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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 19.08.2013 
od 12.00 hodin na Městském úřadě Příbram 

 
 
 
1) Zahájení, ověřovatelé 

Ověřovatelé: Svatopluk Chrastina 
         Martin Poulíček 

 
 
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. Ţádost o záštitu (SDH Březové Hory) 
7. Výsledek šetření stíţnosti – MŠ 28. října 55, Příbram VII 
8. Ţádost o povolení rozšíření činnosti v nebytovém prostoru v Příbrami VII, Ţeţická čp. 193 
9. Návrh termínů jednání RM a zasedání ZM Příbram na rok 2014 

10. Informace o.s. MARO 
11. Návrh na přidělení bytu č. 45 v DPS Příbram VIII, Brodská 101 
12. Návrh na přidělení bytu č. 48 v DPS Příbram I, Hradební 69 
13. Návrh na přidělení bytu č. 20 v DPS Příbram III, Průběţná 143 
14. Návrh na přidělení bytu č. 13 v DPS Příbram VIII, Brodská 100 
15. Ţádost o udělení výjimky pro zařazení do pořadníku ţadatelů o umístění do DPS  
16. Sociální pohřby 
17. MŠ Perníková chaloupka 
18. Rekonstrukce MK – SO 102 
19. Nájemní smlouva na pronájem nebytových prostor s PSF ECO VAT, s.r.o. – Restaurace zimní stadion 
20. Rozpočtové změny 
21. II. výběrové řízení na poskytování půjček z fondu FOM (Fondu oprav a modernizace bytového fondu na 

území města Příbram) na rok 2013, návrh výběrové Komise RM - FOM 
22. Ţádost právního zástupce města JUDr. Tomáše Málka o stanovisko města v soudním sporu ve věci 

ţalobce JUDr. Miroslava Müllera, správce konkursní podstaty úpadce MERA – CZECH a.s., v likvidaci, 
proti ţalovanému městu Příbram o zaplacení částky 29.246.490,- Kč s příslušenstvím 

23. Ţádost Společenství vlastníků jednotek v domě čp. 463, ul. Pod Čertovým pahorkem, Příbram VII, o 
vydání souhlasu vlastníka pozemku s umístěním kouřovodu nad částí pozemku p. č. 479/1 v k. ú. 
Březové Hory 

24. Ţádost o odprodej části pozemku p. č. 4217/1 o vým. cca 7 m² v katastrálním území Příbram 
25. Ţádost České republiky – Ředitelství silnic a dálnic ČR, o uzavření dohody o narovnání, p. .č. 7/2, k. ú. 

Bytíz 
26. Návrh na schválení záměru bezúplatného převodu pozemků v k. ú. Příbram – odkaliště Na Vrších a 

Huťského odkaliště – do vlastnictví města Příbram 
27. Výkup pozemku p. č. 2632/1 v k. ú. Příbram 
28. Ţádost o odprodej pozemků v k. ú. Liha a objektu č.p. 20 v části obce Líha obce Suchodol 
29. Návrh na ukončení platnosti smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene A č. 241/OP/2011 

ze dne 21.4.2011 a uzavření nové smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, k.ú. Příbram 
a k.ú. Brod u Příbramě 

30. Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení kabelového vedení VN a NN v k.ú. Příbram,       
ul. Jiráskovy sady 

31. Ţádost o zřízení věcného břemene uloţené NTL plynovodní přípojky v k.ú. Příbram, p.č. 4487/1 
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32. Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení plynárenského zařízení v k.ú. Příbram,               
ul. Koperníkova, Příbram II 

33. Zahraniční sluţební cesta do Hoornu (Nizozemí) 
34. Zahraniční sluţební cesta do Poznaně (Polsko) 
35. Ţádost města Freiberg o uveřejnění inzerátu 
36. Ţádost o dotaci (Association the-champions Pribram o.s.) 
37. Zpráva o vývoji hospodaření města Příbram a jím zřízených organizací a čerpání rozpočtu za 1. pololetí 

2013 
38. Pronájem  objektu bez č.p. na pozemku  parc. č. 178 v k.ú. Příbram v Příbrami II, Ondrákova ulice 
39. Prodej volného bytu č. 15 v Příbrami III, ul. Ryneček  č. p. 148 o vel. 1+1 obálkovou metodou 
40. Prodej nebytového prostoru č. 292/101 v budově čp. 292 v Příbrami V, ul. Slunná 
41. Revokace usnesení ZM č. 591/2013/ZM ze dne 17.06.2013 
42. Revitalizace zeleně ve městě Příbram – 4. etapa 
43. Divadlo A. Dvořáka Příbram – vestavba venkovního výtahu 
44. Plynová kotelna – MěÚ Příbram I/19, Budova B 
45. Vypracování projektové dokumentace ERNESTINUM Příbram 
46. XIII. Sněm Svazu města a obcí ČR 
47. Návrh platového výměru nově jmenované ředitelky příspěvkové organizace Waldorfská škola Příbram – 

Základní škola, Gymnázium a Střední odborné učiliště Příbram, Hornická 327 
48. Ţádost o pronájem pozemku p.č. 135/24 a části pozemku p.č. 135/1 v k.ú. Brod u Příbramě a ţádost       

o zajištění vyjmutí části pozemku p.č. 135/1 z plnění funkcí lesa 
49. Různé 
 
R.usn.č.610/2013        
Rada      s c h v a l u j e 
              program dnešního jednání. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
3) Informace 

 
 
4) Kontrola zápisu a usnesení 

 
 
