usnesení Rady města 23. 11. 2009
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 23.11. 2009
od 12.00 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
Ing. Bohumil Kortus

2) Program včetně návrhů změn a doplňků
Program byl upraven a doplněn na celkový počet 58 bodů.
Body byly přečíslovány tak, jak byly postupně projednávány.
Program :
1.
Zahájení, ověřovatelé
2.
Program včetně návrhu změn a doplňků
3.
Informace
4.
Kontrola zápisu a usnesení
5.
Interpelace
6.
Odměny ředitelů příspěvkových organizací města Příbram
7.
Odměny vedoucích organizačních složek města bez právní subjektivity
8.
Návrh odměn ředitelkám a ředitelům škol a školských zařízení zřízených městem
Příbram
9.
Úhrada za praní a žehlení prádla pro klienty PS
10.
Žádost o schválení uzavření Městských jeslí a rehabilitačního stacionáře Příbram
11.
Návrh Ceníku služeb SZM Příbram pro rok 2010
12.
Informace o stanovisku ke koncepci „Plán oblasti povodí Dolní Vltavy“, vydaného
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

13.

14.

15.
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Informace o závěru zjišťovacího řízení podle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, v platném znění, k záměru „Recyklační centrum stavebních a
demoličních odpadů – Brod u Příbramě“, oznamovatel záměru : Realstav MB spol.
s r.o., Klaudiánova 124, 293 01 Mladá Boleslav
Návrh na pozastavení pronájmu části pozemku č. 515/7, k.ú. Březové Hory
(předzahrádky)-Společenství vlastníků domu č.p. 440 - 442, Březohorská ul., Příbram
VII
Návrh na pronájem parc č. 455/34, 455/62, 455/79 a části p.č. 455/61 v k.ú. Březové
Hory Společenství vlastníků jednotek Příbram – V, č.p. 305, 306 Šachetní ulice;
„předzahrádky“
Návrh vyjádření města Příbram k oznámení zahájení projednávání návrhu zadání
Změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Višňová
Zadávací dokumentace veřejné zakázky: Revitalizace zeleně ve městě Příbram,
jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise
Schválení seznamu projektů na regeneraci bytových domů v rámci IPRM
Kalkulace ceny vodného a stočného pro město Příbram na r. 2010
Žádost o souhlas s umístěním a provozováním prodejního automatu
IPRM Příbram – zóna Březohorské sídliště projektový celek pro rok 2010 dle
schváleného harmonogramu – jmenování komise
Výběrové řízení na zhotovitele IPRM – rámcová soutěž
Dohody o partnerství na projektu „Regionální podzemní výzkumné centrum URC
Josef“
Žádost o přijmutí finančního daru
Slavnosti kola 2010
Zápis z jednání řídící skupiny KPSS v Příbrami
Smlouva o výpůjčce elektronických zařízení Klubu stomiků ILCO
Návrh na revokaci usn. RM č. 968/2009 ze dne 19. 10. 2009(navýšení grantu – Klub
Stomiků ILCO Příbram)
Návrh na revokaci usn. RM č. 967/2009 ze dne 19. 10. 2009(navýšení grantu – o.s.
zdravotně postižených Příbram – Březové Hory)
Rozpočtové změny
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
Návrh schválení změny odpisových plánů dlouhodobého majetku příspěvkových
organizací zřízených městem Příbram pro rok 2009
Místní poplatek z ubytovací kapacity
Zapojení finančních prostředků z účtu FOM nenávratně do rozpočtu města (dle OZV
č. 2/2008, Čl. 8, odst. 2)
Návrh na vyhlášení 1. výběrového řízení na poskytování půjček z FOM v r. 2010
Pronájem nebytového prostoru č. 701 v Příbrami I, nám. TGM čp. 98
Pronájem nebytového prostoru č. 702 v Příbrami VII, tř. Osvobození čp. 317
Žádost o vyplacení přeplatku z vyúčtování služeb
Žádost o zrušení předkupního práva k bytu
Žádost o.s. PONTON o prominutí úhrady nájemného v nebytovém prostoru
v Příbrami VIII, ul. Budovatelů 116
Návrh z jednání bytové komise ze dne 12. 11. 2009

43.
44.
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49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Stížnost na chování
Žádost nájemkyň nebytového prostoru v Příbrami VIII, ul. Budovatelů čp. 117, o
schválení podnájmu
Žádost o pronájem rybníka v obci Jerusalém
Nabídka pronájmu p. č. 419/1 a prodeje p. č. 497/6, p. č. 498/3 vše k. ú. Lazec
Návrh úplatného převodu p. č. 782/2 v k. ú. Lazec
Nabídka k prodeji pozemků p. č. 1376/76 a p. č. 1376/74 v k. ú. Příbram
Prodej p. č. 916 v k. ú. Příbram
Žádost o prodej pozemků v k.ú. Podlesí nad Litavkou
Žádost o prodej poz. p.č. 3844/19 k.ú. Příbram
Žádost o prodej pozemku p.č. 156/2 k.ú. Narysov
Žádost o odprodej části pozemku p.č. 165/1 k.ú. Brod u Příbrami
Žádost o prodej p.č. st. 1990 v k.ú. Březové Hory
Návrh programu mimoř. zasedání ZM 14. 12. 2009
Dodatek k SoD – Úprava žádosti o dotaci na výstavbu kanalizace
Modernizace dopravního terminálu AN Příbram
Různé

