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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  jednání Rady města Příbram, konaného dne 05.12.2011
od 12.00 hodin na Městském úřadě Příbram

1) Zahájení, ověřovatelé

Ověřovatelé: Václav Černý, Ing. Juraj Molnár

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. Personální změny ve složení pracovní skupiny prevence kriminality
7. Žádost o navýšení mzdového limitu pro organizaci Knihovna Jana Drdy ve výši 200.000,-Kč bez navýšení 

finančních prostředků
8. Garáž na pozemku parc. č. 2521/75 v kat. území Příbram – neudělení výjimky z Nařízení města Příbram    

č. 6/2003, kterým se vyhlašuje stavební uzávěra na výstavbu jednopodlažních garáží ve správním území 
města Příbram – žádost o přehodnocení

9. Mimořádné odměny členům JSDHO
10. Zpráva o plnění usnesení RM Příbram
11. Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram
12. Žádost o souhlas k přijetí sponzorského (věcného) daru pro příspěvkovou organizaci Městské jesle            

a rehabilitační stacionář Příbram
13. Žádost o přijetí finančního daru
14. Žádost o pronájem estrádního sálu
15. Podpora projektu Studentská TOUR CYKLOPOUŤ Příbram - Bodenmais 2012
16. Spoluúčast na vyhlášení ankety "Nejúspěšnější sportovec Příbramska 2011
17. Žádost o písemný souhlas s přijetím daru – MŠ, Pb VIII, Školní 131
18. Rozpočtové změny
19. Návrh schválení změny odpisových plánů dlouhodobého majetku příspěvkových organizací zřízených 

městem Příbram pro rok 2011
20. Žádost mateřské školy o možnost využití nebytových prostor
21. Žádost o pronájem tělocvičen v Příbrami VII, Žežická 193
22. Žádost o krátkodobý pronájem garáže v bývalé kotelně v Příbrami I/186
23. Pronájem nebytového prostoru č. 701 v Pb VII, ul. Žezičká čp. 193
24. Návrh z jednání bytové komise ze dne 23.11.2011
25. Prodej budov na pozemcích p.č. 4366/28 – 31 v Příbrami V - Zdaboři
26. Žádost o schválení snížení fondu reprodukce o výši odpisů v r.2011 pro organizaci Knihovna Jana Drdy
27. Revokace usnesení, navýšení alokace Výzvy č. 5 IPRM a schválení seznamů projektů na regeneraci 

bytových domů v rámci Výzvy č. 5 IPRM
28. Podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství na projekt „Úklid 

černých skládek na území města Příbram“
29. Smlouvy s obcemi o poskytování informačních služeb
30. Smlouvy s obcemi o poskytování hostované spisové služby
31. Žádost organizace ALKA, o.p.s o dofinancování rehabilitačního přístroje MOTOmed viva 2 
32. Informace o zajištění vánočních trhů a o jednání starosty města s podnikateli z Pražské ulice
33. Návrh programu 9. zasedání ZM dne 19.12.2011
34. ZŠ Příbram – Březové Hory – souhlas se žádostí o dotaci ze Středočeského kraje
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35. Zadávací dokumentace „Výběr provozovatele skládky pro ukládání komunálního odpadu vzniklého na 
území města Příbram“

36. Návrh rozpočtové změny v rámci kap. 739 – Technické služby města Příbrami
37. Žádost o souhlas zřizovatele
38. Technické služby města Příbrami
39. Stavební úpravy „OC Terminál – Příbram“, změna stavby před dokončením – žádost o souhlas vlastníka 

pozemků jako účastníka stavebního řízení
40. Mimořádná valná hromada společnosti  Příbramská teplárenská, a.s.
41. Vyhlášení obchodní veřejné soutěže - prodej budovy bez čp./če na p. č. st. 167 včetně pozemku p. č. st. 

167 a pozemku p. č. 377/11 v k. ú. Chřešťovice  
42. Různé

R.usn.č.900/2011      
Rada      s c h v a l u j e
              program dnešního jednání.

                                                       hl.  pro  6

3) Informace

4) Kontrola zápisu a usnesení

5) Interpelace

6) Personální změny ve složení pracovní skupiny prevence kriminality

R.usn.č.901/2011
Rada    I.   o d v o l á v á

z pracovní skupiny prevence kriminality Bc. Milana Sladovníka (Obvodní oddělení PČR Příbram) a 
Libora Možíše (OSVaZ).

II.   j m e n u j e
za člena pracovní skupiny prevence kriminality Bc. Michala Volfa (Obvodní oddělení PČR Příbram).

                                                       hl.  pro  6

7) Žádost o navýšení mzdového limitu pro organizaci Knihovna Jana Drdy ve výši 200.000,- Kč bez 
navýšení finančních prostředků

R.usn.č.902/2011
Rada    s c h v a l u j e 

předloženou žádost o navýšení mzdového limitu organizace Knihovna Jana Drdy bez požadavku        
na finanční prostředky ve výši 200.000,- Kč.                                                        

hl.  pro  6

8) Garáž na pozemku parc. č. 2521/75 v kat. území Příbram – neudělení výjimky z Nařízení města Příbram 
č. 6/2003, kterým se vyhlašuje stavební uzávěra na výstavbu jednopodlažních garáží ve správním území 
města Příbram – žádost o přehodnocení

Usn. nebylo přijato.
Rada   r e v o k u j e
            své usnesení č. 458/2011 ze dne 13. 06. 2011.
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      hl.  pro  2
                                                                                 zdrž.     4 

Návrh nebyl přijat.                                                       

Jednání opustili V. Černý a M. Poulíček - počet členů RM 4.