5) Interpelace 

 
 
6) Ţádost o záštitu (SDH Březové Hory) 

R.usn.č.611/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

poskytnutí záštity starosty města nad soutěţí „Běh hasičů do Svatohorských schodů“, která se bude 
konat 14. září 2013. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
7) Výsledek šetření stíţnosti – MŠ 28. října 55, Příbram VII 

R.usn.č.612/2013 
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í   

předloţenou zprávu České školní inspekce o výsledku šetření stíţnosti podané na ředitelku Mateřské 
školy 28. října 55, Příbram VII. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
8) Ţádost o povolení rozšíření činnosti v nebytovém prostoru v Příbrami VII, Ţeţická čp. 193 

Hlasováno o návrhu M. Poulíčka. 
R.usn.č.613/2013 
Rada    n e s c h v a l u j e  
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vyuţití prostor učebny v Příbrami VII/193 – Svazu PCCH - pro bezplatné kurzy pod vedením p. 
Františka Pukla za účelem paranormálního uzdravení. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
9) Návrh termínů jednání RM a zasedání ZM Příbram na rok 2014 

R.usn.č.614/2013 
Rada    I.   s c h v a l u j e   

termíny jednání RM Příbram na rok 2014: 
13.01.2014; 27.01.2014; 10.02.2014; 03.03.2014; 17.03.2014; 31.03.2014;  
14.04.2014; 05.05.2014; 19.05.2014; 02.06.2014; 16.06.2014; 30.06.2014;  
14.07.2014; 28.07.2014; 11.08.2014; 25.08.2014; 08.09.2014; 29.09.2014;  
13.10.2014; 27.10.2014; 10.11.2014; 24.11.2014; 08.12.2014; 22.12.2014 
Rada města bude jednat od 12.00 hodin. 

 
II.   d o p o r u č u j e   ZM 
schválit termíny zasedání ZM Příbram na rok 2014: 
24.02.2014; 28.04.2014; 23.06.2014; 22.09.2014; 15.12.2014 
Zastupitelstvo města bude zasedat od 15.00 hodin.  
 

                                                         hl.  pro  5 
 
10) Informace o.s. MARO 

R.usn.č.615/2013 
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 
         informaci o.s. MARO. 
 

II.   u k l á d á     
starostovi města Příbram předloţit informaci na zasedání ZM. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
11) Návrh na přidělení bytu č. 45 v DPS Příbram VIII, Brodská 101, pro pana ……………… 

R.usn.č.616/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

přidělení bytu č. 45 v DPS Příbram VIII, Brodská 101, pro pana ………………. 
 

                                                      hl.  pro  5 
 
 
12) Návrh na přidělení bytu č. 48 v DPS Příbram I, Hradební 69, pro pana ……………… 

R.usn.č.617/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

přidělení bytu č. 48 v DPS Příbram I, Hradební 69, pro pana ………………. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
13) Návrh na přidělení bytu č. 20 v DPS Příbram III, Průběţná 143, pro ……………… 

R.usn.č.618/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

přidělení bytu č. 20 v DPS Příbram III, Průběţná 143, pro manţele ………………. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
14) Návrh na přidělení bytu č. 13 v DPS Příbram VIII, Brodská 100, pro manţele ……………… 

R.usn.č.619/2013 
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Rada    s c h v a l u j e  
přidělení bytu č. 13 v DPS Příbram VIII, Brodská 100, pro manţele ………………. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
15) Ţádost o udělení výjimky pro zařazení do pořadníku ţadatelů o umístění do DPS pro paní 
……………… 

R.usn.č.620/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

udělení výjimky pro zařazení do pořadníku ţadatelů o umístění do DPS pro paní ………………. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
16) Sociální pohřby 

Hlasováno o návrhu Ing. Pikrta. 
R.usn.č.621/2013 
Rada    s t a h u j e  

projednání materiálu z dnešního jednání RM. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
17) MŠ Perníková chaloupka 

Hlasováno o návrhu MUDr. Šedivého. 
R.usn.č.622/2013 
Rada    I.   s c h v a l u j e  
 pilotní projekt solárního systému a kaskádové plynové kotelny v MŠ Perníková chaloupka. 
 
 II.   u k l á d á 

odboru silničního hospodářství a investic poptat 3 firmy na zpracování projektové dokumentace na 
realizaci solárního systému a kaskádové plynové kotelny. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
18) Rekonstrukce MK – SO 102 

R.usn.č.623/2013 
Rada    s o u h l a s í 

s provedením více a méně prací stavby „Rekonstrukce a modernizace místních komunikací v Příbrami“ 
dle přiloţeného poloţkového rozpočtu ze dne 02.08.2013 a s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
se zhotovitelem díla firmou Strabag s.r.o. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 

 
 
19) Nájemní smlouva na pronájem nebytových prostor s PSFECOVAT, s.r.o. – Restaurace zimní stadion 

R.usn.č.624/2013 
Rada    I.   n e s c h v a l u j e  

uzavření nájemní smlouvy mezi SZM Příbram a firmou PSFECOVAT s.r.o. 
 
