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.
Usnesení
z jednání Rady města Příbram, konaného dne 2.11. 2009
od12.00 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
tiskový mluvčí - p. Jiří Kubík
1) Zahájení, ověřovatelé
Jednání zahájil a řídil starosta MVDr. Josef Řihák.
Ověřovateli dnešního zápisu byli jmenováni: p. Václav Černý
p. Stanislav Růžička
2) Program včetně návrhů změn a doplňků
K programu byla otevřena diskuse.
Materiál č. 14, 38 byl stažen z programu jednání
Program byl upraven a doplněn na celkový počet 47 bodů.
Body byly přečíslovány tak, jak byly postupně projednávány.
Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Zahájení, ověřovatelé
Program včetně návrhu změn a doplňků
Informace
Kontrola zápisu a usnesení
Interpelace
Valná hromada Městských lesů, s.r.o.
Úhrada za praní a žehlení a prádla pro klienty PS
Žádost o schválení vyřazení majetku (klimatizační jednotka 2 ks) z evidence majetku
Prodloužení smlouvy na zimní údržbu komunikací v Kozičíně
Mimořádné odměny členům JSDHO
Návrhy na změnu Územního plánu města Příbram, podané v období od 10. 6. 2009 do 31.
10. 2009
Předzahrádka - pronájem části pozemku parc. č. 1021/1 v kat. území Příbram
Zpráva o plnění usnesení RM Příbram
Žádost ředitelky MŠ 28. října 55, Příbram VII o souhlas s přijetím daru
Žádost ředitelky MŠ, Příbram VII, J. Drdy 496 o souhlas s převodem finančních
prostředků z rezervního fondu

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Darování propagačních materiálů
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na mládež SK Spartak
Návrh na revokaci usn. RM 573/2005
Předložení seznamu přidělených bytů v DPS za III. čtvrtletí 2009 a nevyřízených žádostí
k 15. 10. 2008
Tématické zadání grantového řízení města Příbram v sociální oblasti na rok 2010
Tématické zadání grantového řízení města Příbram pro oblast zdravotnictví
na rok
2010
Žádost o znovu uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 28 v DPS Příbram VII, J. Drdy 494
Návrh na přidělení bytu č. 26 v DPS Příbram III, Průběžná 143
Návrh na přidělení bytu č. 16 v DPS Příbram III, Průběžná 143
Návrh na přidělení bytu č. 37 v DPS Příbram I, Hradební 69
Návrh na přidělení bytu č. 9 v DPS Příbram VI - Březové Hory, Msgre. Korejse 155
Návrh na přidělení bytu č. 56 v DPS Příbram VIII, Brodská 101
Návrh na přidělení bytu č. 4 v DPS Příbram VIII, Brodská 101
Rozpočtové změny
Návrh na předání myčky ZŠ Příbram VI- Březové Hory, Prokopská 337, k hospodaření
Výherní hrací přístroje provozované na území města Příbram
Návrh na schválení rozpočtového provizoria pro rok 2010
Návrh na prominutí místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadků za rok 2008 dle
předložených žádostí
Návrh na prominutí nebo snížení místního poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadků za rok 2009 dle
předložených žádostí
Informace o ukončení podnájmu v nebytovém prostoru v Příbrami VIII, ul. Budovatelů
117
Žádost České pošty, s.p. o schválení podnájmu na umístění dvou reklam ve výloze
provozovny pošty v Příbrami VII, nám. 17. listopadu č.p. 305
Žádost o vydání souhlasu vlastníka pozemků se záborem pozemků v k. ú. Háje u Příbramě
Žádost o pronájem pozemků v k. ú. Lazec (TJ Baník Příbram)
Žádost o odprodej části pozemku p. č. 4108/1 (dle gpl.4108/11) k. ú. Příbram
Žádost o snížení ceny věc. břemene za rekonstruovaný plynovod
Žádost o udělení souhlasu s dodatečným povolením stavby „Přístavba zahradní chatky
v zahrádkářské kolonii Brod“
Schválení změny č. 4 v Integrovaném plánu rozvoje města Příbram
Žádost ředitele ZŠ Příbram – Březové Hory, Prokopská 337 o souhlas s prodejem majetku
města Příbram;
Žádost p. Ervína Reichenauera o povolení podnájmu
Žádost firmy Real – servis CZ, s.r.o. o souhlas s umístěním sídla firmy „Vysoká s. r.o.“na
Zimním stadionu.
Návrh ceníku služeb SZM Příbram pro rok 2010
Různé