9) Mimořádné odměny členům JSDHO

R.usn.č.903/2011
Rada    s c h v a l u j e 

vyplacení mimořádných odměn členům JSDHO v celkové výši 96 850,- Kč  dle přiloženého seznamu.

                                                       hl.  pro  4

Na jednání se vrátili V. Černý a M. Poulíček – počet členů RM 6.

10) Zpráva o plnění usnesení RM Příbram

R.usn.č.904/2011
Rada     b e r e    n a   v ě d o m í    

předloženou zprávu o kontrole plnění usnesení RM Příbram.

                                                       hl.  pro  6

11) Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram

R.usn.č.905/2011
Rada    I.   b e r e    n a   v ě d o m í    
             předloženou zprávu o kontrole plnění usnesení ZM Příbram.

             II.   u k l á d á
odboru org. a vnitřních věcí předložit materiál „Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram“ na zasedání ZM 
19.12.2011.

                                                       hl.  pro  6

12) Žádost o souhlas k přijetí sponzorského (věcného) daru od pana Ing. Ladislava Smetany, pro 
příspěvkovou organizaci Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram

R.usn.č.906/2011
Rada    s c h v a l u j e 

přijetí sponzorského (věcného) daru od Ing. Ladislava Smetany, pro příspěvkovou organizaci Městské 
jesle a rehabilitační stacionář Příbram ve výši 7.279,-Kč.

                                                       hl.  pro  6

13) Žádost o přijetí finančního daru

R.usn.č.907/2011
Rada    s c h v a l u j e 

přijetí finančního daru ve výši 20.000,- Kč od Nadace J.A.Sladka, 2.000,- Kč od firmy Reklama 99         
a 2.000,- Kč od paní Eliáškové Jany, pro Divadlo A.Dvořáka Příbram na akci ,,Vánoce v divadle r.2011“.

                                                       
hl.  pro  6
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14) Žádost o pronájem estrádního sálu

R.usn.č.908/2011
Rada    s c h v a l u j e 

pronájem estrádního sálu Divadla A.Dvořáka Příbram za 1,- Kč s úhradou režijních nákladů pro Kiwanis 
klub Příbram za účelem pořádání 9. Společenského charitativního večera, dne 17.3.2012.

                                                       hl.  pro  6

15) Podpora projektu Studentská TOUR CYKLOPOUŤ Příbram – Bodenmais 2012

R.usn.č.909/2011
Rada    s c h v a l u j e 

převzetí záštity starosty města nad projektem Studentská TOUR CYKLOPOUŤ Příbram - Bodenmais 
2012 konaným ve dnech 22. - 24. června 2012.

                                                       hl.  pro  6

16) Spoluúčast na vyhlášení ankety „Nejúspěšnější sportovec Příbramska 2011“

R.usn.č.910/2011
Rada    I.  s c h v a l u j e 

převzetí záštity starosty města Příbram nad anketou "Nejúspěšnější sportovec Příbramska 2011", jejíž 
slavnostní vyhlášení se uskuteční 9. 1. 2012 v Divadle A. Dvořáka Příbram.

            II.   ž á d á
            sportovní komisi o nominaci sportovců  pro rok 2011 do 08.12.2011.

III.   s c h v a l u j e
1) úhradu nákladů spojených s vyhlášením ankety "Nejúspěšnější sportovec Příbramska 2011" ve výši 
15.000,-Kč.
2) pronájem estrádního sálu Divadla A. Dvořáka Příbram za 1,-Kč a úhradu režijních nákladů. 

                                                       hl.  pro  6

17) Žádost o písemný souhlas s přijetím daru-MŠ, PB VIII, Školní 131

R.usn.č.911/2011
Rada    s o u h l a s í

s tím, aby ředitelka Mateřské školy, Příbram VIII, Školní 131 přijala věcné a finanční dary od Sdružení 
rodičů při MŠ, Příbram VIII, Školní 131 v celkové hodnotě 53 570,-- Kč pro jejich využití v této mateřské 
škole.

                                                       hl.  pro  6

18) Rozpočtové změny (a – q)

R.usn.č.912/2011
Rada    I.   s c h v a l u j e 

                                                   
18 a) 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. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny

RP0303
716 -

OKSIS
3319 5229 579 Dotace -100 000,00

RP0303 716 - 3330 5223 2343 Neinvestiční dotace církvím a 100 000,00
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OKSIS náboženským společnostem

18 b) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011 na straně výdajů v rámci kapitoly 722 - OŽÚ

návrh změny rozpočtu města na rok 2011 na straně výdajů v rámci kapitoly 722 – OŽÚ.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny

RP0187 722 - ŽÚ 2143 5169 2588 Nákup služeb EU 323 953,83
RP0187 722 - ŽÚ 2143 5169 2589 Nákup služeb SR 33 512,38
RP0187 722 - ŽÚ 2143 5173 2607 Cestovné EU 10 807,81
RP0187 722 - ŽÚ 2143 5173 2606 Cestovné SR 1 118,14
RP0187 722 - ŽÚ 6171 5156 281 Pohonné hmoty a maziva -1 000,00
RP0187 722 - ŽÚ 6171 5163 282 Služby peněžních ústavů -2 000,00
RP0187 722 - ŽÚ 6171 5169 283 Služby (ubytování, realizace stánků) -299 000,00
RP0187 722 - ŽÚ 6171 5173 284 Cestovné -2 000,00
RP0187 722 - ŽÚ 6171 5169 289 Služby (ubyt.,realizace stánků) -63 392,16
RP0187 722 - ŽÚ 6171 5173 290 Cestovné -2 000,00