II.   u k l á d á 
řediteli Sportovního zařízení města Příbram vypsat nové výběrové řízení na Restauraci zimní stadion za 
podmínek: 1) minimální nájemné ve výši 390.000,- Kč/rok bez DPH, 
      2) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
 

                                                         hl.  pro  5 
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20) Rozpočtové změny (a – j) 

R.usn.č.625/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

 
20 a) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE (dotace) 

návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE (dotace). 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0118 741 - OE  4116  1830 Předpoklad -3 138 963,62 

RP0118 741 - OE  4216 29898 2776 
Vybudování kanalizace Příbram - Orlov a 

napojení na ČOV 
3 138 963,62 

 
 

20 b) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE o částku 
243 000,- Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 780 - KJD ve stejné výši 

návrh změny rozpočtu města na rok 2013, tj. navýšení ropzpočtu příjmů kapitoly 741 - OE o částku    
243 000,- Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 780 - KJD ve stejné výši. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0122 780 - KJD 3314 5331 00603 529 Neinvestiční dotace - KÚ SK 243 000,00 

RP0122 741 - OE  4122 00603 1132 
"Zajištění regionálch funkcí knihoven ve 

Středočeském kraji" 
243 000,00 

 
 

20 c) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů v rámci kapitoly 711 - Dopravní úřad 

návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů v rámci kapitoly 711 - Dopravní úřad. 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0109 711 - DÚ 2219 5166  104 Znalecké posudky 50 715,00 

RP0109 711 - DÚ 2219 5169  105 Odtahy vozidel - nákup ostatních sluţeb -20 000,00 

RP0109 711 - DÚ 2219 5132  100 Bezpečnostní pomůcky -10 000,00 

RP0109 711 - DÚ 2219 5137  102 Drobný hmotný dlouhodobý majetek -20 715,00 

 
 

20 d) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů v rámci kapitoly 777 - OŠKSIS 

návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů v rámci kapitoly 777 – OŠKSIS. 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0124 
777 - 

OŠKSIS 
3419 5222  2446 SK SPARTAK Příbram 200 000,00 

RP0124 
777 - 

OŠKSIS 
3319 5229  2357 Rezerva na kulturní aktivity -200 000,00 

 
 

20 e) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů v rámci kapitoly 723 - Odbor ţivotního 
prostředí 

návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů v rámci kapitoly 723 - Odbor ţivotního 
prostředí. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0126 723 - ŢP 3745 5901  1807 REZERVA -539 464,00 

RP0126 723 - ŢP 3745 5169  775 Nákup ostatních sluţeb 539 464,00 

 
 
20 f) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů v rámci kapitoly 741 - Odbor 
ekonomický 
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návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů v rámci kapitoly 741 - Odbor ekonomický. 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0127 741 - OE 3639 5362  608 Daň z převodu nemovitostí - byty -59 703,08 

RP0127 741 - OE 3639 5169  2473 Provoz Autobusového nádraţí  59 703,08 

 
 

20 g) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů v rámci kapitoly 747 - Odbor silničního 
hospodářství a investic 

návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů v rámci kapitoly 747 - Odbor silničního 
hospodářství a investic. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0128 747 - OSHI 2219 6121  1320 
PD - rekonstrukce a modernizace 

místních komunikací 
369 000,00 

RP0128 747 - OSHI 3419 6121  1738 PD - RDS  -600 000,00 

RP0128 747 - OSHI 2219 6122  1069 Stroje, přístroje a zařízení -64 000,00 

RP0128 747 - OSHI 3639 5137  2018 Pořízení majetku 25 000,00 

RP0128 747 - OSHI 3631 6122  1663 Veřejné osvětlení  39 000,00 

RP0128 747 - OSHI 3639 6121  383 Investiční projektová dokumentace -110 000,00 

RP0128 747 - OSHI 3111 6121  1535 PD - MŠ, nám. Dr. J.Theurera,Příbram II 341 000,00 

 
 

20 h) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů v rámci kapitoly 777 - OŠKSIS 

návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů v rámci kapitoly 777 – OŠKSIS. 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0125 
777 - 

OŠKSIS 
3319 5169  552 Nákup sluţeb -25 000,00 

RP0125 
777 - 

OŠKSIS 
3399 5139  2504 Nákup materiálu - kytice 10 000,00 

RP0125 
777 - 

OŠKSIS 
3319 5139  542 Nákup materiálu 15 000,00 

RP0125 
777 - 

OŠKSIS 
3299 5021  453 Ostatní osobní náklady 100 000,00 

RP0125 
777 - 

OŠKSIS 
3299 5169  456 Nákup sluţeb -100 000,00 

 
 

20 i) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů v rámci kapitoly 747 - Odbor silničního 
hospodářství a investic 

návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů v rámci kapitoly 747 - Odbor silničního 
hospodářství a investic. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0070 747 - OSHI 3111 6121  1417 Přestavba bývalého školního pavilonu 698 200,00 

RP0070 747 - OSHI 3639 6122  1491 
Stroje,přístroje,zařízení - KD Příbram, 

smlouva EXAKT 
1 513 400,00 

RP0070 747 - OSHI 3412 6121  2095 Zateplení objektu bazénu Příbram 602 600,00 

RP0070 747 - OSHI 3639 5169  1612 Sluţby spojené s opravami 603 800,00 

RP0070 747 - OSHI 3421 5171  1941 Opravy 300 000,00 

RP0070 747 - OSHI 2219 5169  707 Sluţby 140 000,00 

RP0070 747 - OSHI 3631 5154  709 Elektrická energie 20 000,00 

RP0070 747 - OSHI 2219 5169  2076 Sluţby 140 000,00 

RP0070 747 - OSHI 3631 5154  2077 Elektrická energie 20 000,00 

RP0070 747 - OSHI 3631 5154  1332 Elektrická energie 20 000,00 

RP0070 747 - OSHI 2212 5169  1697 Sluţby 160 000,00 

RP0070 747 - OSHI 3631 5154  1461 Elektrická energie 20 000,00 

RP0070 747 - OSHI 3631 5154  1547 Elektrická energie 20 000,00 
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RP0070 747 - OSHI 2212 5169  1331 Sluţby 380 000,00 

