města Příbram k pozemku p.č. 998/4 v k.ú. Příbram, který je ve vlastnictví Všeobecné
zdravotní pojišťovny ČR, se sídlem Orlická 2020/4, Praha 3, IČ: 41197518. Věcné břemeno bude dle
„Zásad“ bezúplatné, bude zřízeno na dobu neurčitou a přechází s převodem vlastnictví nemovitosti na
nového nabyvatele. Věcné břemeno bude pro motorová vozidla služební, zaměstnanců a zásobování
do max. obsahu 3,5 t.
hl. pro 6
34) Návrh na určení správce lesa „Koráb“
R.usn.č.794/2011
Rada s c h v a l u j e
předání do správy Technickým službám města Příbram pozemky p. č. 57/1, p. č. 57/2, p. č. 65/1, p. č.
63 v katastrálním území Březové Hory (les "Koráb") za účelem jejich údržby.
hl. pro 6
35) Žádost o prodej pozemku p. č. st. 219 a pozemku p. č. 65/6 v k. ú. Příbram
Hlasováno o návrhu MUDr. Šedivého.
R.usn.č.795/2011
Rada n e d o p o r u č u j e ZM
prodej pozemku p. č. st. 219 a pozemku p. č. 65/6 v katastrálním území Zdaboř společnosti Montura
s.r.o., se sídlem Počapská 261, 262 72 Březnice, IČ 29029597. S uvedením textu do kupní smlouvy, že
kupující přebírá práva a povinnosti vyplývající ze smluv o uzavření budoucích smluv o zřízení věcných
břemen č. IV-12-6007420/8 ze dne 18.2.2010 a č. IV-12-6001810/2 ze dne 24.7.2007.
hl. pro 6
36) Žádost o prodej části pozemku p. č. 2879/1 v k. ú. Příbram
R.usn.č.796/2011
Rada d o p o r u č u j e ZM
2
prodej části pozemku p. č. 2879/1 o výměře cca 30 m v katastrálním území Příbram za cenu 800,2
Kč/m společnosti ZAT a.s., K Podlesí 541, 261 80 Příbram VI, IČ 45148431. S uvedením textu do
kupní smlouvy, že kupující přebírá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 5.9.2011, č. sml. A 573/OP/2011.
hl. pro 6
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37) Žádost o souhlas se vstupem na pozemky p. č. 1600/1 a p. č. 1598 v k. ú. Příbram
R.usn.č.797/2011
Rada s c h v a l u j e
vydání souhlasu za vlastníka pozemků, města Příbram, se vstupem na pozemky p. č. 1600/1 a p. č.
1598 v katastrálním území Příbram za účelem geologických prací, spojených se zásahem do pozemků
České geologické službě – Geofondu, se sídlem Kostelní 26, 170 06 Praha 7, IČ 00117650.
hl. pro 6
38) Sepsání souhlasného prohlášení týkajícího se pozemků p. č. 399/12, p. č.399/15, p. č. 460/6, p. č.
460/7 v k. ú. Trhové Dušníky
R.usn.č.798/2011
Rada I. s c h v a l u j e
sepsání souhlasného prohlášení s ČR ÚZSVM, Praha, IČ 69797111, ve kterém město prohlásí, že je
vlastníkem pozemků p. č. 399/12, p. č. 399/15, p. č. 460/6, p. č. 460/7 vše v katastrálním území Trhové
Dušníky.
II. d o p o r u č u j e ZM
schválit sepsání souhlasného prohlášení s ČR ÚZSVM, Praha, IČ 69797111, ve kterém město prohlásí,
že je vlastníkem pozemků p. č. 399/12, p. č. 399/15, p. č. 460/6, p. č. 460/7 vše v katastrálním území
Trhové Dušníky.
hl. pro 6
39) Žádost o uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku p. č. 3183/10 v k. ú. Příbram
R.usn.č.799/2011
Rada s c h v a l u j e
uzavřít smlouvu o výpůjčce s Českým hydrometeorologickým ústavem, se sídlem Na Šabatce 17, Praha
2
4 – Komořany, IČ 00020699, na bezplatné užívání části pozemku p. č. 3183/10 o výměře cca 10 m
v katastrálním území Příbram na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou za účelem umístění
stanice automatického imisního monitoringu.
hl. pro 6
40) Žádost o sepsání souhlasného prohlášení - p. č. 4741/9, p. č. 4744/1, p. č. 4744/2, p. č. 4842/21 v k. ú.
Příbram
R.usn.č.800/2011
Rada I. s c h v a l u j e
sepsání souhlasného prohlášení s obcí Dubno, IČ 00662810, ve kterém město prohlásí, že není
vlastníkem pozemků p. č. 4741/9, p. č. 4744/1, p. č. 4744/2, p. č. 4842/21 vše v katastrálním území