18 c) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE 
(neinvestiční dotace) o částku 93.568,-- Kč v souvislosti s přijetím grantu z prostředků Revolvingového 
fondu Ministerstva životního prostředí a rozpočtu výdajů kapitoly 722 - OŽÚ ve stejné výši z důvodu 
realizace projektu nazvaného: Farmářské trhy v Příbrami

návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (neinvestiční 
dotace) o částku 93.568,-- Kč v souvislosti s přijetím grantu z prostředků Revolvingového fondu 
Ministerstva životního prostředí a rozpočtu výdajů kapitoly 722 - OŽÚ ve stejné výši z důvodu realizace 
projektu nazvaného: Farmářské trhy v Příbrami. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek

rozpočtu
popis částka změny

RP0209 741 - OE 2141 2329 2706 Farmářské trhy 93 568,00
RP0214 722 - ŽÚ 2141 5021 2713 Ostatní osobní výdaje 7 500,00
RP0214 722 - ŽÚ 2141 5169 2705 Nákup služeb 86 068,00

18 d) Návrh na změnu rozpočtu města na rok 2011 ve výdajové části rozpočtu kapitoly 728 – OSVaZ 
(Pečovatelská služba města Příbram)

návrh na změnu rozpočtu města na rok 2011 ve výdajové části rozpočtu kapitoly 728 – OSVaZ 
(Pečovatelská služba města Příbram).

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny

RP0314 728 - OSV 4357 5331 337
Neinvestiční příspěvek Domov důchodců 
BH

-1 000 000,00

RP0314 728 - OSV 4351 5331 334
Neinvestiční příspěvek Pečovatelská 
služba

1 000 000,00

18 e) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011 na straně výdajů v rámci kapitoly 714 – Odbor školství

návrh změny rozpočtu města na rok 2011 na straně výdajů v rámci kapitoly 714 – Odbor školství.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny

RP0308 714 - OŠ 3111 5331 902
MŠ Klubíčko, Příbram VII, Okružní 200 
- neinvestiční příspěvek

35 000,00

RP0308 714 - OŠ 3111 5331 906 MŠ Pohádka, Hradební 66, Příbram I- 25 000,00



Město Příbram - RM  05.12.2011

6

neinvestiční příspěvek

RP0308 714 - OŠ 3111 5331 912
MŠ Rybička, Fibichova 272, Příbram II -
neinvestiční příspěvek

20 000,00

RP0308 714 - OŠ 3113 5331 915
ZŠ, Příbram VII, 28. října 1- neinvestiční 
příspěvek

27 500,00

RP0308 714 - OŠ 3119 5169 119 Nákup ostatních služeb -87 500,00
RP0308 714 - OŠ 3113 5139 1298 Nákup pomůcek pro 1. třídy -20 000,00

RP0317 714 - OŠ 3119 6122 2056
Rezerva (havárie) - nákup investičního 
majetku

-40 372,00

RP0317 714 - OŠ 3111 6351 2369 MŠ,Příbram VII, Jana Drdy 496 40 372,00

18 f) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. snížení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE 
(neinvestiční dotace, ÚZ 98074) o částku 6.569,-- Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OOVV z důvodu 
vrácení nevyčerpané dotace na dodatečné volby konané dne 2.7.2011 do zastupitelstev obcí (obec 
Křešín)

návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. snížení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (neinvestiční 
dotace, ÚZ 98074) o částku 6.569,-- Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OOVV z důvodu vrácení 
nevyčerpané dotace na dodatečné volby konané dne 2.7.2011 do zastupitelstev obcí (obec Křešín).

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny

RP0319
719 -

OOVV
6115 5169 98074 2692 Nákup ostatních služeb -6 569,00

RP0320 741 - OE 4111 98074 2685
Nové a dodatečné volby do zastupitelstev 
obcí

-6 569,00

18 g) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE 
(neinvestiční dotace, ÚZ 0099) ve výši 100.000,-- Kč z důvodu přijetí účelové dotace z rozpočtu 
Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního Fondu na realizaci projektu Letní sociálně -
rehabilitační pobyt pro děti - klienty Střediska výchovné péče a kapitoly 717 - MP Příbram ve stejné výši

návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (neinvestiční 
dotace, ÚZ 0099) ve výši 100.000,-- Kč z důvodu přijetí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje 
ze Středočeského Humanitárního Fondu na realizaci projektu Letní sociálně - rehabilitační pobyt pro 
děti - klienty Střediska výchovné péče a kapitoly 717 - MP Příbram ve stejné výši.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny

RP0304 741 - OE 4122 00099 1549
Neinvestiční dotace - rehabilitační pobyt 
pro děti - klienty Střediska vychovné 
péče

100 000,00

RP0321 717 - MP 5311 5169 00099 2688
Pobyt pro děti - náklady na pobyt, externí 
lektoři

54 000,00

RP0321 717 - MP 5311 5021 00099 2728 Odměny vedoucích 44 000,00
RP0321 717 - MP 5311 5163 00099 2729 Pojištění 2 000,00

18 h) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011 na straně výdajů v rámci kapitoly 717 - MP Příbram          
z důvodu realizace projektu prevence kriminality "Osvětlení rizikových míst"

návrh změny rozpočtu města na rok 2011 na straně výdajů v rámci kapitoly 717 - MP Příbram z důvodu 
realizace projektu prevence kriminality "Osvětlení rizikových míst".