RP0070 747 - OSHI 2212 5169  1446 Sluţby 360 000,00 

RP0070 747 - OSHI 2212 6121 17871 2055 IPRM - realizace -4 998 000,00 

 
 
 

20 j) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů, tj. navýšení rozpočtu kapitoly 749 - 
MěRK o částku 132.840,-- Kč a sníţení rozpočtu kapitoly 747 - OSHI ve stejné výši                                                                  

návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů, tj. navýšení rozpočtu kapitoly 749 - MěRK o 
částku 132.840,-- Kč a sníţení rozpočtu kapitoly 747 - OSHI ve stejné výši.                                                                  

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0129 747 - OSHI 3639 5171  1574 Opravy -132 840,00 

RP0130 
749 - 

MěRK 
3613 5152  1556 Teplo  132 840,00 

 
                                                         hl.  pro  5 

 
 
21) II. výběrové řízení na poskytování půjček z fondu FOM (Fondu oprav a modernizace bydlení na 
území města Příbram) pro rok 2013, návrh výběrové Komise RM - FOM 

R.usn.č.626/2013 
Rada    d o p o r u č u j e   ZM 

schválit návrh výběrové Komise RM - FOM na poskytnutí půjček z Fondu oprav a modernizace 
bytového fondu na území města Příbram v roce 2013 jednotlivým ţadatelům dle zápisu z  II. 
výběrového řízení, které se konalo dne 26.07.2013. Jedná se o poskytnutí půjček pro 11 ţadatelů 
v celkovém objemu 724.447,-- Kč. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
22) Ţádost právního zástupce města JUDr. Tomáše Málka o stanovisko města v soudním sporu ve věci 
ţalobce JUDr. Miroslava Müllera, správce konkursní podstaty úpadce MERA-CZECH a.s., v likvidaci, 
proti ţalovanému městu Příbram o zaplacení částky 29.246.490,- Kč s příslušenstvím 

Hlasováno o návrhu MUDr. Šedivého. 
R.usn.č.627/2013 
Rada    s t a h u j e 
 projednání materiálu z dnešního jednání RM. 

 
                                                         hl.  pro  5 

 
 
23) Ţádost Společenství vlastníků jednotek v domě čp. 463, ul. Pod Čertovým pahorkem, Příbram VII, o 
vydání souhlasu vlastníka pozemku s umístěním kouřovodu nad částí pozemku p. č. 479/1 v k. ú. 
Březové Hory 

R.usn.č.628/2013 
Rada    u d ě l u j e 

souhlas vlastníka pozemku města Příbram s umístěním kouřovodu nad částí pozemku p. č. 479/1 
v katastrálním území Březové Hory Společenství vlastníků jednotek v domě čp. 463, ul. Pod Čertovým 
pahorkem, Příbram VII, IČO 27104711. 

 
                                                         hl.  pro  5 

 
 
24) Ţádost o odprodej části pozemku p. č. 4217/1 o vým. cca 7 m2 v katastrálním území Příbram 

R.usn.č.629/2013 
Rada    d o p o r u č u j e   ZM 
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schválit odprodej části pozemku p. č. 4217/1 o výměře cca 7 m2 v k. ú. Příbram, za cenu 1,- Kč/m2, ČR 
- Správě ţelezniční dopravní cesty, státní organizace, Dláţděná 1003/7, 110 00  PRAHA 1 - Nové 
Město, IČO: 70994234. 

                                                        
       hl.  pro  5 

 
 
25) Ţádost České republiky - Ředitelství silnic a dálnic ČR, o uzavření dohody o narovnání, p.č. 7/2,  k.ú. 
Bytíz 

R.usn.č.630/2013 
Rada    d o p o r u č u j e  ZM  

uzavření dohody o narovnání mezi městem Příbram a Českou republikou - Ředitelstvím silnic a dálnic 
ČR, IČO: 65993390, jejímţ předmětem bude úhrada částky ve výši 75.430,- Kč ve prospěch města 
Příbram, za porosty nacházející se na pozemku p.č. 7/2 v k.ú. Bytíz, který na základě kupní smlouvy ze 
dne 18.10.2005, prodalo město Příbram České republice - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 
56, Praha 4. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
26) Návrh na schválení záměru bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Příbram – odkaliště Na Vrších a 
Huťského odkaliště – do vlastnictví města Příbram 