č. 30 – Rozpočtové změny:
a) RZ0200 – 728 soc. věci
b) RZ0203 – 716 OKSIS
c) RZ0204 – 736 SÚ, 723 ŽP, 728 soc. věci, 735 OKRM
d) RZ0217 – 749 MěRK
e) RZ0218 – 741 OE
f) RZ0221 – 728 soc. věci
g) RZ0223 – 740 OIV
h) RZ0224 – 740 OIV
i) RZ0225 – 717 MP
j) RZ0226 – 710 OSS
k) RZ0227 – 740 OIV
l) RZ0228 – 718 OOO
m) RZ0229 – 728 soc. věci
n) RZ0230 – 728 soc. věci

R.usn.č.1028/2009
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) Odměny ředitelů příspěvkových organizací města
R.usn.č.1029/2009
Rada s c h v a l u j e
odměny ředitelům příspěvkových organizací Technických služeb města Příbrami,
Knihovny Jana Drdy, Divadla A. Dvořáka Příbram, Galerie Františka Drtikola Příbram,
Sportovních zařízení města Příbram, Městských jeslí a rehabilitačního stacionáře Příbram a
Pečovatelské služby města Příbram ve výši uvedené v příloze č. 1 dle návrhu starosty města
MVDr. Josefa Řiháka.
hl. pro 6
7) Odměny vedoucích organizačních složek města bez právní subjektivity
R.usn.č.1030/2009
RM
schvaluje
návrh starosty města MVDr. Josefa Řiháka, na vyplacení odměny pro PhDr. Věru
Černou, vedoucí Městské realitní kanceláře a pro paní Janu Klímovou, vedoucí
Azylového domu města Příbram ve výši dle přílohy č. 1.
hl. pro 6
8) Návrh odměn ředitelkám a ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem
Příbram
R.usn.č.1031/2009
Rada s c h v a l u j e
1) odměny za plnění mimořádných úkolů pro ředitelky a ředitele mateřských,
základních a základních uměleckých škol a školských zařízení zřizovaných městem
Příbram ve výši dle předloženého návrhu,
2) prostředky z účelové dotace MŠMT pro pedagogické pracovníky formou odměny
ředitelkám a ředitelům škol zřizovaných městem Příbram dle předloženého návrhu.
hl. pro 6
9) Úhrada za praní a žehlení a prádla pro klienty PS
R.usn.č.1032/2009
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 1.1.2010.
hl. pro 5
zdržel
se 1
10) Žádost o schválení uzavření Městských jeslí a rehabilitačního stacionáře Příbram
R.usn.č.1033/2009
Rada s c h v a l u j e
předloženou žádost o schválení uzavření Městských jeslí a rehabilitačního stacionáře
Příbram v termínu od 28. 12. 2009 do 31. 12. 2009 včetně.
hl. pro 6

11) Návrh Ceníku služeb SZM Příbram pro rok 2010
R.usn.č.1034/2009
Rada s c h v a l u j e
návrh Ceníku služeb SZM Příbram pro rok 2010 dle předloženého návrhu.
hl. pro 6
12) Informace o stanovisku ke koncepci „Plán oblasti povodí Dolní Vltavy“, vydaného
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
R.usn.č.1035/2009
Rada b e r e n a v ě d o m í
stanovisko Ministerstva životního prostředí ze dne 22.10.2009 čj. 84119/ENV/09,
vydané dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
souvisejících zákonů, v platném znění, ke koncepci „Plán oblasti povodí Dolní
Vltavy“.
hl. pro 6
13) Informace o závěru zjišťovacího řízení podle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, v platném znění, k záměru „Recyklační centrum stavebních a
demoličních odpadů – Brod u Příbramě“, oznamovatel záměru : Realstav MB spol.
s r.o., Klaudiánova 124, 293 01 Mladá Boleslav
R.usn.č.1036/2009
Rada b e r e n a v ě d o m í
závěr zjišťovacího řízení Krajského úřadu Středočeského kraje čj.
143211/2009/KUSK ze dne 23.10.2009 k záměru „Recyklační centrum stavebních a
demoličních odpadů – Brod u Příbramě“, oznamovatel záměru : REALSTAV MB
spol. s r.o., Mladá Boleslav.
hl. pro 6
14) Návrh na pozastavení pronájmu části pozemku č. 515/7, k.ú. Březové Hory
(předzahrádky) - Společenství vlastníků domu č.p. 440 - 442, Březohorská ul., Příbram
VII;
R.usn.č.1037/2009
Rada s c h v a l u j e
pozastavení pronájmu pozemku – části parc.č. 515/7 v kat. území Březové Hory do
doby vyřízení žádosti Společenství vlastníků domu č.p. 440 – 442, Březohorská ul.,
Příbram VII v IPRM pro zónu Březohorského sídliště, maximálně na 2 roky, tj. do
roku 2011.
hl. pro 6
15) Návrh na pronájem parc č. 455/34, 455/62, 455/79 a části p.č. 455/61 v k.ú. Březové
Hory Společenství vlastníků jednotek Příbram – V, č.p. 305, 306 Šachetní ulice;
„předzahrádky“
R.usn.č.1038/2009
Rada n e s c h v a l u j e
pronájem pozemků p.č. 455/34, 455/62, 455/79 a části p.č. 455/61 v k.ú.
Březové Hory, o celkové výměře cca 1613 m2, Společenství vlastníků jednotek
Příbram – V, č.p. 305, 306, Šachetní ulice; IČ: 71179674, na dobu 50-ti let za cenu
1,- Kč za účelem údržby sídlištní zeleně - předzahrádky – z důvodu přípravy
realizace investičního záměru města „Dopravní režim a parkoviště Drkolnov.