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny

RP0322 717 - MP 5311 6122 2278 Osvětlení rizikových míst - vlastní zdroje 80 293,00
RP0322 717 - MP 5311 5169 1425 Projekt "Prevence" - spoluúčast -80 293,00
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18 i) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, 
ÚZ 29004) o částku 56.950,-- Kč a výdajů kapitoly 723 - OŽP ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční 
účelové dotace na částečnou úhradu zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a 
zpevňujících dřevin při obnově porostu za 1. pololetí 2011

návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, ÚZ 
29004) o částku 56.950,-- Kč a výdajů kapitoly 723 - OŽP ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční 
účelové dotace na částečnou úhradu zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a 
zpevňujících dřevin při obnově porostu za 1. pololetí 2011.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny

RP0327 723 - ŽP 1037 5213 29004 308 Meliorační zpevňující dřeviny 56 950,00

RP0328 741 - OE 4116 29004 1261
Neinvestiční dotace na výsadbu 
melioračních a zoevňujících dřevin

56 950,00

18 j) 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

RP0330 740 - OIV 3639 6121 1794
Žežice - zásobení pitnou vodou -
realizace

-478 230,00

RP0330 740 - OIV 3639 6121 1741
Kanalizační sběrač "Čistá Litavka"-
zadávací dokumentace pro výběr 
zhotovitele

396 000,00

RP0330 740 - OIV 3639 6121 2523 Pb III, ul. Dlouhá 163 72 830,00

RP0330 740 - OIV 3419 6121 2725
Projektová dokumentace pro SP -
areálové  inženýrské sítě NR

9 400,00

18 k) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011 na straně výdajů v rámci kapitoly 749 - Městská realitní 
kancelář Příbram

návrh změny rozpočtu města na rok 2011 na straně výdajů v rámci kapitoly 749 - Městská realitní 
kancelář Příbram.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny

RP0333
749 -

MěRK
6171 5154 754 Elektrická energie -300 000,00

RP0333
749 -

MěRK
6171 5169 756 Nákup ostatních služeb -300 000,00

RP0333
749 -

MěRK
6171 6119 1571 Energetické audity -200 000,00

RP0333
749 -

MěRK
3612 5171 484 Opravy a údržování 800 000,00

18 n) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011 v souvislosti s poskytnutím dotace Ministerstva vnitra 
ČR, odboru prevence kriminality, na akci č. 114D05100-1030-Příbram – Osvětlení rizikových míst, tj. 
navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (investiční dotace, ÚZ 14876) o částku 280.000,-- Kč a výdajů 
kapitoly 717 - MP Příbram ve stejné výši

návrh změny rozpočtu města na rok 2011 v souvislosti s poskytnutím dotace Ministerstva vnitra ČR, 
odboru prevence kriminality, na akci č. 114D05100-1030-Příbram – Osvětlení rizikových míst, tj. 
navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (investiční dotace, ÚZ 14876) o částku 280.000,-- Kč a 
výdajů kapitoly 717 - MP Příbram ve stejné výši.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:
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č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny

RP0337 741 - OE 4216 14876 1999
Investiční dotace  - Osvětlení rizikových 
míst

280 000,00

RP0337 717 - MP 5311 6122 14876 2000 Osvětlení rizikových míst 280 000,00

18 o) Návrh na změnu rozpočtu města na rok 2011, tj. snížení rozpočtu výdajů kapitoly 716 - OKSIS o 
částku 71 845,- Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva)

návrh na změnu rozpočtu města na rok 2011, tj. snížení rozpočtu výdajů kapitoly 716 - OKSIS o částku 
71 845,- Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva).

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny

RP0336
716 -

OKSIS
3314 5331 528 Neinvestiční příspěvky -71 845,00

RP0336 741 - OE 6171 2322 66 Pojistná plnění za minulá období -71 845,00

18 p) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 739 - TS o částku 
920 000,- Kč a snížení rozpočtu výdajů kapitoly 750 - SOD ve stejné výši.

návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 739 - TS o částku 920 
000,- Kč a snížení rozpočtu výdajů kapitoly 750 - SOD ve stejné výši.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny

RP0045 739 - TS 3639 5331 546 Neinvestiční příspěvek 920 000,00
RP0339 750 - SOD 3639 5169 2142 Monitoring - různé projetky -140 000,00
RP0339 750 - SOD 3745 5169 2141 Revitalizace veřejné zeleně -150 000,00
RP0339 750 - SOD 3639 5169 1874 Žádosti o dotace -330 000,00

RP0339 750 - SOD 3639 6121 2541
Zateplení DPS a bývalá ZŠ v Dlouhé 
ulici

-150 000,00

RP0339 750 - SOD 3113 6121 2540
Zateplení ZŠ Příbram VI- Březové Hory, 
Prokopská 337 a areál Bratří Čapků

-150 000,00

Rada     II.   d o p o r u č u j e  ZM

18 l) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011 na straně výdajů v rámci kapitoly 740 - OSHI

schválit 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

RP0331 740 - OIV 3639 6121 2081 Rekultivace uzavřené skládky -8 882 945,38
RP0331 740 - OIV 3113 6121 2521 Areál ZŠ Bratří Čapků, PB VII 5 122 386,18

RP0331 740 - OIV 3113 6121 2522
ZŠ, Příbram VI - Březové Hory, 
Prokopská 337

3 760 559,20

18 m) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011 na straně výdajů v rámci OSHI, tj. snížení rozpočtu 
kapitoly 710 o částku 8.119.554,81 Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 740 ve stejné výši

schválit návrh změny rozpočtu města na rok 2011 na straně výdajů v rámci OSHI, tj. snížení rozpočtu 
kapitoly 710 o částku 8.119.554,81 Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 740 ve stejné výši.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny

RP0334 710 - OSS 2219 6121 2611
Rekonstrukce a revitalizace nám. T.G.M. 
spoluúčast

554 871,18

RP0334 710 - OSS 2219 6121 2612 Rekonstrukce a revitalizace nám. T.G.M. 2 011 408,50
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EU