R.usn.č.631/2013 
Rada    d o p o r u č u j e  ZM  

schválit záměr bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Příbram - odkaliště Na Vrších a Huťského 
odkaliště a jejich okolí - z vlastnictví České republiky – státního podniku DIAMO, IČO: 00002739, do 
vlastnictví města Příbram, a to za podmínek uvedených v dopise státního podniku DIAMO zn. 
D300/04292/2013/OOP ze dne 2.7.2013, který je přílohou předkládaného materiálu.  Jedná se o 
pozemky p.č.  3257/1, p.č. 3282/1, p.č. 3276, p.č. 3294/2, p.č. 3282/3, p.č. 3282/4, p.č. 3333/10, p.č. 
3333/9, p.č. 3333/3, p.č. 3333/23, p.č. 3333/1, p.č. 3333/11, p.č. 3324/4, p.č. 3324/3, p.č. 3324/2, p.č. 
3306/15, p.č. 3306/1, p.č. 3324/1, p.č. 3306/14, p.č. 3306/12, p.č. 3306/10,  p.č. 3306/13, p.č. 3306/2, 
p.č.  3244, p.č. 3248/1, p.č. 3245/9, p.č. 3246/21, p.č. 3342/2, p.č. 3342/3, p.č. 3246/15, p.č. 3353/1, 
p.č. 3246/14, p.č. 3333/12, p.č. 3246/13, p.č. 3267, p.č. 3282/2, p.č. 3291/3, p.č. 3311/1, p.č. 3376, p.č. 
3256, p.č. 3321, p.č. 3290, p.č. 3333/13, p.č. 3318, p.č. 3344/1, p.č. 3340, p.č. 3255/1, p.č. 3378/1, p.č. 
2950/4, p.č. 2950/3, p.č. 3353/2, p.č. 3378/2, p.č. 3246/16, p.č. 3246/17, p.č. 3246/18, p.č. 3388/3, p.č. 
3393/1, p.č. 3393/2, p.č. 3341, p.č. 3245/11, p.č. 3245/6, p.č. 3245/5,p.č. 3245/3, p.č. 3245/4, p.č. 
3245/2, p.č. 3392/2. 

                                
hl.  pro  5 

 
 
27) Výkup pozemku p. č. 2632/1 v k. ú. Příbram 

R.usn.č.632/2013 
Rada    d o p o r u č u j e  ZM 

schválit výkup pozemku p. č. 2632/1 v k. ú. Příbram, za cenu 250,-Kč/m
2
, od ………………, bytem 

………………. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
28) Ţádost o odprodej pozemků v k. ú. Liha a objektu č.p. 20 v části obce Líha obce Suchodol 

Hlasováno o návrhu MUDr. Šedivého. 
R.usn.č.633/2013 
Rada    I.   s t a h u j e  

projednání materiálu z dnešního jednání RM. 
 
II.   u k l á d á 
odboru právnímu vypsat nové výběrové řízení na odprodej pozemků p. č. 347, p. č. 325/2, p. č. 348/2, 
p. č. st. 23 a budovy č.p. 20 v části Líha obce Suchodol na pozemku p. č. st. 23  vše v katastrálním 
území Liha včetně příslušenství: vedlejších staveb, které nejsou zapsány v katastru nemovitostí 
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(stodoly, chléva a kolny) a včetně studny, venkovních úprav a trvalých porostů za minimální částku dle 
znaleckého posudku, tj. 730.000,- Kč. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 

Jednání RM opustil S. Chrastina – počet členů RM 4. 
 
 
29) Návrh na ukončení platnosti smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene A č. 
241/OP/2011 ze dne 21.4.2011 a uzavření nové smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, 
k.ú. Příbram a k.ú. Brod u Příbramě 

R.usn.č.634/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

1) uzavření dohody o ukončení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene A č. 
241/OP/2011 ze dne 21.4.2011, mezi městem Příbram a společností MITRAX s.r.o., se sídlem Aloise 
Jiráska 260, Příbram IV, IČO: 26124033, 
2) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene kabelového vedení NN přes 
pozemky města Příbram p.č. 4052/5, p.č. 4052/6, p.č. 4052/11, p.č 4052/14, p.č. 4052/17 a p.č. 4076/5, 
k.ú. Příbram, k pozemku p.č. 168/20, k.ú. Brod u Příbramě, mezi městem Příbram, budoucím povinným 
a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, IČO: 24729035, 
budoucí oprávněnou. Přičemţ tato smlouva nahradí smluvní vztah uvedený v bodě 1. tohoto usnesení.  
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
30) Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení kabelového vedení VN a NN v k.ú. Příbram, ul. 
Jiráskovy sady 

R.usn.č.635/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uloţení kabelového vedení VN a NN na pozemku ve vlastnictví města 
Příbram, a to p.č. 999/1 v k.ú. Příbram, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se  sídlem  Děčín 
IV - Podmokly,  Teplická 874/8, IČO: 24729035. 
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: 
pozemek p.č. 999/1 - místní komunikace IV. tř. - Jiráskovy sady - chodník 
                                - uloţení kříţením chodníku a podélné uloţení do chodníku za cenu 100,- Kč/bm  

 
S uzavřením věcného břemene vzniká oprávněnému právo vstupu a vjezdu na dotčené nemovitosti za 
účelem realizace – vybudování zařízení (právo provést stavbu), zajištění oprav, údrţby, 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  4 
 
 
31) Ţádost o zřízení věcného břemene uloţené NTL plynovodní přípojky v k.ú. Příbram,  
p.č. 4487/1 

R.usn.č.636/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uloţené NTL plynovodní přípojky přes pozemek ve vlastnictví města Příbram, 
a to p.č. 4487/1 v k.ú. Příbram,  ve prospěch RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, Klíšská 940, IČO: 
27295567, přičemţ v příslušných smluvních vztazích týkajících se  zřízení věcného břemene 
bude v těchto smluvních dokumentech spolu s oprávněným a povinným z věcného břemene  
uveden i investor předmětné stavby, ……………… a ………………, bytem ………………, jako ten, kdo 
poskytne povinnému náhradu za zřízení věcného břemene. 
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: 
pozemek p.č. 4487/1 - místní komunikace III. tř. - Drkolnovská, chodník, zeleň 
                                  - uloţení kříţením komunikace za cenu 1 500,- Kč/bm 
                                  - uloţení kříţením ost. pozemku za cenu 100,- Kč/bm 
 