hl. pro 6
16) Návrh vyjádření města Příbram k oznámení zahájení projednávání návrhu zadání
Změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Višňová
R.usn.č.1039/2009
RM
neuplatňuje
v souladu s § 47 odst. 2 a 55 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, k návrhu zadání Změny č. 4
Územního plánu sídelního útvaru Višňová žádné podněty.
hl. pro 6
17) Zadávací dokumentace veřejné zakázky: „Revitalizace zeleně ve městě Příbram“
Jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise
R.usn.č.1040/2009
Rada I. s c h v a l u j e
předloženou zadávací dokumentací veřejné zakázky: Revitalizace zeleně ve městě
Příbram
II. j m e n u j e
komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi v tomto složení: MUDr. Ivan Šedivý,
Ing. Bohumil Kortus, Mgr.Jarmila Potůčková, Ing. Petr Stehlík (člen KŽP) Ing. Petr
Bílek (OŽP), náhradníci: Václav Černý, Stanislav Růžička, Ing. Petr Kareš, Ivan
Rasocha (OŽP), Ing. Petr Walenka (OŽP).
hl. pro 6
18) Schválení seznamu projektů na regeneraci bytových domů v rámci IPRM
R.usn.č.1041/2009
Rada s c h v a l u j e
1) seznam projektů doporučených k vydání potvrzení o výběru projektu v rámci IPRM
pro zónu Březohorského sídliště, výzvy č. 1 na aktivitu 5.2b Regenerace bytových
domů,
2) seznam náhradních projektů v rámci IPRM pro zónu Březohorského sídliště, výzvy
č. 1 na aktivitu 5.2b Regenerace bytových domů.

hl. pro 6
19) Kalkulace ceny vodného a stočného pro město Příbram na rok 2010
R.usn.č.1042/2009
Rada d o p o r u č u j e ZM
schválit cenu Vodného na rok 2010 ve výši 43,70 Kč/m3 a Stočného na rok 2010 ve
výši 19,50 Kč/m3
hl. pro 6

20) Žádost o souhlas s umístěním a provozováním prodejního automatu
R.usn.č.1043/2009
Rada s o u h l a s í
se žádostí Gymnázia pod Svatou Horou, Příbram II, čp. 328, o umístění a provozování
prodejního automatu na mléko a dotované mléčné výrobky v prostorách školy,
pronajatých od města Příbramě, s tím, že automat bude provozovat firma Laktea, o.p.s.,
Praha, kdy podmínky související s pronájmem a provozováním výše uvedeného
automatu budou řešeny smluvně mezi školou a uvedenou firmou.
hl. pro 6
21) IPRM Příbram – zóna Březohorské sídliště projektový celek pro rok 2010 dle
schváleného harmonogramu - jmenování komise.
R.usn.č.1044/2009
Rada s c h v a l u j e
složení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise pro výběr zhotovitele PD na
projektové celky pro rok 2010 IPRM Příbram dle výše uvedeného návrhu.
hl. pro 6
22) Výběrové řízení na zhotovitele akcí IPRM – rámcová soutěž
R.usn.č.1045/2009
Rada I. s c h v a l u j e
vypsání otevřeného výběrového řízení podle zákona o veřejných zakázkách – podle
varianty č. 4.
II. u k l á d á
OSS - vypsat výběrové řízení na výběr dodavatele na organizování veřejné soutěže,
s termínem předložení výsledků VŘ do RM konané dne 7.12.2009.
hl. pro 6
23 Návrh Dohody o partnerství na projektu „Regionální podzemní výzkumné centrum
URC Josef“
R.usn.č.1046/2009
Rada s c h v a l u j e
dohodu o partnerství na projektu "Regionální podzemní výzkumné centrum URC Josef"
uzavřenou mezi Fakultou stavební ČVUT v Praze a městem Příbram.
hl. pro 6
24) Žádost o souhlas – přijmutí finančního daru
R.usn.č.1047/2009
Rada s c h v a l u j e
přijetí finančního daru ve výši 20.000,- Kč pro Divadlo A.Dvořáka Příbram od Nadace
Jana Anderse Sladka, Praha 1.
hl. pro 6

25) Slavnosti kola 2010
R.usn.č.1048/2009
Rada n e s c h v a l u j e
partnerství města Příbram v projektu „Slavnosti kola 2010 ve dnech 25. a 26. září
2010 pořádaného p. Chrisem Delattre.
hl. pro 6
26) Předkládáme zápis z jednání řídící skupiny KPSS v Příbrami
R.usn.č.1049/2009
Rada b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání řídící skupiny KPSS v Příbrami.
hl. pro 6
27) I. Návrh smlouvy o výpůjčce elektronických zařízení Klubu stomiků ILCO Příbram
II. Žádost o zajištění připojení internetu
R.usn.č.1050/2009
Rada
I. s c h v a l u j e
smlouvu o výpůjčce elektronických zařízení Klubu stomiků ILCO,
Rada