Příbram.
II. d o p o r u č u j e ZM
schválit sepsání souhlasného prohlášení s obcí Dubno, IČ 00662810, ve kterém město prohlásí, že
není vlastníkem pozemků p. č. 4741/9, p. č. 4744/1, p. č. 4744/2, p. č. 4842/21 vše v katastrálním
území Příbram.
hl. pro 6
41) Žádost o dotaci na rok 2012 z dotačního programu Podpora terénní práce
R.usn.č.801/2011
Rada d o p o r u č u j e ZM
schválit podání žádosti o dotaci v rámci dotačního programu Podpora terénní práce na rok 2012
na projekt „Terénní pracovník města Příbram“ a spolufinancování tohoto projektu ve výši 94.273,60 Kč.
hl. pro 6
12
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42) Výběr dodavatele – Aktualizace a digitalizace povodňového plánu ORP Příbram
R.usn.č.802/2011
Rada I. v y l u č u j e
ze zadávacího řízení zakázky "Aktualizace a digitalizace povodňového plánu ORP Příbram" firmu
Jacobs Consultancy spol. s r.o., Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1, IČ: 64939511,
II. s c h v a l u j e
1) seznam hodnocených nabídek zakázky "Aktualizace a digitalizace povodňového plánu ORP
Příbram" a jejich pořadí dle nabídkové ceny,
2) zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo na zakázku "Aktualizace a digitalizace povodňového plánu
ORP Příbram" s firmou HF Biz s.r.o., Slovanská 255/21, 787 01 Šumperk, IČ: 27836649
za nabídkovou cenu 847.000,- Kč bez DPH.
hl. pro 6
43) Návrh z jednání bytové komise ze dne 13.10.2011
R.usn.č.803/2011
Rada s c h v a l u j e
1) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 46 v Příbrami IV, Čs.armády 5, 1+0, sociální byt
………………… na dobu neurčitou,
2) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13 v Příbrami III, Milínská 112, 2+0, byt pro veř.prosp.zam.
– MěÚ Příbram, ……………
na 3 roky,
3) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 v Příbrami I, nám. T.G.Masaryka 98, 3+1,
………………… na dobu neurčitou,
4) přidělení bytu č. 18 v Příbrami III, Dlouhá 105, 1+0, 34,67 m² , byt pro veř. prosp. zam. – Vojenská
policie, ………………… na 3 roky,
5) přidělení bytu č. 36 v Příbrami IV, Čs.armády 5, 2+1, 65,91 m², byt pro veř. prosp. zam. – školství,
…………………, na 3 roky,
6) zařazení uvolněného bytu č. 1 v Příbrami I, nám. T.G.Masaryka 100, 1+1, 96,17 m², dle Zásad jako
byt pro veřejně prospěšné zaměstnance - Policie ČR, MěP, zdravotnictví, školství, a MěÚ.
hl. pro 6
R.usn.č.804/2011
Rada n e s c h v a l u j e
znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 v Příbrami IV, Čs.armády 5, 1+0, ………………….
hl. pro 6
R.usn.č.805/2011
Rada n e s c h v a l u j e
výměnu bytu č. 7 v Příbrami I, Milínská 16, 2+1, ………………… v Příbrami VII, Mariánská 173, 1+1,
………………….
hl. pro 6
R.usn.č.806/2011
Rada I. n e s c h v a l u j e
přidělení bytu č. 27 v Příbrami IV, Čs.armády 5, 2+0, 44,61 m², sociální byt.
II. u k l á d á
MěRK zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 27 v Příbrami IV, Čs.armády 5, 2+0, 44,61 m², sociální byt.
hl. pro 6
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R.usn.č.807/2011
Rada I. s c h v a l u j e
směnu bytu č. 6 v Příbrami IV, Čs.armády 4, 1+0, 46,15 m², byt pro příjmově vymezené osoby,
………………… s tím, že vrátí byt č. 2 v Příbrami IV/4.
II. u k l á d á
MěRK zveřejnit záměr pronájmu uvolněného bytu č. 2 v Příbrami IV, Čs.armády 4, 1+0, 38,0 m² dle
Zásad jako byt pro příjmově vymezené osoby.
hl. pro 6
R.usn.č.808/2011
Rada bere na vědomí
žádost Volejbalového oddílu Příbram – o přidělení bytu 1+1 pro trenéra ………………….
hl. pro 6
Usn. nebylo přijato.
Rada s c h v a l u j e
znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 v Příbrami IV, Březnická 158, 1+1,
na 6 měsíců.