S uzavřením věcného břemene vzniká oprávněnému právo vstupu a vjezdu na dotčené nemovitosti za 
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účelem realizace – vybudování zařízení (právo provést stavbu), zajištění oprav, údrţby, 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  4 
 

 
32) Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení plynárenského zařízení v k.ú. Příbram, ul. 
Koperníkova, Příbram II 

R.usn.č.637/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uloţení plynárenského zařízení přes pozemky ve vlastnictví města Příbram, a 
to p.č. 1024/1, p.č. 1100/3, p.č. 1100/8, p.č. 1136/17, p.č. 1136/22, p.č. 1140/2, p.č. 3209/1, p.č. 3209/2, 
p.č. 3211, p.č. 3812/24, p.č. 3812/25, p.č. 3812/26, p.č. 3812/39, p.č. 3812/41, p.č. 3812/42, 
p.č. 3812/43, p.č. 3812/331, p.č. 3812/334, p.č. 3812/336, p.č. 3812/337, p.č. 3812/338, p.č. 3812/339, 
p.č. 3812/361, p.č. 3842, p.č. 3843 a p.č. 3844/11 v k.ú. Příbram, ve prospěch společnosti RWE 
GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940. 
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: 
pozemek p.č. 1024/1, p.č. 3812/25, p.č. 3812/331, p.č. 3812/336, p.č. 3812/337, p.č. 3812/338, p.č. 
               3812/339 - místní komunikace III. tř. - ul. Koperníkova 
               - uloţení kříţením komunikace za cenu 1 500,- Kč/bm a do komunikace za cenu 400,- Kč/bm 
               - uloţení kříţením ost. pozemku a podélné uloţení do ost. pozemku za cenu 100,- Kč/bm 
pozemek p.č. 1100/3 - místní komunikace III. tř. - ul. U Václava 
               - uloţení do komunikace za cenu 400,- Kč/bm 
               - uloţení kříţením ost. pozemku a podélné uloţení do ost. pozemku za cenu 100,- Kč/bm    
pozemek p.č. 1100/8 - nenachází se místní komunikace 
               - uloţení do statního pozemku za cenu 100,- Kč/bm  
pozemek p.č. 1136/17 - místní komunikace III. tř. - ul. Hlinomazova 
               - uloţení do komunikace za cenu 400,- Kč/bm  
pozemek p.č. 1136/22 - místní komunikace III. tř. - ul. Pod Hvězdárnou 
               - uloţení do komunikace za cenu 400,- Kč/bm  
pozemek p.č. 1140/2, p.č. 3812/26, p.č. 3812/43, p.č. 3812/361 - místní komunikace III. tř. -  
                                                                                                        ul. Jaromíra Zástěry 
               - uloţení kříţením komunikace za cenu 1 500,- Kč/bm a do komunikace za cenu 400,- Kč/bm 
               - uloţení do ost. pozemku za cenu 100,- Kč/bm  
pozemek p.č. 3209/1, p.č. 3842 - místní komunikace III. tř. - ul. Fibichova 
               - uloţení kříţením komunikace za cenu 1 500,- Kč/bm a do komunikace za cenu 400,- Kč/bm 
               - uloţení kříţením ost. pozemku a podélné uloţení do ost. pozemku za cenu 100,- Kč/bm   
pozemek p.č. 3209/2 - nenachází se místní komunikace  
               - uloţení kříţením ost. pozemku a podélné uloţení do ost. pozemku za cenu 100,- Kč/bm   
pozemek p.č. 3211 - část místní komunikace III. tř. - Východní náměstí 
               - uloţení kříţením komunikace za cenu 1 500,- Kč/bm a do komunikace za cenu 400,- Kč/bm 
               - uloţení kříţením ost. pozemku a podélné uloţení do ost. pozemku za cenu 100,- Kč/bm   
pozemek p.č. 3812/24 - místní komunikace III. tř. - ul. Na Výsluní 
               - uloţení kříţením komunikace za cenu 1 500,- Kč/bm a do komunikace za cenu 400,- Kč/bm 
               - uloţení kříţením ost. pozemku a podélné uloţení do ost. pozemku za cenu 100,- Kč/bm   
pozemek p.č. 3812/39 - místní komunikace III. tř. - ul. Koperníkova a ul. Jasná 
               - uloţení kříţením komunikace za cenu 1 500,- Kč/bm a do komunikace za cenu 400,- Kč/bm 
               - uloţení kříţením ost. pozemku a podélné uloţení do ost. pozemku za cenu 100,- Kč/bm   
pozemek p.č. 3812/41, p.č. 3812/42, p.č. 3812/334 - místní komunikace III. tř. - ul. Pod Hvězdárnou 
               - uloţení kříţením komunikace za cenu 1 500,- Kč/bm a do komunikace za cenu 400,- Kč/bm 
           - uloţení kříţením ost. pozemku a podélné uloţení do ost. pozemku za cenu 100,- Kč/bm   
pozemek p.č. 3843 - místní komunikace III.tř. - ul. Na výsluní, místní komunikace IV.tř. - ul. Fibichova - 
                                 chodník 
          - uloţení kříţením komunikace za cenu 1 500,- Kč/bm a do komunikace za cenu 400,- Kč/bm       
          - uloţení kříţením ost. pozemku a podélné uloţení do ost. pozemku za cenu 100,- Kč/bm   
pozemek p.č. 3844/11 - místní komunikace III.tř. - ul. Q.M.Vyskočila 
          - uloţení kříţením komunikace za cenu 1 500,- Kč/bm a do komunikace za cenu 400,- Kč/bm 
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          - uloţení kříţením ost. pozemku a podélné uloţení do ost. pozemku za cenu 100,- Kč/bm 
  