č. 30 Rozpočtové změny:
a) RZ0187 – 723 OŽP
b) RZ0188 – 723 OŽP
c) RZ0191 – 716 OKSIS, 741 OE
d) RZ0192 – 740 OIV

e) RZ 0196 – 740 OIV
f) RZ 0197 - 719 OOVV
R.usn.č.981/2009
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) Valná hromada Městských lesů, s.r.o. Příbram
R.usn.č.982/2009
Rada s c h v a l u j e
navržený program Valné hromady Městských lesů Příbram s.r.o.
hl. pro 6
R.usn.č.983/2009
Rada
volí
předsedu jednání VH – MVDr. Řiháka
zapisovatele jednání VH - pí. Dvořákovou
ověřovatele zápisu VH – p. Černého, p. Růžičku
hl. pro 6
R.usn.č.984/2009
Rada
bere na vědomí
informaci o hospodaření Městských lesů Příbram s.r.o.

hl. pro 6
R.usn.č.985/2009
Rada s c h v a l u j e
odměnu dle návrhu MVDr. Řiháka.
hl. pro 6
7) Úhrada za praní a žehlení a prádla pro klienty PS
Hlasováno o návrhu MVDr. Řiháka.
R.usn.č.986/2009

Rada s c h v a l u j e
úhradu za praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy ve výši 40,Kč/kg s platností od 1.12.2009.
hl. pro
zdržel se

3
2

nehlasoval 1
Návrh nebyl schválen nadpoloviční většinou hlasů.
Hlasováno o původním návrhu
R.usn.č.987/2009
Rada s c h v a l u j e
úhradu za praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy ve výši 50,Kč/kg s platností od 1.12.2009.
hl. pro
2
zdržel se 3
nehlasoval 1
Návrh nebyl schválen nadpoloviční většinou hlasů.
8) Žádost o schválení vyřazení majetku (klimatizační jednotka 2 ks)z evidence majetku
R.usn.č.988/2009
Rada s c h v a l u j e
vyřazení 2 ks klimatizačních jednotek, inventární číslo DK6023, pořizovací cena
celkem 75.684,- Kč z evidence majetku Pečovatelské služby města Příbram.

hl. pro

5

zdržel se 1
9) Prodloužení smlouvy na zimní údržbu komunikací v Kozičíně.
R.usn.č.989/2009
Rada s o u h l a s í
s prodloužení smlouvy o údržbě místních komunikací v Kozičíně mezi Zemědělským
družstvem Bohutín a Technickými službami města Příbrami do 31.3.2012.
hl. pro 6

10) Mimořádné odměny členům JSDHO
R.usn.č.990/2009
Rada s c h v a l u j e
vyplacení mimořádných odměn členům JSDHO dle zápisu.
hl. pro 5
zdržel se 1