RP0334 710 - OSS 2219 6121 2613
Rekonstrukce a revitalizace nám. T.G.M. 
SR

208 076,75

RP0334 710 - OSS 2219 6121 2615
Rekonstrukce a revitalizace nám. T.G.M. 
EU

391 695,00

RP0334 710 - OSS 2219 6121 2614
Rekonstrukce a revitalizace nám. T.G.M. 
spoluúčast

139 061,94

RP0334 710 - OSS 2219 6121 2616
Rekonstrukce a revitalizace nám. T.G.M. 
SR

40 520,16

RP0334 710 - OSS 2212 6121 2155 TGM realizace -11 465 188,34
RP0338 740 - OIV 3639 6121 2523 Pb III, ul. Dlouhá 163 1 405 990,50
RP0338 740 - OIV 3639 6121 2520 DPS - ul. Brodská, PB VIII 6 713 564,31

18 q) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. úprava rozpočtu na straně příjmů kapitoly 741 - OE 
(dotace) z důvodu přijetí podpory v rámci programu OPŽP: Dotace z FS ve výši 7.251.195,72 (ÚZ 15835) 
a Dotace SFŽP ve výši 426.540,92 Kč (ÚZ90877)

schválit návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. úpravu rozpočtu na straně příjmů kapitoly 741 -
OE (dotace) z důvodu přijetí podpory v rámci programu OPŽP: Dotace z FS ve výši 7.251.195,72 (ÚZ 
15835) a Dotace SFŽP ve výši 426.540,92 Kč (ÚZ90877).

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny

RP0345 741 - OE 4216 15835 2494 Investiční dotace - FS EU 7 251 195,72
RP0345 741 - OE 4213 90877 2495 Investiční dotace 426 540,92

RP0345 741 - OE 4116 1830

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 sco.práv.ochr.dětí a 
soc.služeb

-7 677 736,64

                                                       hl.  pro  6

19) Návrh schválení změny odpisových plánů dlouhodobého majetku příspěvkových organizací 
zřízených městem Příbram pro rok 2011

R.usn.č.913/2011
Rada    s c h v a l u j e 

změny účetních odpisů dlouhodobého majetku příspěvkových organizací zřízených městem Příbram 
pro rok 2011:

Organizace               změna  odpisového plánu

ZŠ pod Svatou Horou 421 216,--   Kč
ZŠ, Příbram VII, Školní 75                                    72 144,--   Kč
Školní jídelna, Příbram VIII, Školní 75                  515 951,--   Kč
MŠ Klubíčko                                                        53 149,10 Kč
MŠ Perníková chaloupka                                   18 299,--   Kč
MŠ 28.října 55                                                    146 748,--   Kč
MŠ Bratří Čapků                                                 28 625,--   Kč
MŠ pod Svatou Horou                                       13 028,--   Kč
Divadlo A. Dvořáka                                           1 511 460,--  Kč
Pečovatelská služba města Příbram                   1 244 629,--  Kč

                                                       hl.  pro  6

20) Žádost mateřské školy o možnost využití nebytových prostor

R.usn.č.914/2011
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Rada    s c h v a l u j e 
vyhlášení záměru pronájmu dvou místností, části chodby a sociálního zařízení (celkem 54,2 m

2
) pro 

Mateřskou školu v  Příbrami VIII, ul. Školní čp. 131  za cenu 1,--Kč/m
2
/rok.

                                                       hl.  pro  6

21) Žádost o pronájem tělocvičen v Příbrami VII, Žežická 193

R.usn.č.915/2011
Rada    s c h v a l u j e 

žádost pana Víta Skalníka, instruktora MU SA DO  o pronájem tělocvičen v areálu bývalé 8. ZŠ v 
Příbrami VII, ul. Žežická č.p. 193 na předvánoční setkání na 10.12.2011 od 18.00 hod do 11.12.2011 do 
7.30 hod za částku 2.970,-- Kč.

                                                       hl.  pro  6

22) Žádost o krátkodobý pronájem garáže v bývalé kotelně v Příbrami I/186

Usn. nebylo přijato.
Rada    n e s c h v a l u j e 

žádost paní Anny Kuncové, bytem Příbram I, ul. Riegrova čp. 181  o krátkodobý pronájem  garáže v 
bývalé kotelně v Hálkově ulici čp. 186 z důvodu garážování auta v zimním období.

                                                       hl.  pro  0
                                                                                 proti      0
                                                                                 zdrž.     6

Návrh nebyl přijat.

23) Pronájem nebytového prostoru  č. 701 v Příbrami VII, ul. Žežická čp. 193

R.usn.č.916/2011
Rada    s c h v a l u j e 

pronájem nebytového prostoru  č. 701 v Příbrami VII, ul.Žežická  čp.. 193 pro:
společnost ITYTAKY o.s., Přemyslova 1034, 263 01 Dobříš, IČ 228 21 147, na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou tři měsíce, za cenu  1,-- Kč/m

2
/rok (základní nájemné) povýšené každoročně o míru 

inflace, za účelem užívání nebytového prostoru jako kanceláře o.s., ke schůzkám, průběžnému 
vzdělávání a rozvoji dobrovolníků, jako poradenské a terapeutické centrum pro děti  a mládež.