II. s o u h l a s í
se žádostí o zajištění připojení internetu a následnou úhradu za toto připojení ze
strany města Příbram.
hl. pro 6

28) Návrh na revokaci usnesení Rady města č. 968/2009/RM ze dne 19. 10. 20
R.usn.č.1051/2009
Rada d o p o r u č u j e ZM
schválit navýšení grantu pro „Občanské sdružení zdravotně postižených Příbram –
Březové Hory“ tak, že celková výše činí 134.460,-Kč.
hl. pro 6
29) Návrh na revokaci usnesení Rady města č. 967/2009/RM ze dne 19. 10. 2009
R.usn.č.1052/2009
Rada d o p o r u č u j e ZM
schválit navýšení grantu pro „Klub stomiků ILCO Příbram“ tak, že celková výše činí
50.560,-Kč.
hl. pro 6
30) Rozpočtové změny (a –n )
R.usn.č.1053/2009
Rada s c h v a l u j e
30a) Návrh změny rozpočtu města na rok 2009, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE
(neinvestiční dotace, ÚZ 13235) o částku 4.723.000,-- Kč a výdajů kapitoly 728 - sociální
věci ve stejné výši z důvodu obdržené "Změny rozhodnutí č. 1 o poskytnutí neinvestiční
účelové dotace z kapitoly MPSV státního rozpočtu na rok 2009" ze dne 22. 10. 2009
návrh změny rozpočtu města na rok 2009, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE
(neinvestiční dotace, ÚZ 13235) o částku 4.723.000,-- Kč a výdajů kapitoly 728 sociální věci ve stejné výši z důvodu obdržené "Změny rozhodnutí č. 1 o poskytnutí

neinvestiční účelové dotace z kapitoly MPSV státního rozpočtu na rok 2009" ze dne
22. 10. 2009.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0263
RP0264

741 - OE
728 - OSV

4195

4116
5410

účelový
znak
13235
13235

prvek
rozpočtu
960
880

popis

částka změny

Příspěvek na péči
Příspěvek na péči

4 723 000,00
4 723 000,00

30b) Návrh změny rozpočtu města na rok 2009, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE
(neinvestiční dotace,ÚZ 0601) o částku 250.000,-- Kč a výdajů kapitoly 716 - OKSIS ve
stejné výši z důvodu přijetí neinvestičního účelového příspěvku z Fondu kultury
Středočeského kraje na realizaci projektu s názvem: XXXXI. ročník Hudebního festivalu
Antonína Dvořáka
návrh změny rozpočtu města na rok 2009, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE
(neinvestiční dotace, ÚZ 0601) o částku 250.000,-- Kč a výdajů kapitoly 716 - OKSIS
ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestičního účelového příspěvku z Fondu kultury
Středočeského kraje na realizaci projektu s názvem: XXXXI. ročník Hudebního
festivalu Antonína Dvořáka.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

účelový
znak

prvek
rozpočtu

RP0080

716 OKSIS

3319

5169

00601

582

RP0267

741 - OE

4122

00601

1184

popis

částka změny

Nákup ostatních služeb - dotace z Fondu
kultury SK
Příspěvek z Fondu kultury
Středočeskéhéo kraje

250 000,00
250 000,00

30c) Návrh změny rozpočtu města na rok 2009 na straně výdajů, tj. navýšení rozpočtu
kapitoly 736 - SÚ o celkovou částku 213.336,-- Kč a snížení rozpočtu kapitol (vše volné
zdroje) 723 - ŽP o částku 42.800,-- Kč, 728 - sociální věci 74.230,-- Kč, 735 - OKRM o
částku 96.306,-- Kč
návrh změny rozpočtu města na rok 2009 na straně výdajů, tj. navýšení rozpočtu
kapitoly 736 - SÚ (demolice RD Příbram I/204) o celkovou částku 213.336,-- Kč a
snížení rozpočtu kapitol (vše volné zdroje) 723 - ŽP o částku 42.800,-- Kč, 728 sociální věci 74.230,-- Kč, 735 - OKRM o částku 96.306,-- Kč.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
účelový
znak

č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0223

723 - ŽP
735 OKRM
728 - OSV
728 - OSV
728 - OSV
728 - OSV
728 - OSV
728 - OSV
728 - OSV
736 - SÚ

3799

5901

prvek
rozpočtu
1896

3635

6119

4349
4349
4349
4349
4349
4349
4349
3639

5136
5139
5169
5038
5031
5162
5032
5169

RP0232
RP0251
RP0251
RP0251
RP0251
RP0251
RP0251
RP0251
RP0260

popis

částka změny

Rezerva starosty

-42 800,00

331

Územní plán - projetková dokumentace

-96 306,00

438
440
443
437
435
441
436
333

Knihy, tisk
Nákup materiálu
Nákup služeb
Povinné pojištění
Sociální pojištění
Telekomunikace
Zdravotní pojištění
Nákup služeb

-1 000,00
-7 830,00
-36 000,00
-400,00
-10 000,00
-15 000,00
-4 000,00
213 336,00

30d) Návrh změny rozpočtu města na rok 2009 na straně výdajů v rámci kapitoly 749 MěRK Příbram
návrh změny rozpočtu města na rok 2009 na straně výdajů v rámci kapitoly 749 MěRK Příbram.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.
RP0284
RP0284

kapitola
749 MěRK
749 MěRK

účelový
znak

prvek
rozpočtu

popis

částka změny

paragraf

pol.