11) Návrhy na změnu Územního plánu města Příbrami, podané v období od 10. 6. 2009
do 31. 10. 2009
R.usn.č.991/2009
Rada d o p o r u č u j e ZM
rozhodnout o návrzích na změnu ÚPO, které byly podány v období od 10. 6. 2009 do
31. 10. 2009
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s tím, že fyzické pořizování změny ÚPO bude
zahájeno v listopadu 2009.
- jednotliví navrhovatelé změn ÚPO se budou finančně spolupodílet na zpracování
dokumentace změny ÚPO.
hl. pro 6
12) Předzahrádka - pronájem části parc. č. 1021/1 v kat. území Příbram
R.usn.č.992/2009
Rada
neschvaluje
uzavření změny smlouvy o pronájmu pozemku pro část parc.č. 1021/1 v kat. území
Příbram, o výměře cca 150 m2, za cenu 1,- Kč/rok, za účelem údržby pozemku,
jako předzahrádky, žadateli na dobu 50-ti let.
hl. pro 5
zdržel se 1
13) Zpráva o plnění o usnesení RM Příbram
R.usn.č.993/2009
Rada b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o kontrole plnění usnesení RM Příbram.
hl. pro 6
14) Žádost ředitelky Mateřské školy 28. října 55, Příbram VII souhlas s přijetím daru
R.usn.č.994/2009
Rada u d ě l u j e
souhlas s přijetím průlezky - daru Sdružení rodičů a přátel dětí při Mateřské škole 28.
října 55, Příbram VII v hodnotě 23 000,-- Kč.
hl. pro 6
15) Žádost ředitelky MŠ, Příbram VII, Jana Drdy 496 o souhlas s převodem finančních
prostředků z rezervního fondu
R.usn.č.995/2009
Rada s o u h l a s í
s převodem částky 90 000,-- Kč z rezervního do investičního fondu školy
k financování nákupu kombinovaného sporáku do školní jídelny Mateřské školy,
Příbram VII, Jana Drdy 496.
hl. pro 6

16) Uvolnění propagačních materiálů pro reprezentaci města
R.usn.č.996/2009
Rada d o p o r u č u j e ZM
uvolnění 50 ks knih „Památky Příbrami v obrazech“(á 360,-), 40 ks knih ,,O
Příbramských řezbářích betlémů“ (á 100,-), 50 ks knih ,,Karel Hojden a Příbramsko“(á
525,-) pro starostu města MVDr. Josefa Řiháka v celkové ceně 48 250,-Kč.
1) uvolnění 25 ks knih ,,Památky Příbrami v obrazech“(á 360,-), 30ks knih ,,O
Příbramských řezbářích betlémů“(á 100,-), 50ks knih ,,Karel Hojden a
Příbramsko“(á 525,-) pro místostarostu města Václava Černého v celkové ceně 38
250,-Kč.
2) uvolnění 25 ks knih „Památky Příbrami v obrazech“(á 360,-), 30 ks knih ,,O
Příbramských řezbářích betlémů“, 50 ks knih ,,Karel Hojden a Příbramsko“(á 525,) pro 1. místostarostu města MUDr. Ivana Šedivého v celkové ceně 38 250,-Kč.
3) Uvolnění 25 ks knih ,,Památky Příbrami v obrazech“ (á 360,-) do Fondu
propagačních materiálů ZM v ceně 9 000,-Kč.
Celková cena je 133 750,- Kč.
hl. pro 6

17) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na mládež SK Spartak Příbram
R.usn.č.997/2009
Rada n e d o p o r u č u j e ZM
poskytnutí finančního příspěvku SK Spartak Příbram, IČ: 61904899, Žižkova 326,
Příbram I, na činnost mládeže ve výši Kč 250 000,- z důvodu ukončeného dotačního
řízení pro rok 2009.
hl. pro
6
18) Návrh na revokaci usn. RM č. 573/2005
R.usn.č.998/2009
Rada s c h v a l u j e
1) revokaci usn. č. 573/2005 ze dne 13. 6. 2005
2) souhlas zřizovatele s rozvíjením uměleckých a dalších zájmových aktivit Divadla
A. Dvořáka a to zejména zajišťování servisu pro Příbramskou filharmonii,
Komorní smíšený sbor Dr. Vladimíra Vepřeka, Příbramský smíšený sbor, Big
Band Příbram, výtvarný a baletní kroužek s platností od 1. 1. 2010.

hl. pro 6

19) Předložení seznamu přidělených bytů v DPS za III. čtvrtletí 2009 a nevyřízených
žádostí k 15. 10. 2009
R.usn.č.999/2009