                                                       hl.  pro  6

24) Návrh z jednání bytové komise ze dne 23.11.2011

Hlasováno o návrhu MVDr. Řiháka.
R.usn.č.917/2011
Rada    s c h v a l u j e 

odložení žádosti o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 v Příbrami IV, Březnická 158, 1+1,  Agáty
Kotlárové na příští jednání RM.

hl.  pro  6
R.usn.č.918/2011
Rada    s c h v a l u j e 

znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 v Příbrami II, Žižkova 326, 1+0, byt pro příjmově vymezené 
osoby,  Michala Kriška na 2 roky.

hl.  pro  6

R.usn.č.919/2011
Rada    s c h v a l u j e 

znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 16 v Příbrami III, Dlouhá 100, 1+0, byt pro veř.prosp.zam. –
zdravotnictví – OSZS Příbram, MUDr. Petera Beniače na 3 roky.

hl.  pro  6
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R.usn.č.920/2011
Rada    s c h v a l u j e 

znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 v Příbrami VII, Bratří Čapků 279, 1+1, byt pro 
veř.prosp.zam. – školství, Josefa Halaburdy na 3 roky.

hl.  pro  6

R.usn.č.921/2011
Rada    s c h v a l u j e 

1) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 57 v Příbrami VIII, Budovatelů 135, 1+1, exekuční směna
Pavla Surového na 6 měsíců,
2) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 v Příbrami IV, Březnická 158, 1+1, sociální byt, Lucie 
Surmajové na 6 měsíců,
3) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 15 v Příbrami III, Dlouhá 101, 1+0, Ladislava Svajčíka       
na 6 měsíců,
4) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 v Příbrami IV, Březnická 158, 1+1, manželů Arpáda a
Lenky Lakatosových na 6 měsíců,
5) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 v Příbrami VII, Legionářů 378, 3+1, byt pro 
veř.prosp.zam. – Sportovní zařízení Města Příbram, Petry Zelenkové na 3 roky.

hl.  pro  6

R.usn.č.922/2011
Rada    s c h v a l u j e 

přidělení bytu č. 2 v Příbrami IV, Čs.armády 4, 1+0, 38,00 m², byt pro příjmově vymezené osoby, Nadě 
Kotrlové, E.Beneše 325, Příbram VII.

hl.  pro  6

R.usn.č.923/2011
Rada    s c h v a l u j e 

přidělení bytu č. 1 v Příbrami I, nám. T.G.Masaryka 100, 1+1, 96,17 m², byt pro veř.prosp. zam. –
Pečovatelská služba Města  Příbram, Hybrantové Lucii, Tyršova ul. 108, Příbram I, na 3 roky.

hl.  pro  5
zdrž.     1 

R.usn.č.924/2011
Rada    s c h v a l u j e 

znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14 v Příbrami IV, Čs.armády 4, 1+1, byt pro příjmově 
vymezené osoby, Pavla Dudáka na 2 roky.

hl.  pro  6

R.usn.č.925/2011
Rada    s c h v a l u j e 

zařazení uvolněného bytu č. 44 v Příbrami VII, Březohorská 183, 2+1, 54,76 m² dle Zásad jako byt pro 
veř.prosp.zam. – Policie ČR. 

hl.  pro  6

R.usn.č.926/2011
Rada    s c h v a l u j e 

1) zařazení uvolněného bytu č. 37 v Příbrami IV, Čs.armády 5, 2+1, 78,12 m² dle Zásad jako byt pro 
veř.prosp.zam. - všech kategorií,
2) zařazení uvolněného bytu č. 32 v Příbrami IV, Čs.armády 5, 1+0, 44,75 m² dle Zásad jako sociální.

                                                       hl.  pro  6
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25) Prodej budov na pozemcích p.č. 4366/28 - 31 v Příbrami V - Zdaboři

Hlasováno o návrhu MVDr. Řiháka.
R.usn.č.927/2011
Rada    I. r u š í

záměr prodeje budovy bez čp/če na pozemku p. č. 4366/28 včetně pozemku p. č. 4366/28 o celkové 
výměře 496 m

2
 (v katastru nemovitostí vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří), budovy bez čp/če 

na pozemku p. č. 4366/29 včetně pozemku p. č. 4366/29 o celkové výměře 497 m
2
 (v katastru 

nemovitostí vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří), budovy bez čp/če na pozemku p. č. 4366/30 
včetně pozemku p. č. 4366/30 o celkové výměře 40 m

2
 (v katastru nemovitostí vedeného jako 

zastavěná plocha a nádvoří), budovy bez čp/če na pozemku p. č. 4366/31 včetně pozemku p. č. 
4366/31 o celkové výměře 500 m

2
 (v katastru nemovitostí vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří) 

za částku 4.350.000,--Kč.

II.   u k l á d á
Městské realitní kanceláři vyhlásit nové výběrové řízení – záměr prodeje budovy bez čp/če na pozemku 
p. č. 4366/28 včetně pozemku p. č. 4366/28 o celkové výměře 496 m

2
 (v katastru nemovitostí vedeného 

jako zastavěná plocha a nádvoří), budovy bez čp/če na pozemku p. č. 4366/29 včetně pozemku p. č. 
4366/29 o celkové výměře 497 m

2
 (v katastru nemovitostí vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří), 

budovy bez čp/če na pozemku p. č. 4366/30 včetně pozemku p. č. 4366/30 o celkové výměře 40 m
2
 (v 

katastru nemovitostí vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří), budovy bez čp/če na pozemku p. č. 
4366/31 včetně pozemku p. č. 4366/31 o celkové výměře 500 m

2
 (v katastru nemovitostí vedeného jako 

zastavěná plocha a nádvoří) do konce roku 2011 dle zákona o obcích.

                                                       hl.  pro  6

26) Žádost o schválení snížení fondu reprodukce o výši odpisů v roce 2011 pro organizaci Knihovna 
Jana Drdy ve výši 210.931,- Kč z důvodu nepokrytí odpisů finančními prostředky

R.usn.č.928/2011
Rada    s c h v a l u j e 

předloženou žádost o schválení snížení fondu reprodukce o výši odpisů roku 2011 pro organizaci 
Knihovna Jana Drdy ve výši 210.931,- Kč z důvodu nepokrytí odpisů finančními prostředky.