S uzavřením věcného břemene vzniká oprávněnému právo vstupu a vjezdu na dotčené nemovitosti za 
účelem realizace – vybudování zařízení (právo provést stavbu), zajištění oprav, údrţby, 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  4 
 

 
33) Zahraniční sluţební cesta do Hoornu (Nizozemí) 

R.usn.č.638/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

zahraniční sluţební cestu do Hoornu (Nizozemí) ve dnech 18. - 22. září 2013. Cestovní náklady 
(pojistné, stravné, 40 % kapesného) a dar do výše 4.000,- Kč hradí město Příbram z kap. 777 - 
OŠKSIS. Cesty se zúčastní: Ing. Pavel Pikrt, Ing. Juraj Molnár, Mgr. Kabíček, Mgr. Machačová, člen 
zahraniční komise Bc. Josef Řihák, tlumočnice Mgr. Věra Holá, 2 řidiči SDH. Cesta se uskuteční 
sluţebním vozidlem SDH Příbram. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 

 
34) Zahraniční sluţební cesta do Poznaně (Polsko) 

R.usn.č.639/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

zahraniční sluţební cestu do Poznaně (Polsko) ve dnech 16. - 20. 10. 2013. Cestovní náklady (pojistné, 
stravné 20% kapesného) hradí město Příbram z kap. 777 – zahraniční styky. Cesty se zúčastní: Ing. O. 
Hauptmann, R. Fiebigerová, řidič SDH. Cesta se uskuteční sluţebním vozidlem SDH Příbram. 
Spolucestující bez nároku na cestovní náhrady: Ing. Milan Karda - Hornické muzeum Příbram. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 

 
35) Ţádost města Freiberg o uveřejnění inzerátu 

R.usn.č.640/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

uveřejnění inzerátu města Freiberg v městském zpravodaji Kahan. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 

 
36) Ţádost o dotaci (Association the-champions Pribram o.s.) 

Hlasováno o návrhu MUDr. Šedivého. 
R.usn.č.641/2013 
Rada    s c h v a l u j e 

poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč pro ……………… a 10.000,- Kč pro ……………… na Mistrovství 
světa juniorů v klasickém boxu, které se uskuteční v termínu 5. - 16. 9. 2013 na Ukrajině (Kyjev), a to z 
kap. 777 - OŠKSIS, z prvku 1931 - dotace sportovní poskytnuté z rezervy starosty. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 

Na jednání RM se vrátil S. Chrastina – počet členů RM 5. 
 

 
37) Zpráva o vývoji hospodaření města Příbram a jím zřízených organizací a čerpání rozpočtu za 
1.pololetí  2013 
R.usn.č.642/2013 
Rada    d o p o r u č u j e   ZM 
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schválit zprávu o vývoji hospodaření města Příbram a jím zřízených organizací a čerpání rozpočtu za 
1.pololetí 2013.  
 

                                                         hl.  pro  5 
 

 
38) Pronájem  objektu bez č.p., na pozemku  parc. č. 178 v k.ú. Příbram,  v Příbrami II, Ondrákova ulice 

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

pronájem objektu bez č.p., na pozemku  parc. č. 178 v k.ú. Příbram,  v Příbrami II, Ondrákova ulice: 
pro Společnost Waldorfské školy Příbram o.s, IČ 61099309 na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou tři 
měsíce, za cenu  4.500,00 Kč/ měsíčně (nájem + energie), za účelem uţívání jako klubovny dětského 
klubu. 
 

                                                         hl.  pro  3  
     proti 0 
    zdrţ. 2  

Návrh nebyl přijat. 
 
 
39) Prodej volného bytu č. 15 v Příbrami III, ul. Ryneček  č. p. 148 o vel. 1+1 obálkovou metodou 

R.usn.č.643/2013 
Rada    d o p o r u č u j e ZM  

schválit prodej volného bytu o vel.  1+1 v Příbrami III, ul. Ryneček č.p. 148, č. b. 15  pro  pana 
………………, bytem ……………… a paní ………………, bytem ………………, za cenu 528.000,00 Kč 
s platbou převodem, při podpisu kupní smlouvy. 
 

                                                         hl.  pro 5 
  

 
40) Prodej nebytového prostoru č. 292/101 v budově čp. 292 v Příbrami V, ul.  Slunná 

R.usn.č.644/2013 
Rada    d o p o r u č u j e   ZM 

schválit prodej nebytového prostoru č. 292/101 v budově čp. 292 v Příbrami V, ul.  Slunná pro paní 
………………, bytem ………………,  za cenu 100.023,00 Kč, platbou hotově v pokladně MěÚ do 15 dnů 
od schválení prodeje ZM. 

 
                                                         hl.  pro  5 
 

 
41) Revokace usnesení ZM č. 591/2013/ZM ze dne 17.6.2013   

R.usn.č.645/2013 
Rada    d o p o r u č u j e  ZM 

schválit revokaci usnesení ZM č. 591/2013/ZM ze dne 17.6.2013  ve věci nebytového prostoru 
v Příbrami VIII/125 (nájemce ………………) v části, týkající se čísla popisného, a to tak, ţe nově adresa 
zní Příbrami VIII, čp. 48. 