Rada b e r e n a v ě d o m í
seznam přidělených bytů v DPS za III. čtvrtletí 2009 a nevyřízených žádostí k 15. 10.
2009.
hl. pro 6
20) Předkládáme tématické zadání grantového řízení města Příbram v sociální oblasti
na rok 2010
R.usn.č.1000/2009
Rada s c h v a l u j e
tématická zadání grantového řízení města Příbram v sociální oblasti na rok 2010.
hl. pro 6
21) Předkládáme tématické zadání grantového řízení města Příbram pro oblast
zdravotnictví na rok 2010
R.usn.č.1001/2009
Rada s c h v a l u j e
tématická zadání grantového řízení města Příbram pro oblast zdravotnictví na rok
2010.
hl. pro 6
22) Žádost o znovu uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 28 v DPS Příbram VII, Jana
Drdy 494, na dobu určitou od 01.12.2009 do 31.05.2010
R.usn.č.1002/2009
Rada s c h v a l u j e
žádost o znovu uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 28 v DPS Příbram VII, Jana Drdy
494, na dobu určitou od 01.12.2009 do 31.05.2010 pro žadatelku.
hl. pro 6
23) Návrh na přidělení bytu č. 26 (1+1) v DPS Příbram III, Průběžná 143
R.usn.č.1003/2009
Rada s c h v a l u j e
přidělení bytu č. 26 (1+1) v DPS Příbram III, Průběžná 143, pro žadatelku.
hl. pro 6

24) Návrh na přidělení bytu č. 16 (1+1) v DPS Příbram III, Průběžná 143
R.usn.č.1004/2009
Rada s c h v a l u j e
přidělení bytu č. 16 (1+1) v DPS Příbram III, Průběžná 143, pro žadatele.
hl. pro 6

25) Návrh na přidělení bytu č. 37 (1+1) v DPS Příbram I, Hradební 69
R.usn.č.1005/2009
Rada s c h v a l u j e
přidělení bytu č. 37 (1+1) v DPS Příbram I, Hradební 69, pro žadatelku.
hl. pro 6
26) Návrh na přidělení bytu č. 9 (1+0) v DPS Příbram VI-Březové Hory, Msgre. Korejse
155
R.usn.č.1006/2009
Rada s c h v a l u j e
přidělení bytu č. 9 (1+0) v DPS Příbram VI-Březové Hory, Msgre. Korejse 155, pro
žadatele.
hl. pro 6

27) Návrh na přidělení bytu č. 56 (1+0) v DPS Příbram VIII, Brodská 101
R.usn.č.1007/2009
Rada s c h v a l u j e
přidělení bytu č. 56 (1+0) v DPS Příbram VIII, Brodská 101, pro žadatelku.
hl. pro 6
28) Návrh na přidělení bytu č. 4 (1+0) v DPS Příbram VIII, Brodská 101
R.usn.č.1008/2009
Rada s c h v a l u j e
přidělení bytu č. 4 (1+0) v DPS Příbram VIII, Brodská 101, pro žadatelku.
hl. pro 6
29) Rozpočtové změny (a – f)
29a) Návrh na změnu rozpočtu města na rok 2009, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly
741 - OE (dotace ÚZ 29004) o částku 37.300,-- Kč z důvodu přijetí podpory na výsadbu
melioračních zpevňujících dřevin podle lesního zákona za 1. pololetí 2009 a navýšení
rozpočtu výdajů kapitoly 723 - OŽP ve stejné výši
29b) Návrh na změnu rozpočtu města na rok 2009, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly
741 - OE (dotace ÚZ 29008) o částku 303.044,-- Kč z důvodu přijetí finančních
prostředků na činnost odborného lesního hospodáře za II. čtvrtletí 2009 a navýšení
rozpočtu výdajů kapitoly 723 - OŽP ve stejné výši
29c) Návrh rozpočtové změny na rok 2009 na straně výdajů, tj. snížení rozpočtu kapitoly 716 OKSIS (Sportovní zařízení města - provozní příspěvek) o částku 1 423 718,- a navýšení kapitoly
741 - OE (ostatní) z důvodu uhrazení pohledávek za panem Starkou za rok 2007 ve výši 425 313,Kč a za rok 2008 ve výši 998 405,- Kč.