                                                       hl.  pro  6

Jednání opustil Ing. Molnár – počet členů RM 5.

27) Revokace usnesení, navýšení alokace Výzvy č. 5 IPRM a schválení seznamů projektů na regeneraci 
bytových domů v rámci Výzvy č. 5 IPRM

R.usn.č.929/2011
Rada    s c h v a l u j e 

1) revokaci usnesení RM ze dne 30. 5. 2011,  R.usn.č.455/2011,
2) zpětné navýšení alokace Výzvy č. 5 na aktivitu 5.2 b) – Regenerace bytových domů o 1.266.860,-
Kč, tj. celková alokace Výzvy č. 5 bude ve výši 9.715.860,- Kč,
3) „Seznam projektů doporučených k vydání potvrzení o výběru projektu (konečný stav po jednání RM 
dne 5. 12. 2011)“ v rámci IPRM pro zónu Březohorského sídliště, Výzvy č. 5 na aktivitu 5.2 b) -
Regenerace bytových domů,
4) „Seznam náhradních projektů (konečný stav po jednání RM dne 5. 12. 2011)“ v rámci IPRM pro zónu 
Březohorského sídliště, Výzvy č. 5 na aktivitu 5.2 b) - Regenerace bytových domů.

                                                       hl.  pro  5

28) Podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství na projekt „Úklid 
černých skládek na území města Příbrami“

R.usn.č.930/2011
Rada    s c h v a l u j e 

podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství na projekt „Úklid 
černých skládek na území města Příbrami“ a spolufinancování této akce. 

                                                       
hl.  pro  5
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Na jednání se vrátil Ing. Molnár – počet členů RM 6.

29) Smlouvy s obcemi o poskytování informačních služeb

R.usn.č.931/2011
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM
            schválit uzavření smlouvy o poskytování informačních služeb dle přiloženého návrhu s těmito obcemi: 

Bohostice, Dolní Hbity, Dubenec, Dubno, Hlubyně, Chraštice, Kotenčice, Láz, Lazsko, Lhota u 
Příbramě, Modřovice, Občov, Obory, Ohrazenice, Ostrov, Pečice, Počaply, Podlesí, Radětice, Sádek, 
Smolotely, Solenice, Trhové Dušníky, Třebsko, Višňová, Vrančice, Vševily, Vysoká u Příbramě, 
Zbenice.
Město Příbram je návrhem této smlouvy vázáno ode dne jeho schválení zastupitelstvem města do dne 
stanoveného pro přijetí návrhu smlouvy, kterým je 29. 6. 2012.

II.   u k l á d á
odboru informačních technologií předložit materiál k projednání do ZM dne 19. 12. 2011.

                                                       hl.  pro  6

30) Smlouvy s obcemi o poskytování hostované spisové služby

R.usn.č.932/2011
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM

schválit uzavření smlouvy o poskytování hostované elektronické spisové služby dle přiloženého návrhu 
s těmito obcemi: Bohostice, Dolní Hbity, Dubenec, Dubno, Hlubyně, Chraštice, Kotenčice, Láz, Lazsko, 
Lhota u Příbramě, Modřovice, Občov, Obory, Ohrazenice, Ostrov, Pečice, Počaply, Podlesí, Radětice, 
Sádek, Smolotely, Solenice, Trhové Dušníky, Třebsko, Višňová, Vrančice, Vševily, Vysoká u Příbramě, 
Zbenice.
Město Příbram je návrhem této smlouvy vázáno ode dne jeho schválení zastupitelstvem města do dne 
stanoveného pro přijetí návrhu smlouvy, kterým je 29. 6. 2012.

II.   u k l á d á
odboru informačních technologií předložit materiál k projednání do ZM dne 19. 12. 2011.

                                                       hl.  pro  6

31) Žádost organizace ALKA, o.p.s. Příbram o dofinancování rehabilitačního přístroje MOTOmed viva 2 
v celkové částce 76.153,-Kč

R.usn.č.933/2011
Rada    n e d o p o r u č u j e  ZM

poskytnutí příspěvku organizaci ALKA, o.p.s. na dofinancování přístroje MOTOmed viva 2 ve výši 
76.153,-Kč.

                                                       hl.  pro  6

32) Informace o zajištění vánočních trhů a o jednání starosty města s podnikateli z Pražské ulice

R.usn.č.934/2011
Rada    b e r e  n a  v ě d o m í

1)   informaci o zajištění vánočních trhů,
2)   informaci o jednání starosty města MVDr. Řiháka s podnikateli z Pražské ulice.

                                                       hl.  pro 6

33) Návrh programu 9. zasedání ZM dne  19.12.2011

Hlasováno o návrhu MUDr. Šedivého.
R.usn.č.935/2011
Rada    s o u h l a s í   
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s návrhem programu 9. zasedání ZM dne 19.12.2011 s tím, že bude vyřazen bod č. 12 a dále budou do 
programu zasedání ZM zahrnuty i další  materiály určené na základě jednání RM 05.12.2011 dle 
zápisu.

                                                       hl.  pro  6

34) ZŠ Příbram-Březové Hory – souhlas se žádostí o dotaci ze Středočeského kraje

R.usn.č.936/2011
Rada    s o u h l a s í

s tím, aby ZŠ Příbram-Březové Hory podala žádost o dotaci z Fondu sportu, volného času a primární 
prevence Středočeského kraje určenou na dobudování části školního sportovního areálu.

                                                       hl.  pro  6

35) Zadávací dokumentace " Výběr provozovatele skládky pro ukládání komunálního odpadu vzniklého 
na území města Příbram"

R.usn.č.937/2011
Rada    s c h v a l u j e 

předloženou zadávací dokumentaci pro realizaci zadávacího řízení " Výběr provozovatele skládky pro 
ukládání komunálního odpadu vzniklého na území města Příbram" a ukládá OSHI zadávací řízení 
realizovat.