3612

5171

484

Opravy a údržování

-1 200 000,00

3613

5171

491

Opravy a udržování

1 200 000,00

30e) Návrh změny rozpočtu města na rok 2009 v rámci kapitoly 741 - OE (Fond oprav a
modernizace), tj. navýšení rozpočtu příjmů o částku 6.386,-- Kč a výdajů ve stejné výši
návrh změny rozpočtu města na rok 2009 v rámci kapitoly 741 - OE (Fond oprav a
modernizace), tj. navýšení rozpočtu příjmů o částku 6.386,-- Kč a výdajů ve stejné výši.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0279
RP0279

741 - OE
741 - OE

6171
6310

5163
2141

účelový
znak

prvek
rozpočtu
888
886

popis

částka změny

Služby peněžního ústavu - účet FOM
Přijaté úroky z účtu FOM

6 386,00
6 386,00

30g) Návrh změny rozpočtu města na rok 2009 na straně výdajů v rámci kapitoly 740 –
OIV
návrh změny rozpočtu města na rok 2009 na straně výdajů v rámci kapitoly 740 – OIV.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.
RP0296
RP0296

kapitola
740 ODIV
740 ODIV

účelový
znak

prvek
rozpočtu

paragraf

pol.

popis

3421

6121

1942

Výstavba části opěrné zdi

3421

6121

2009

Stavební práce v areálu SK Spartak

částka změny
-120 000,00
120 000,00

30h) Návrh změny rozpočtu města na rok 2009 na straně výdajů v rámci kapitoly 740 OIV
návrh změny rozpočtu města na rok 2009 na straně výdajů v rámci kapitoly 740 – OIV.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.
RP0297
RP0297
RP0297
RP0297

kapitola
740 ODIV
740 ODIV
740 ODIV
740 ODIV

účelový
znak

prvek
rozpočtu

popis

částka změny

paragraf

pol.

3113

6121

1777

Zatepl. ojbjektu ZŠ 28. října, Pb. VII a
úspora energií

3639

6121

1786

Plynofikace - ul. Libušina

-1 977 390,00

3639

6121

1387

Generel VaK

-1 400 000,00

3639

6121

1794

Žežice - zásobení pitnou vodou realizace

-1 553 413,00

4 930 803,00

30 i) Návrh změny rozpočtu města na rok 2009, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly
741 - OE (3 x investiční dotace, ÚZ 14876) o celkovou částku 975.000,-- Kč a výdajů
kapitoly 717 - MP Příbram ve stejné výši z důvodu přijetí tří účelových investičních
dotací
z Odboru programového financování Ministerstva vnitra v rámci programu
Podpora prevence kriminality
návrh změny rozpočtu města na rok 2009, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (3 x
investiční dotace, ÚZ 14876) o celkovou částku 975.000,-- Kč a výdajů kapitoly 717 MP Příbram ve stejné výši z důvodu přijetí tří účelových investičních dotací z Odboru
programového financování Ministerstva vnitra v rámci programu Podpora prevence
kriminality.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
4216

účel.
znak
14876

prvek
rozp.
2001

5311

6122

14876

2002

741 - OE
717 - MP

5113

4216
6122

14876
14876

2003
2004

RP0298

717 - MP

5311

6122

14876

2000

RP0298

741 - OE

4216

14876

1999

č. pož.

kapitola

RP0294

741 - OE

RP0294

717 - MP

RP0295
RP0295

parag
raf

pol.

částka změny

popis
Investiční dotace - areál extrémních sportů
Areál extrém.sportů – poříz. překážek Bang,
Corner
Investiční dotace - Rozšíření MKDS
Rozšíření MKDS - kamerové body 11,12,13
Osvětlení spoj. chodníku v PB VIII, osvět.
parkoviště Ryneček, osvět. dvou podchodů ve
Školní ulici
Invest. dotace - Osvětlení tří rizik. míst

247 000,00
247 000,00
600 000,00
600 000,00
128 000,00
128 000,00

30 j) Návrh změny rozpočtu města na rok 2009, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE
(investiční dotace, ÚZ 98858) o částku 1.500.000,--Kč a výdajů kapitoly 710 - OSS ve
stejné výši z důvodu přijetí účelové dotace ze státního rozpočtu MF ČR na realizaci akce
"Příbram - Výstavba železničního přechodu u Junior-klubu"
návrh změny rozpočtu města na rok 2009, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE
(investiční dotace, ÚZ 98858) o částku 1.500.000,--Kč a výdajů kapitoly 710 - OSS
ve stejné výši z důvodu přijetí účelové dotace ze státního rozpočtu MF ČR na
realizaci akce "Příbram - Výstavba železničního přechodu u Junior-klubu".
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

RP0292

741 - OE

RP0299

710 - OSS

paragraf

2212

pol.