29d) Návrh změny rozpočtu města na rok 2009, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741
- OE (dotace, ÚZ 610) o částku 90.000,-- Kč a výdajů kapitoly 740 - OIV ve stejné výši z

důvodu přijetí neinvestičního příspěvku na obnovu drobných památek ve Středočeském
kraji (pomníku padlým vojínům ve světové válce 1914 - 1918 v Žežicích)
29e) Návrh změny rozpočtu města na rok 2009 na straně výdajů v rámci kapitoly 740 OIV
29f) Návrh změny rozpočtu města Příbram na rok 2009, tj. navýšení příjmů kapitoly 741
- OE (neinvestiční dotace, ÚZ 803) o částku 33.500,-- Kč a výdajů kapitoly 719 - OOVV
ve stejné výši z důvodu přijetí účelového finančního příspěvku na administraci Programu
obnovy venkova
R.usn.č.1009/2009
Rada s c h v a l u j e
a) Návrh na změnu rozpočtu města na rok 2009, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly
741 - OE (dotace ÚZ 29004) o částku 37.300,-- Kč z důvodu přijetí podpory na výsadbu
melioračních zpevňujících dřevin podle lesního zákona za 1. pololetí 2009 a navýšení
rozpočtu výdajů kapitoly 723 - OŽP ve stejné výši.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
5213

účelový
znak
29004

prvek
rozpočtu
308

4116

29004

1261

č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0241

723 - ŽP

1037

RP0244

741 - OE

popis

částka změny

Meliorační zpevňující dřeviny
Neinvestiční dotace na výsadbu
melioračních a zoevňujících dřevin

37 300,00
37 300,00

b) Návrh na změnu rozpočtu města na rok 2009, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly
741 - OE (dotace ÚZ 29008) o částku 303.044,-- Kč z důvodu přijetí finančních
prostředků na činnost odborného lesního hospodáře za II. čtvrtletí 2009 a navýšení
rozpočtu výdajů kapitoly 723 - OŽP ve stejné výši.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
5213

účelový
znak
29008

prvek
rozpočtu
310

4116

29008

1152

č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0240

723 - ŽP

1037

RP0243

741 - OE

popis

částka změny

Odborný lesní hospodář - PO
Dotace na činnost odborného lesního
hospodáře

303 044,00
303 044,00

c) Návrh rozpočtové změny na rok 2009 na straně výdajů, tj. snížení rozpočtu
kapitoly 716 - OKSIS (Sportovní zařízení města - provozní příspěvek) o částku
1 423 718,- Kč a navýšení kapitoly 741 - OE (ostatní) z důvodu uhrazení pohledávek
za panem Starkou za rok 2007 ve výši 425 313,- Kč a za rok 2008 ve výši 998 405,Kč.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.
RP0247
RP0247

kapitola
716 OKSIS
741 - OE

účelový
znak

prvek
rozpočtu

paragraf

pol.

popis

3419

5331

548

Neinvestiční příspěvky

3639

5171

1993

Příbram VII/378 - nebytové prostory

částka změny

d) Návrh změny rozpočtu města na rok 2009, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly
741 - OE (dotace, ÚZ 610) o částku 90.000,-- Kč a výdajů kapitoly 740 - OIV ve
stejné výši z důvodu přijetí neinvestičního příspěvku na obnovu drobných památek

-1 423 718,00
1 423 718,00

ve Středočeském kraji (pomníku padlým vojínům ve světové válce 1914 – 1918 v
Žežicích).
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

RP0235

741 - OE
740 ODIV

RP0248

paragraf

3326

4122

účelový
znak
610

prvek
rozpočtu
1989

5171

610

1990

pol.

popis

částka změny

Obnova drobných památek

90 000,00

Oprava pomníku padlých vojínů

90 000,00

e) Návrh změny rozpočtu města na rok 2009 na straně výdajů
740 – OIV.