                                                         hl.  pro 5 
 
 

42) Revitalizace zeleně ve městě Příbram – 4. etapa 

R.usn.č.646/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

1) závěry hodnotící komise zpracované ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku 
„Revitalizace zeleně ve městě Příbram – 4. etapa“ a pořadí uchazečů, 

 
2) zadání zakázky „Revitalizace zeleně ve městě Příbram – 4. etapa“ vítěznému uchazeči dle 
nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy se společností GREEN PROJECT s.r.o., Dobřejovická 194, 
252 43 PRŮHONICE, IČ 27195783, za nabídkovou cenu 1 375 989,74 Kč bez DPH.  
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                                                        hl.  pro  5 
 

 
43) Divadlo A. Dvořáka Příbram – vestavba venkovního výtahu 

R.usn.č.647/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

1) závěry hodnotící komise zpracované ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku 
„Divadlo A. Dvořáka Příbram – vestavba venkovního výtahu“ a pořadí uchazečů, 

 
2) zadání zakázky „Divadlo A. Dvořáka Příbram – vestavba venkovního výtahu“ vítěznému uchazeči dle 
nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy se společností MSV Liberec s.r.o., Kralická 79, 460 07 

LIBEREC 7, IČ 61328952, za nabídkovou cenu 4 491 631,- Kč bez DPH.  

                                                         hl.  pro  5 
 

44) Plynová kotelna - MěÚ Příbram I/19, budova B 

R.usn.č.648/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

1) pořadí uchazečů dle nabídkových cen na zakázku „Plynová kotelna - MěÚ Příbram I/19, budova B“, 
 

2) zadání zakázky „Plynová kotelna - MěÚ Příbram I/19, budova B“ vítěznému uchazeči dle 
nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy se společností CORS Příbram s.r.o., se sídlem Kladenská 
636, Příbram VI, IČ 27585158, za nabídkovou cenu  273 053,- Kč bez DPH.  

                                                         hl.  pro  5 
 
 

45) Vypracování projektové dokumentace - ERNESTINUM Příbram 

R.usn.č.649/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

1)pořadí uchazečů dle nabídkových cen na zakázku „Vypracování projektové dokumentace - 
ERNESTINUM Příbram“, 

 
2) zadání zakázky „Vypracování projektové dokumentace - ERNESTINUM Příbram“ vítěznému 
uchazeči dle nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy se společností Studio Acht s.r.o., se sídlem Za 

zámečkem 746/3, Praha 5, IČ 25119966, za nabídkovou cenu  937.000,- Kč bez DPH.  

                                                         hl.  pro 5 
  

 
46) XIII. Sněm Svazu měst a obcí ČR 

R.usn.č.650/2013 
Rada   I.   r e v o k u j e 
           usnesení č. 322/2013 ze dne 13.05.2013. 
  

II.   s c h v a l u j e  
účast zástupce města Příbram na XIII. Sněmu Svazu měst a obcí ČR, který se bude konat  
ve dnech 19. – 20. září 2013. Delegát s právem hlasovacím: Martin Poulíček, člen Rady města Příbram. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 

47) Návrh platového výměru nově jmenované ředitelky příspěvkové organizace Waldorfská škola 
Příbram – Základní škola, Gymnázium a Střední odborné učiliště Příbram, Hornická 327 

R.usn.č.651/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

návrh platového výměru nově jmenované ředitelky příspěvkové organizace Waldorfská škola Příbram – 
Základní škola, Gymnázium a Střední odborné učiliště Příbram, Hornická 327 paní Mgr. Veroniky 
Poláčkové Nejedlové ve výši dle přílohy. 
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                                                         hl.  pro  5 
 
 

48) Ţádost o pronájem pozemku p.č. 135/24 a části pozemku p.č. 135/1 v k.ú. Brod u Příbramě a ţádost o 
zajištění vyjmutí části pozemku p.č. 135/1 z plnění funkcí lesa 

R.usn.č.652/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

1) pronájem pozemku p.č. 135/24 a části pozemku p.č. 135/1 o výměře cca 960 m2 ( z celkové výměry 
245346 m2) v katastrálním území Brod u Příbramě, Bc. Tomáši Šedivému, IČO: 87470870, se sídlem 
náměstí 17. listopadu 303, 261 01 Příbram VII, za cenu 10,- Kč/rok, na dobu určitou 30 let, za účelem 
vyuţití pozemků pro volnočasové zimní a letní aktivity a za účelem vybudování provozního objektu 
lyţařského areálu včetně příslušenství ( vedlejších staveb), s podmínkou realizace odejmutí části 
pozemku p.č. 135/1 o výměře cca 960 m2 z plnění funkcí lesa a za podmínky úhrady veškerých 
finančních nákladů s tímto úkonem spojených a ostatních nákladů připadajících na realizaci účelu 
pronájmu včetně nákladů na vypracování znaleckého posudku  ve výši 2.100,- Kč, to vše ze strany 
nájemce, 
2) uzavření smlouvy zakládající Bc. Tomáši Šedivému, IČO: 87470870, se sídlem náměstí 17. listopadu 
303, 261 01 Příbram VII, právo provést stavbu provozního objektu lyţařského areálu včetně 
příslušenství (vedlejších staveb) na pozemcích shora specifikovaných. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 

 
 
49) Různé      

 
 
 
 
 
Zápis ověřili: 
Svatopluk Chrastina 
Martin Poulíček 
 
Ing. Pavel Pikrt 
starosta 
 
Zapsala: Iva Černohorská 
Dne 21.08.2013 
 
Ověřeno: 23.08.2013 
Vyvěšeno: 26.08.2013 
 
 