účelový
znak

prvek
rozpočtu

4211

98858

2007

6121

98858

2008

popis

částka změny

Investiční dotace - Výstavba železničního
přechodu Junior
Přechod ČD Junior

30 k) Návrh změny rozpočtu města na rok 2009, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly
741 - OE (investiční dotace, ÚZ 98858) o částku 1.600.000,-- Kč a výdajů kapitoly 740 OIV ve stejné výši z důvodu přijetí účelové dotace ze státního rozpočtu MF ČR na
realizaci akce "Příbram - Rekonstrukce suterénních prostorů ZŠ Jiráskovy sady
návrh změny rozpočtu města na rok 2009, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 OE (investiční dotace, ÚZ 98858) o částku 1.600.000,-- Kč
a výdajů kapitoly 740 OIV ve stejné výši z důvodu přijetí účelové dotace ze státního rozpočtu MF ČR na
realizaci akce "Příbram - Rekonstrukce suterénních prostorů ZŠ Jiráskovy sady".

1 500 000,00
1 500 000,00

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

kapitola

RP0293

741 - OE

RP0301

740 ODIV

paragraf

3113

pol.

účelový
znak

prvek
rozpočtu

4211

98858

2005

Investiční dotace - Rekonstrukce
suterénních prostorů Jiráskovy sady

1 600 000,00

6121

98858

2006

Rekonstrukce suterénních prostorů ZŠ JS

1 600 000,00

popis

částka změny

30 l) Návrh změny rozpočtu města na rok 2009, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE
(neinvestiční dotace, ÚZ 14004) o částku 38.918,-- Kč a výdajů kapitoly 718 - OOO ve
stejné výši důvodu přijetí účelových prostředků z rozpočtu Středočeského kraje na
výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obce na rok 2009
návrh změny rozpočtu města na rok 2009, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE
(neinvestiční dotace, ÚZ 14004) o částku 38.918,-- Kč a výdajů kapitoly 718 - OOO ve
stejné výši důvodu přijetí účelových prostředků z rozpočtu Středočeského kraje na výdaje
jednotek sboru dobrovolných hasičů obce na rok 2009.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0286
RP0286
RP0286
RP0286
RP0286
RP0286
RP0286
RP0302

718 - OOO
718 - OOO
718 - OOO
718 - OOO
718 - OOO
718 - OOO
718 - OOO
741 - OE

5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512

5156
5156
5132
5132
5167
5167
5167
4122

účelový
znak
14004
14004
14004
14004
14004
14004
14004
14004

prvek
rozpočtu
1610
1638
1997
1998
1435
1996
1611
1609

popis

částka změny

Pohonné hmoty - dotace (UZ 14004) Pb I
Pohon. hmoty dotace (UZ14004) Pb VI-BH
Věcné prostředky - dotace Pb I
Věcné prostředky - dotace Pb V - Zdaboř
Odborná způs. - dotace (UZ 14004) Pb I
Odborná příprava - dotace Pb V - Zdaboř
Odb. způsob.-dotace (UZ14004) PbVI-BH
Dotace pro potřeby SDH

2 416,00
5 392,00
10 000,00
10 000,00
3 120,00
2 085,00
5 905,00
38 918,00

30 m) Návrh změny rozpočtu města na rok 2009 na straně výdajů v rámci kapitoly
728 - sociální věci (Azylový dům Příbram)
návrh změny rozpočtu města na rok 2009 na straně výdajů v rámci kapitoly 728 sociální věci (Azylový dům Příbram).
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0304
RP0304
RP0304
RP0304
RP0304
RP0304
RP0304

728 - OSV
728 - OSV
728 - OSV
728 - OSV
728 - OSV
728 - OSV
728 - OSV

4374
4374
4374
4374
4374
4374
4374

5154
5169
5151
5152
5032
5031
5192

účelový
znak

prvek
rozpočtu
429
433
427
428
418
416
470

popis

částka změny

Elektrická energie
Nákup služeb
Vodné, stočné
Teplo
Zdravotní pojištění
Sociální pojištění
Sociální fond

30 n) Návrh změny rozpočtu města na rok 2009, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE
(pojistná plnění) ve výši 37.932,-- Kč a výdajů kapitoly 728 - sociální věci (Azylový dům
Příbram) ve stejné výši z důvodu přijetí pojistného plnění za škodu vzniklou vytopením
suterénních prostor v budově AD Příbram, Na Vyhlídce 268, Příbram IV
návrh změny rozpočtu města na rok 2009, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE
(pojistná plnění) ve výši 37.932,-- Kč a výdajů kapitoly
728 - sociální věci
(Azylový dům Příbram) ve stejné výši z důvodu přijetí pojistného plnění za škodu
vzniklou vytopením suterénních prostor v budově AD Příbram, Na Vyhlídce 268,
Příbram IV.

-36 000,00
30 000,00
-20 000,00
-68 000,00
28 000,00
60 000,00
6 000,00

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

kapitola

paragraf

pol.