v rámci kapitoly

Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.
RP0252
RP0252
RP0255
RP0255
RP0256
RP0256

kapitola
740 ODIV
740 ODIV
740 ODIV
740 ODIV
740 ODIV
740 ODIV

účelový
znak

prvek
rozpočtu

paragraf

pol.

popis

3113

6121

1778

3113

6121

1777

3419

5169

1735

3639

6121

1994

3639

6121

1760

Oplocení vstupu školy a zahrady školy

3639

6121

1407

Stavební úpravy objektu

částka změny

Zatepl. objektu ZŠ Školní a 13. a 14. MŠ,
Pb. VIII
Zatepl. ojbjektu ZŠ 28. října, Pb. VII a
úspora energií
Aquapark-PD-rekonstrukce venkovního
bazénu
Aktualizace pozemků, vytýčení hranic,
zpracování GP

-2 931 221,00
2 931 221,00
-120 000,00
120 000,00
-160 000,00
160 000,00

f) Návrh změny rozpočtu města Příbram na rok 2009, tj. navýšení příjmů kapitoly 741
- OE (neinvestiční dotace, ÚZ 803) o částku 33.500,-- K a výdajů kapitoly 719 - OOVV
ve stejné výši z důvodu přijetí účelového finančního příspěvku na administraci
Programu obnovy venkova.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

RP0246

741 - OE
719 OOVV

RP0254

paragraf

3636

4122

účelový
znak
803

prvek
rozpočtu
1282

5011

803

1991

pol.

popis

částka změny

Program obnovy venkova
Program obnovy venkova od 2009, ÚZ
803, platy zaměstnanců

hl. pro 6
30) Návrh na předání myčky Základní škole Příbram, Příbram – Březové Hory,
Prokopská 337 k hospodařen
R.usn.č.1010/2009
Rada s c h v a l u j e
předat myčku nádobí příspěvkové organizaci Základní škola, Příbram - Březové Hory,
Prokopská 337, v účetní (pořizovací) ceně 76.124,00 Kč k hospodaření.
hl. pro 6

33 500,00
33 500,00

31) Výherní hrací přístroje provozované na území města Příbram
R.usn.č.1011/2009
Rada d o p o r u č u j e ZM
upravit přílohu č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 3/2008 ze dne 15. 12. 2008, o
stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje, a to
následovně:
Příbram II, Dlouhá 141
Příbram II, Fibichova 674
Příbram II, Spojovací 110
Příbram II, Mánesova 310
Příbram III, Alešova 124
Příbram III, Mixova 211
Příbram IV, Březnická 43
Příbram IV, Březnická 44
Příbram IV, Aloise Jiráska 264
Příbram V, Slunná 551
Příbram V, Drkolnovská 53
Příbram V, Poštovní 3
Příbram V, Zdabořská 61
Příbram V, Brodská 601
Příbram VI – Březové Hory, Rožmitálská 164
Příbram VI – Březové Hory, Rožmitálská 261
Příbram VI- Březové Hory, K Drkolnovu 248
Příbram VI – Březové Hory, K Drkolnovu 279
Příbram VI – Březové Hory, Havlíčkova 65
Příbram VI – Březové Hory, Hermíny Týrlové 149
Příbram VII, nám. 17. listopadu 297/8, zadní část prodejny obuvi
Příbram VII, 28. října 339
Příbram VII, Bratří Čapků 260
Příbram VII, Legionářů 378
Příbram VII, Legionářů 423
Příbram VII, Žežická 234
Příbram VII, Žežická 483
Příbram VII, Žežická 497
Příbram VII, Politických vězňů 88
Příbram VII, Politických vězňů 287
Příbram VII, Politických vězňů 301
Příbram VII, Edvarda Beneše 322
Příbram VII, Pod Čertovým pahorkem 483
Příbram VIII, Čechovská 56
Příbram VIII, Čechovská 136
Příbram VIII, Čechovská 138
Příbram VIII, Brodská 132
Příbram VIII, Budovatelů 139
Příbram VIII,Čechovská, tech. blok-VSna pozemku prarc.č. 4232/18 k.ú. Pb.
Žežice 7
hl. pro 6