…………………

zdrž. 6
Návrh nebyl přijat.
44) Žádost společnosti RODISO s.r.o. o sdělení výsledků výběrového řízení
R.usn.č.809/2011
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
žádost …………………, právního zástupce společnosti RODISO s.r.o., IČ 241 32 163 se sídlem
Praze 1, Růžová čp. 1416/17 o informaci z výběrového řízení "Záměr prodeje budovy čp. 102 a 103
ulici Na Příkopech v Příbrami I".

v
v

II. u k l á d á
MěRK zaslat právnímu zástupci společnosti RODISO s.r.o. kopie požadovaných materiálů.
hl. pro 6
45) Žádost Česko-ruské společnosti, o.s.
R.usn.č.810/2011
Rada I. s c h v a l u j e
1) převzetí záštity starosty města Příbram nad XIII.Mezinárodní přehlídkou dětských a mládežnických
pěveckých a tanečních souborů, která se koná v termínu 18. – 20.10.2011 v Příbrami,
2) poskytnutí divadelní scény za 1,- Kč s úhradou režijních nákladů na pořádání slavnostního
galakoncertu dne 20.10.2011.
II. n e d o p o r u č u j e ZM
schválit udělení výjimky na zaplacení obědů pro soubory z dotace města Příbram, smlouva
č.337/OKSIS/2011.
hl. pro 6
46) Žádost o převzetí záštity a zapůjčení společ.místnosti (FIRE PATROL 2011)
R.usn.č.811/2011
Rada s c h v a l u j e
1) převzetí záštity starosty města Příbram nad 2.ročníkem ,,FIRE PATROL“, který se koná ve dnech
21. – 23.10.2011 v Příbrami a okolí,
2) bezplatné zapůjčení společenské místnosti v požární zbrojnici na Březových Horách při cvičení FIRE
PATROL 2011, které zajišťuje SDH Příbram 1.
hl. pro 6

14

Město Příbram - RM 24.10.2011
47) Postup výkupu pozemků od Aelia Property
R.usn.č.812/2011
Rada I. s c h v a l u j e
postup pro výkup pozemků od společnosti Aelia Property
II. d o p o r u č u j e ZM
schválit začlenění těchto podmínek do kupní smlouvy na pozemky od Aelia Property:
1) V kupní smlouvě bude specifikován splátkový kalendář
 Splátka k 31.01.2012 ve výši 1/3 celkové kupní ceny
 Splátka k 30.04.2012 ve výši 1/3 celkové kupní ceny
 Splátka k 30.09.2012 ve výši 1/3 celkové kupní ceny
2) Kupní smlouva bude obsahovat následující zajišťovací doložku:
„Za účelem zajištění pohledávky prodávajícího, jako zástavního věřitele, zastavuje kupující, jako
zástavce, nemovitosti uvedené v článku II. této smlouvy a zřizuje tímto ke stejnému dni zástavní
právo ve prospěch prodávajícího, jako zástavního věřitele k této zástavě a to do doby splacení celé
kupní ceny zástavcem. Zástavní věřitel toto právo přijímá. Výmaz zástavního práva v katastru
nemovitostí, po zániku celé pohledávky zástavního věřitele, bude proveden na základě potvrzení
prodávajícího o splacení celé kupní ceny.“
hl. pro 6
48) Požadavek kupujícího areálu bývalých kasáren Brod na jiné formulační znění části textu kupní
smlouvy
R.usn.č.813/2011
Rada
I. b e r e n a v ě d o m í
požadavek kupujícího areálu bývalých kasáren Brod, tj. společnosti DORYS CZ, s.r.o., jež tak činí na
základě požadavku České spořitelny, a.s., jako poskytovatele úvěru kupujícímu, na jiné formulační
znění části textu kupní smlouvy týkající se prodeje areálu bývalých kasáren Brod, jehož věcná
podstata vyžaduje schválení radou města.
II. s c h v a l u j e
převod součástí, příslušenství a movitých věcí, které ve stavebně-technickém slova smyslu souvisejí
s nemovitostmi nacházejícími se v areálu bývalých kasáren Brod, jejichž prodej schválilo
zastupitelstvo města svým usnesením č. 250/2011/ZM ze dne 3.10.2011, na stejného kupujícího.
III. k o n s t a t u j e,
že jde o formálně-právní schvalovací akt prováděný jen z důvodu právní jistoty obou smluvních stran
ve smyslu požadovaného jiného formulačního znění kupní smlouvy zahrnujícího kromě prodeje
nemovitostí i věci movité ve stavebně-technickém slova smyslu související s nemovitostmi
nacházejícími se v prodávaném areálu za situace, kdy schvalování převodu věcí nemovitých je
v kompetenci zastupitelstva města a schvalování převodu věcí movitých je v kompetenci rady města,
přičemž tento formálně-právní schvalovací akt nezvyšuje kupní cenu prodávaného areálu schválenou
jako kupní cena nemovitostí výše uvedeným usnesením zastupitelstva města.
IV. b e r e n a v ě d o m í
informaci obsaženou v důvodové zprávě předloženého materiálu, že jiné movité věci než ve výše
uvedeném stavebně-technickém slova smyslu související s nemovitostmi nacházejícími se
v prodávaném areálu nejsou v tomto areálu umístěny (tj. není tam žádné „vybavení“ budov a
podobně), s výjimkou na volném prostranství uskladněných větví, ořezaných v průběhu roku ze
stromů a keřů při údržbě městské vegetace, a s výjimkou v jedné z budov uskladněné soli určené na
posyp komunikací při zimní údržbě, přičemž tyto věci budou z prodávaného areálu přemístěny do
1 měsíce po podpisu kupní smlouvy, což bude v kupní smlouvě uvedeno.
hl. pro 6
49) Žádost o dotaci (Svazek obcí Podbrdského regionu )
R.usn.č.814/2011
Rada s c h v a l u j e
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poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč pro Svazek obcí Podbrského regionu, Vysoká Pec 140, Bohutín,
na úhradu poslední části Fabiánovy naučné stezky, z prvku dotace kulturní, kap.716- kultura.
hl. pro 6
50) Revokace usnesení RM č 761/2011
R.usn.č.815/2011
Rada I. r e v o k u j e
usnesení RM č. 761/2011 ze dne 10.10.2011.
II. n e s c h v a l u j e
zadání zakázky "Výběr zhotovitele stavebních prací - kašna na nám. T.G. Masaryka" společnosti
Strabag a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, Praha 5, za nabídkovou cenu 6.870.625,- Kč (bez DPH) a z
důvodu podání pouze jedné nabídky ruší zadávací řízení ve smyslu ust. § 84 odst. 3 písm. b) zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
III. u k l á d á
odboru silničního hospodářství a investic vypsat ihned po ukončení předchozího zadávacího řízení nové
zadávací řízení se stejným předmětem plnění.
hl. pro 6
51) Úprava platu ředitele příspěvkové organizace Divadlo A. Dvořáka Příbram
R.usn.č.816/2011
Rada s c h v a l u j e
úpravu platu …………………, ředitele příspěvkové organizace Divadlo A. Dvořáka Příbram, dle přílohy
s účinností od 01.11.2011.
hl. pro 6