                                                       hl.  pro  6

36) Návrh rozpočtové změny v rámci kapitoly 739 - Technické služby města Příbrami

R.usn.č.938/2011
Rada    s c h v a l u j e 

rozpočtovou změnu v rámci kapitoly 739,  tzn. snížení investičního příspěvku o 660 tis Kč a navýšení 
provozního příspěvku ve stejné výši. 

                                                       hl.  pro  6

37) Žádost o souhlas zřizovatele

R.usn.č.939/2011
Rada    s c h v a l u j e 

udělení souhlasu zřizovatele s tím, že Divadlo A. Dvořáka Příbram žádá o dotaci z Fondu kultury a 
obnovy památek na rok 2012 ve Středočeském kraji.

                                                       hl.  pro  6

38) Technické služby města Příbrami

Hlasováno o návrhu MVDr. Řiháka.
R.usn.č.940/2011
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í

stanovisko komise pro posouzení uchazečů ve věci obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace Technické služby města Příbrami.

            II.   s c h v a l u j e 
      změnu pracovního poměru ředitele příspěvkové organizace Technické služby města Příbrami            

Ing. Ladislava  Michvocíka  z doby určité na dobu neurčitou s účinností od 31.12. 2011.

                                                       hl.  pro  6

39) Stavební úpravy „OC Terminál – Příbram“, změna stavby před dokončením – žádost o souhlas 
vlastníka pozemků jako účastníka stavebního řízení
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R.usn.č.941/2011
Rada    I.   s c h v a l u j e 

vydání vyjádření města Příbram jako vlastníka pozemků a účastníka stavebního řízení k záměru            
„Stavební úpravy OC Terminál – Příbram – změna stavby před dokončením“ dle bodu II. tohoto 
usnesení.

       II.  Město Příbram  s o u h l a s í   
jako vlastník pozemků č. 74/8 a 74/25, k. ú. Příbram,  a účastník stavebního řízení se změnou stavby 
před dokončením „Stavební úpravy OC Terminál – Příbram“,  Příbram II, kpt. Olesinského 16, podle 
předložené projektové dokumentace z 08/2011 zpracované RHM  Projekt, spol. s r.o., Praha 12, pro 
stavebníka – manžele Lenku a Jaroslava Třešňákovi, bytem Třebízského 3020, 415 01 Teplice a 
investora - Jaroslav Třešňák – Horova, Krupská 33/20, 415 01  Teplice. 
Změna stavby spočívá v úpravě prostor v 1.NP (místnost č.1.17)  na prodejnu maso-uzeniny včetně 
potřebného zázemí a ve změně SO-04 Zpevněné plochy – nebude realizována žulová dlažba před 
vstupy do obchodů; dlažba od nového odvodňovacího žlabu bude stejného vzoru jako stávající, 
případně bude provedena nová dlažba v jiném rozměru. 

                                                       hl.  pro  6

40) Mimořádná valná hromada společnosti Příbramská teplárenská, a.s.

R.usn.č.942/2011
Rada    I.   d o p o r u č u j e  ZM

delegovat na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, starostu MVDr. Josefa Řiháka, jako zástupce města Příbram na 
jednání nejbližší mimořádné valné hromady společnosti Příbramská teplárenská, a.s., která se má 
konat dne 11.1.2012, a pro případ, že by se tohoto jednání nemohl zúčastnit, jako náhradníka MUDr. 
Ivana Šedivého, 1. místostarostu.

II.   u k l á d á 
odboru právnímu předložit tento materiál k projednání v ZM dne 19.12.2011.

                                                       hl.  pro  6

41) Vyhlášení obchodní veřejné soutěže - prodej budovy bez čp./če na st. p. č. 167 včetně pozemku p. č. 
167 a p. č. 377/11 v katastrálním území Chřešťovice

R.usn.č.943/2011
Rada    I.  b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou informaci o vyhlášení obchodní veřejné soutěže na prodej budovy bez čp./če na st. p. č. 
167 včetně pozemku p. č. 167 a pozemku p. č. 377/11 v katastrálním území Chřešťovice, obec 
Albrechtice nad Vltavou.

II.  n e d o p o r u č u j e   ZM
1) schválit revokaci bodu 2) usnesení zastupitelstva města č. 1357/2010/ZM ze dne 25.1.2010, týkající 
se výkupu budovy bez čp./če  na pozemku p. č. st. 167 včetně pozemku p. č. st. 167 o výměře 57 m2 a 
pozemku p. č. 377/11 o výměře 395 m2 v k. ú. Chřešťovice, obec Albrechtice nad Vltavou od ČR 
ÚZSVM, Praha, za kupní cenu 538.000,- Kč.

2) schválit přihlášení do obchodní veřejné soutěže vyhlášené Ministerstvem financí na prodej budovy 
bez čp./če na p. č. st. 167 včetně pozemku p. č. st. 167 a pozemku p. č. 377/11 v katastrálním území 
Chřešťovice, obec Albrechtice nad Vltavou a nabídnutí ceny ve výši…………,-Kč  s tím, že je třeba 
složit kauci ve výši 50.000,- Kč. 

III.  u k l á d á 
právnímu odboru předložit tento materiál na zasedání zastupitelstva města dne 19.12.2011.

                                                       hl.  pro  6
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42) Různé     

Zápis ověřili:
Václav Černý
Ing. Juraj Molnár

MVDr. Josef Řihák
starosta

Zapsala: Iva Černohorská
Dne 07.12.2011

Ověřeno: 12.12.2011
Vyvěšeno: 13.12.2011