32) Návrh na schválení rozpočtového provizoria pro rok 2010
R.usn.č.1012/2009
Rada d o p o r u č u j e ZM
schválit rozpočtové provizorium pro období do schválení rozpočtu města Příbram na
rok 2010 ve výši jedné dvanáctiny skutečných výdajů předchozího roku 2009.
hl. pro 6
33) Návrh na prominutí nebo snížení místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů za rok 2008 dle předložených žádostí
R.usn.č.1013/2009
Rada s c h v a l u j e
prominutí nebo snížení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu za rok 2008 dle
předložených žádostí
hl. pro 6
34) Návrh na prominutí nebo snížení místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů za rok 2009 dle předložených žádostí
R.usn.č.1014/2009
Rada s c h v a l u j e
prominutí nebo snížení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu za rok 2009 dle
předložených žádostí
hl. pro 6
35) Informace o ukončení podnájmu v nebytovém prostoru v Příbrami VIII, ul.
Budovatelů č.p. 117
R.usn.č.1015/2009
Rada b e r e n a v ě d o m í
informaci o ukončení podnájmu v nebytovém prostoru v Příbrami VIII, ul. Budovatelů
č.p. 117.
hl. pro 6
36) Žádost České pošty, s.p. o schválení podnájmu na umístění dvou reklam ve výloze
provozovny pošty v Příbrami VII, ul. nám. 17. listopadu č.p. 305
R.usn.č.1016/2009
Rada s c h v a l u j e
povolení podnájmu - umístění dvou reklam o rozměrech 1,2 x 0,4 m a 1,4 x 0,4 m ve výloze provozovny pošty nebytového prostoru v Příbrami VII, ul. nám. 17.
listopadu č.p. 305
hl. pro 6

37) Žádost o vydání souhlasu vlastníka pozemků se záborem pozemků v k.ú. Háje u
Příbramě
R.usn.č.1017/2009
Rada s c h v a l u j e
vydání souhlasu vlastníka pozemků p. č. 721/3 a p. č. 720/1 vše v k.ú. Háje u
Příbramě se záborem pozemků, pro potřeby vydání územního rozhodnutí na stavbu
silnice I/18 Příbram – Jihovýchodní obchvat, 1. část.
hl. pro 6
38) Žádost o pronájem pozemků v k. ú. Lazec (TJ Baník Příbram)
Hlasováno o návrhu MVDr. Řiháka.
R.usn.č.1018/2009
Rada s c h v a l u j e
pronájem pozemků p. č. 347/1 a p. č. 348 vše v k. ú. Lazec Tělovýchovné jednotě
Baník Příbram, IČ 00664502, za cenu 30000,- Kč/rok za celý předmět nájmu na dobu
určitou 12 let. Na pozemcích jsou již několik let tenisové kurty. Pronájem pozemků
žádají za účelem podání žádosti na získání dotací pro výstavbu sociálního zázemí .

hl. pro 2
proti
4.
Návrh nebyl schválen nadpoloviční většinou hlasů.
Hlasováno o původním návrhu.
R.usn.č.1019/2009
Rada s c h v a l u j e
pronájem pozemků p. č. 347/1 a p. č. 348 vše v k. ú. Lazec Tělovýchovné jednotě
Baník Příbram, IČ 00664502, za cenu 20 000,- Kč/rok za celý předmět nájmu na
dobu určitou 12 let. Na pozemcích jsou již několik let tenisové kurty. Pronájem
pozemků žádají za účelem podání žádosti na získání dotací pro výstavbu sociálního
zázemí.

hl. pro 4
proti
2
39) Žádost o odprodej části pozemku p. č. 4108/1 (dle gpl.4108/11) k. ú. Příbram.
R.usn.č.1020/2009
Rada d o p o r u č u j e ZM
schválit prodej pozemku p. č. 4108/11 o výměře 5 m2 k. ú. Příbram společnosti
Barandov, s.r.o., Příbram I- 99 za cenu 250,-Kč/m2.
hl. pro 6