RP0305
RP0305
RP0305
RP0305

728 - OSV
728 - OSV
728 - OSV
741 - OE

4374
4374
4374
6171

5171
5169
5137
2322

účelový
znak

prvek
rozpočtu
1634
433
423
1120

popis

částka změny

Opravy a udržování
Nákup služeb
Drobný hmotný dllouhodobý majetek
Přijaté pojistné náhrady

25 250,00
5 000,00
7 682,00
37 932,00

30 f) Návrh změny rozpočtu města na rok 2009, tj. snížení příjmů kapitoly 741 - OE
(dotace, ÚZ 13306) o částku 14.200.000,-- Kč a výdajů kapitoly 728 - sociální věci ve
stejné výši z důvodu přijetí nového "Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové
dotace z kapitoly 313-MPSV státního rozpočtu na výplatu dávek sociální péče pro těžce
zdravotně postižené a na dávky pomoci v hmotné nouzi na rok 2009"
Rada
II. d o p o r u č u j e ZM
schválit návrh změny rozpočtu města na rok 2009, tj. snížení příjmů kapitoly 741 OE (dotace, ÚZ 13306) o částku 14.200.000,-- Kč a výdajů kapitoly 728 - sociální
věci ve stejné výši z důvodu přijetí nového "Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční
účelové dotace z kapitoly 313-MPSV státního rozpočtu na výplatu dávek sociální
péče pro těžce zdravotně postižené a na dávky pomoci v hmotné nouzi na rok 2009".
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

RP0283

741 - OE

RP0289
RP0289
RP0289
RP0289
RP0289

728 - OSV
728 - OSV
728 - OSV
728 - OSV
728 - OSV

RP0289

728 - OSV

pol.

účelový
znak

prvek
rozpočtu

4116

13306

959

4171
4173
4172
4185
4183

5410
5410
5410
5410
5410

13306
13306
13306
13306
13306

962
964
963
969
1073

4184

5410

13306

968

paragraf

popis
Dávky sociální péče pro těžce zdravotně
postižené a dávky pomoci v hmotné
nouzi
Příspěvek na živobytí
Mimořádná okamžitá pomoc
Doplatek na bydlení
Příspěvek na provoz motorového vozidla
Příspěvek na úpravu bytu
Příspěvek na zakoupení, opravu a
zvláštní úpravu motor. vozidla

částka změny
-14 200 000,00

hl. pro 6
31) 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.1054/2009
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
32) 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.1055/2009
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

-6 000 000,00
-1 500 000,00
-500 000,00
-5 200 000,00
-500 000,00
-500 000,00

33) Návrh schválení změny odpisových plánů dlouhodobého majetku příspěvkových
organizací zřízených městem Příbram pro rok 2009
R.usn.č.1056/2009
Rada s c h v a l u j e
změny účetních odpisů dlouhodobého majetku příspěvkových organizací zřízených
městem Příbram pro rok 2009 :
změna odpisového plánu

Organizace
ZŠ Březové Hory
ŠJ Školní 75
ZUŠ A. Dvořáka

219 859,522 607,77

4 179,MŠ 28. října 55

78 199,MŠ Bratří Čapků

19 478,MŠ Jana Drdy

14 578,MŠ Školní

83 963,Divadlo A. Dvořáka
1 327 041,Knihovna J. Drdy

1
Sportovní zařízení města
Pečovatelská služba

48 309,1 700 939,-

999 579,-

hl. pro 6
34) Místní poplatek z ubytovací kapacity
R.usn.č.1057/2009
Rada n e s c h v a l u j e
zvýšení sazby místního poplatku z ubytovací kapacity ze 4,- Kč na 6,- Kč za každé
využité lůžko a den s účinností od 1. ledna 2010.
hl. pro 6

35) Zapojení finančních prostředků z účtu FOM nenávratně do rozpočtu města
(dle OZV č. 2/2008, Čl. 8, odst. 2)

R.usn.č.1058/2009
Rada d o p o r u č u j e ZM
schválit nenávratné snížení stavu zůstatku na účtu fondu FOM o celkovou částku
6.000.000,-- Kč, tj. převod finančních prostředků na účtech města Příbram takto: na
vrub účtu fondu FOM (č. ú. 981224-0521689309/0800) částka 6.000.000,-- Kč a ve
prospěch účtu č. 20183-0521689309/0800 (zateplení ZŠ 28. října) částka 6.000.000,-Kč.
hl. pro 6
36) Návrh na vyhlášení 1. výběrového řízení na poskytování půjček z fondu FOM (fondu
oprav a modernizace bydlení na území města Příbram) v roce 2010 a vyhodnocení
hospodaření fondu i dosažených věcných efektů za předcházející rok
R.usn.č.1059/2009
Rada d o p o r u č u j e ZM
1) vyhlásit 1. výběrové řízení na poskytování půjček vlastníkům domů a bytů na
území města Příbrami pro rok 2010 z fondu FOM,
2)stanovit následující podmínky výběrového řízení:
a) 1. výběrové řízení proběhne dne 22. 1. 2010
b) lhůta pro podávání žádostí je stanovena do dne 15. 1. 2010
c) obsah žádosti musí splňovat podmínky uvedené ve vyhlášce města
Příbram č. 2/2008, Čl. 5, odst. 3
d) žádosti se podávají na formuláři, který je k dispozici na Městském úřadu
Příbram, ekonomickém odboru a na internetových stránkách města Příbram
www.pribram-city.cz.
hl. pro 6
37) Pronájem nebytového prostoru č.701 v Příbrami I, l. nám. T.G.Masaryka č.p. 98
R.usn.č.1060/2009
Rada I. r u š í
výběrové řízení - záměr pronájmu nebytového prostoru č. 701 v Příbrami I, 1. nám.
T.G.Masaryka ač.p. 98.
II. u k l á d á
MěRK vypsat nové výběrové řízení - záměr pronájmu nebytového prostoru č. 701
v Příbrami I, 1. nám. T.G.Masaryka č.p. 98.
hl. pro 6
38) Pronájem nebytového prostoru č.702 v Příbrami VII, tř. Osvobození č.p. 317
R.usn.č.1061/2009
Rada s c h v a l u j e
pronájem nebytového prostoru č. 702 v Příbrami VII, tř. Osvobození č.p. 317 pro:
FORTUNU GAME a.s., Vodičkova 699/30, 110 00 Praha 1, na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou tři měsíce, za cenu 5.400,-- Kč/m2/rok (základní nájemné)