52) Oznámení společnosti RAVAK a.s. o odstoupení z výběrového řízení a vrácení kauce
R.usn.č.817/2011
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
oznámení společnosti RAVAK a.s., která se zúčastnila výběrového řízení "Záměr prodeje budovy čp.
102 a 103 v ulici Na Příkopech v Příbrami I" o odstoupení z výběrového řízení.
II. u k l á d á
Městské realitní kanceláři zabezpečit okamžité vrácení poskytnuté kauce ve výši 6 mil. Kč včetně
eventuálního příslušenství na účet společnosti RAVAK a.s.
hl. pro 6

53) Přehled navrhovaných projektů pro podání žádosti v rámci grantových
Středočeského kraje pro rok 2012
R.usn.č.818/2011
Rada s c h v a l u j e
zpracování a podání níže uvedených žádostí o dotace z Fondů Středočeského kraje:

řízení

z Fondů

Ze SF sportu, volného času a primární prevence na projekt „2. ročník turnaje v malé kopané o pohár
starosty města Příbram pro žáky příbramských základních škol“
Ze SF kultury a obnovy památek na projekt „Výměna střešní krytiny na budově Zámečku – Ernestina,
Příbram I – 106“
Ze Středočeského Humanitárního fondu na projekty:
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1. „Sociálně terapeutické činnosti pro uživatele služby Azylového domu města Příbram“
2. „Letní sociálně-rehabilitační pobyt pro děti – klienty Střediska výchovné péče“
Ze SF životního prostředí a zemědělství na projekt „Úklid černých skládek na území města Příbrami“
hl. pro 6
54) Soudní spor města Příbram versus M-SPO s.r.o.
R.usn.č.819/2011
Rada u k l á d á
starostovi města Příbram podat odvolání ve věci soudního sporu města Příbram versus M-SPO s.r.o.
hl. pro 6

55) Různé

Zápis ověřili:
Václav Černý
Jiřina Kaiserová
MUDr. Ivan Šedivý
1. místostarosta
Zapsala: Iva Černohorská
Dne 25.10. 2011
Ověřeno: 31.10. 2011
Vyvěšeno: 31.10. 2011
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