40) Žádost o snížení ceny věc. břemene za rekonstruovaný plynovod.
R.usn.č.1021/2009
Rada d o p o r u č u j e ZM
schválit zřízení věcného břemene uložení plynovodu vč. přípojek v souvislosti
s rekonstrukcí stávajícího vedení přes pozemky ve vlastnictví města v k.ú.Příbram ve
prospěch STP Net, s.r.o., Novodvorská 803/82, Praha za cenu sníženou na 20 % ceny
dle schválených „Zásad“ tj. :poz. p. č. 3196 nám. Dr. Theuera III. tř. podélné uložení
za cenu 400,-Kč/bm křížení za cenu za cenu 1 500,-K/bm
poz. p. č. 3221 ul.Hrabákova místní komunikace III. tř.
podélné uložení za cenu 400,-Kč/bm
příčné uložení za cenu 1 500,-Kč/bm
při délkách cca 375 m podélného uložení za cenu 400,-Kč/bm = 150.000,- Kč
cca 40 m překopu za cenu 1 500,-Kč/bm = 60.000,-Kč
celkem cena 210 000,-Kč dle „Zásad“, z toho 20 % činí 42 000,-Kč.
Celková výše prominutí pohledávky je 168 000,- Kč.
hl. pro 6
41) Žádost o udělení souhlasu s dodatečným povolením stavby „Přístavba zahradní
chatky v zahrádkářské kolonii Brod“.
R.usn.č.1022/2009
Rada n e s c h v a l u j e
dodatečné povolení stavby zahradní chatky v zahrádkářské kolonii Brod k. ú. Příbram
na části pronajatého pozemku p. č. 4170/95 o výměře 17 m2 pro pana Emanuela
Furcha, bytem Příbram VII-489.
hl. pro 6
42) Schválení změny č. 4 v Integrovaném plánu rozvoje města Příbram
R.usn.č.1023/2009
Rada s c h v a l u j e
oznámení o změně v IPRM č. 4
hl. pro 6
43) Žádost ředitele Základní školy, Příbram – Březové Hory, Prokopská 337 o souhlas
s prodejem majetku města Příbram
R.usn.č.1024/2009
Rada s o u h l a s í
S prodejem majetku města Příbram pořízeného bývalou Základní školou, Příbram VII,
Bratří Čapků 279 (králíkárna a kurník pro slepice) s tím, že finanční prostředky za
prodej uvedeného majetku budou ponechány Základní škole Příbram – Březové Hory,
Prokopská
hl. pro 6

44) Žádost p. Ervína Reichenauera o povolení podnájmu
R.usn.č.1025/2009
Rada s o u h l a s í
se žádostí p. Ervína Reichenauera o povolení podnájmu nebytových prostor
v Příbrami I, čp. 105 pro společnost Invessales, spol. s.r.o., IČO 62957678
hl. pro 4
zdržel se 2
Jednání opustil p. Růžička – počet členů RM 5
45) Žádost firmy Real – servis CZ s.r.o o souhlas s umístěním sídla fimy „Vysoká s.r.o“
na Zimním stadionu
R.usn.č.1026/2009
Rada s c h v a l u j e
žádost p. Petra Korčáka o umístění sídla firmy Vysoká s.r.o“ na Zimním stadionu
v Příbrami na adrese Legionářů 378, Příbram VII, PSČ 261 01
hl. pro 5
Do jednání se vrátil p. Růžička – počet členů RM 6
46) Návrh Ceníku služeb SZM Příbram pro rok 2010
Hlasováno o návrhu MVDr.Řiháka
R.usn.č.1027/2009
RM s t a h u j e
bod č. 46 z dnešního jednání RM.
hl. pro
47) Různé
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O v ě ř o v a t e l é:

…………………………….
p. Václav Černý

………………………….
p. Stanislav Růžička

…………………………….
MVDr. Josef Řihák
Příbram, dne 4.11.2009
Zapsala: Jaroslava Řehková

