
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 

zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.,            o ochraně osobních 

údajů v platném znění. 

Úplný originál dokumentu je k nahlédnutí na odboru org.  a vnitřních věcí MěÚ 

Příbram. 

  

  

 U s n e s e n í 

  

z mimořádného jednání Rady města Příbram, konaného dne 26.10. 2009 

od 10.00 hodin na Městském úřadě Příbram 

  

  

Přítomni: 

členové rady -  MVDr. Josef Řihák,  MUDr. Ivan Šedivý, p.Václav Černý,  Ing. Bohumil  

Kortus,  p. Stanislav  Růžička,  p. Svatopluk Chrastina 

tajemnice MěÚ – Ing. Jarmila Nováková 

zapisovatelka –  Jaroslava Řehková 

  

  

  

1) Zahájení, ověřovatelé 

Jednání zahájil a řídil starosta  MVDr. Josef Řihák.  

Ověřovateli dnešního zápisu byli jmenováni: Ing. Bohumil Kortus 

                                                                          

p. Svatopluk Chrastina 

  

  

  

  

2) Program včetně návrhů změn a doplňků 

  

Program byl upraven a doplněn na celkový počet 9 bodů. 

  

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. Spoluzaložení obecně prospěšné společnosti „Mateřská škola při příbramské nemocnici, 

o.p.s.“ 

  

 7. Žádost 1) o souhlas s provedením stavby – odláždění svodu k propustku pod žel. tratí; 2) 

o zřízení věc. břemene svodu vody k propustku;  3) souhlas s provedením dočasné stavby 

komunikace v souvislosti s opravou havarijního stavu propustku 

  

 8. Návrh dodatku smlouvy na provozování MHD Příbram   

 9. Různé   

            

  

 



R.usn.č. 977/2009         

Rada      s c h v a l u j e 

              doplněný a upravený program dnešního jednání. 

  

                                                         hl.  pro  6 

  

  

3) Informace 

  

4) Kontrola zápisu a usnesení 

   

5) Interpelace 

  

  

6 ) Návrh  zakládací smlouvy ke spoluzaložení obecně prospěšné společnosti  „Mateřská 

škola  při příbramské nemocnici, o.p.s.“ 

R.usn.č.978/2009 

Rada    d o p o r u č u j e  ZM 

schválit zakladatelskou smlouvu obecně prospěšné společnosti „Mateřská škola při 

příbramské nemocnici, o.p.s.“ s tím, že  

1)      členkami správní rady navrhovanými městem Příbram budou členky ZM pí Mgr. 

Eva Číhalová a pí Brigita Růžičková, členkou dozorčí rady navrhovanou městem 

Příbram bude členka ZM pí Mgr. Jarmila Potůčková, a zbývající členy správní a 

dozorčí rady navrhne nejpozději do 9.11.2009, kdy bude zasedat ZM, Oblastní 

nemocnice Příbram, a.s. 

2)      peněžité majetkové vklady podle čl. IX zakládací smlouvy složí zakladatelé do 30 

ti dnů od založení společnosti. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                         hl.  pro  6 

  

7) Žádost 1)  o souhlas s provedením stavby – odláždění svodu k propustku pod  železniční  

tratí  

                    2)  o zřízení věc. břemene svodu vody k propustku  

                    3)souhlas s provedením dočasné stavby komunikace v souvislosti s opravou 

                    havarijního stavu propustku. 

R.usn.č.979/2009 

Rada    s c h v a l u j e  

1)      provedení stavby odláždění stávajícího příkopu přes pozemky p. č. 4261/2, 4261/4, 

2762/57, 4266/7, k. ú. Příbram k zajištění průtočnosti odvádění srážkových vod 

do propustku pod železniční tratí Protivín-Zdice  

  

2)      zřízení věcného břemene stávajícího příkopu – svodu vody přes pozemky ve 

vlastnictví města Příbram p. č. 4261/2, 4261/4, 2762/57, 4266/7, k. ú. Příbram 

k pozemku p. č. 2762/3, který je ve vlastnictví Správy železniční dopravní cesty, 

státní organizace, Praha 1-1003/7 za cenu 100,-Kč/bm. S uzavřením věcného 

břemene vzniká oprávněnému právo vstupu a vjezdu na dotčené nemovitosti za 

účelem zajištění oprav, údržby, rekonstrukce a likvidace výše  uvedených zařízení. 

Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a přechází s převodem vlastnictví 

nemovitosti na nového nabyvatele. Cena věc. břemene bude navýšena o DPH. 

  



3)      provedení dočasné stavby příjezdové komunikace přes pozemky p. č. 4362/13 o 

výměře 24 m2, 4266/7 o výměře 102,5 m2, oba  k. ú. Příbram, z důvodu zajištění 

příjezdu techniky ( zpevněná manipulační plocha – součást zařízení staveniště) 

potřebné k opravě havarijního stavu trubního propustku pod tratí Protivín-Zdice.  

  

                                                         

      hl.  pro  6 

  

8) Schválení dodatku ke smlouvě o poskytnutí podílu na zajištění dopravní obslužnosti 

města Příbram – zajištění provozování MHD 

R.usn.č.980/2009 

Rada    d o p o r u č u j e   ZM 

schválit uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí podílu na zajištění dopravní 

obslužnosti města Příbram – zajištění provozování MHD ze dne 20. 12. 2005 

v předloženém znění. 

   

  

                                                           

      hl.  pro  6 

  

9) Různé      

  

  

  

  

  

  

  

  

O v ě ř o v a t e l é: 

  

  

  

  

  

…………………………….                                                 …………………………. 

           Ing. Bohumil Kortus                                                         p. Svatopluk 

Chrastina 

  

  

……………………………. 

MVDr. Josef Řihák 

  

  

  

  

  

  

Příbram,  dne 26.10.2009      

Zapsala:  Jaroslava Řehková 