povýšenou každoročně o míru inflace, za účelem užívání nebytového prostoru jako
sázkové zařízení.
hl. pro 6
39) Žádost žadatele o vyplacení přeplatku z vyúčtování služeb.
R.usn.č.1062/2009
Rada s c h v a l u j e
žádost žadatele o vyplacení 50% přeplatku z vyúčtování služeb.
hl. pro 6
40) Žádost o zrušení předkupního práva k bytu
R.usn.č.1063/2009
Rada n e d o p o r u č u j e ZM
schválit žádost o zrušení předkupního práva k bytu č. 23
Kholla 189.

v Příbrami VII, ul. Gen.

hl. pro 6
41) Žádost občanského sdružení PONTON o prominutí úhrady nájemného v nebytovém
prostoru v Příbrami VIII, ul. Budovatelů č.p. 116
R.usn.č.1064/2009
Rada s c h v a l u j e
žádost občanského sdružení PONTON (nízkoprahového zařízení pro děti a mládež) o
prominutí úhrady nájemného ve výši 5.700,-- Kč za měsíc listopad a prosinec 2009
v nebytovém prostoru v Příbrami VIII, ul. Budovatelů č.p. 116.
hl. pro 6
Jednání opustil p. S. Chrastina, počet členů RM je 5.
42) Návrh z jednání bytové komise ze dne 12.11.2009
R.usn.č.1065/2009
Rada
I. s c h v a l u j e
1) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 v Pb IV, Březnická 151, 1+1,
na 6 měsíců,
2) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 v Pb IV, Březnická 158, 1+1,
na 6 měsíců,
3) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 v Pb III, Milínská 110, 2+1, soc.byt
na dobu neurčitou,
4) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11 v Pb VII, nám. 17.listopadu 302,
2+1, I. na 1 rok,
5) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 57 v Pb VIII, Budovatelů 135, 1+1,
na 6 měsíců,
6) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 v Pb VI, U Dolu Anna 26, 2+0, byt
pro veř.prosp.zam. – Městská policie Příbram, na 3 roky od 1.3.2010,
7) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 v Pb IV, Březnická 158, 1+1,
na 6 měsíců,

8) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 26 v Pb VI, U Dolu Anna 26, 2+0, byt
pro veř.prosp.zam. – Okresní soud v Příbrami, na 3 roky od 1.3.2010,
9) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 v Pb II, Žižkova 326, 1+0, byt pro
příjmově vymezené osoby, pro veř.prosp.zam. – VO VAVEX, M. na 2 roky od
15.11.2009,
10) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 v Pb I, nám. T.G.Masaryka 98, 3+1,
na dobu určitou od 24.2.2010 do 24.10.2011.
11) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 v Pb III, Dlouhá 106, 1+0, na 1 rok,
12) zařazení uvolněného bytu č. 38 v Pb IV, Čs.armády 5, 2+0, 41,31 m², dle Zásad
jako sociální,
13) zařazení uvolněného bytu č. 5 v Pb I, Riegrova 73, 1+0, 15,50 m², dle Zásad
k prodeji obálkovou metodou,
14) zařazení uvolněného bytu č. 4 v Pb V, Slunná 294, 1+1, 42,04 m², dle Zásad
k prodeji obálkovou metodou,
15) zařazení uvolněného bytu č. 30 v Pb VIII, Školní 124, 2+0, 50,10 m², dle Zásad
k prodeji obálkovou metodou.
Rada

II. n e s c h v a l u j e
výměnu bytu č. 8 v Pb VII, Osvobození 307, 2+1, 4 osoby a bytu č. 13 v Pb I,
Hailova 117, 2+1, 3 osoby.

Rada

III. b e r e n a v ě d o m í
1) žádost žadatelů , Čs. armády 5, Příbram IV, č. b.36, 2+1, byt pro veř.prosp.zam. –
školství, o přidělení většího bytu,
2) žádost manželů, Pol.vězňů 82, Příbram VII, o přidělení sociálního bytu,
3) žádost žadatelky o přidělení bytu pro veř.prosp.zam. – zdravotnictví
hl. pro 5

43) Stížnost na chování
R.usn.č.1066/2009
Rada
I. b e r e n a v ě d o m í
stížnost na chování
II. u k l á d á
MěRK ve spolupráci s OP vyzvat k přiměřenému dodržování účelu nájmu podle
nájemní smlouvy.
hl. pro 5
44) Žádost nájemkyň nebytového prostoru v Příbrami VIII, ul. Budovatelů č.p. 117, o
schválení podnájmu pro žadatelku
R.usn.č.1067/2009
Rada s c h v a l u j e
stažení materiálu z programu jednání RM.
hl. pro 5
45) Žádost o pronájem rybníka v obci Jerusalem
R.usn.č.1068/2009
Rada s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o nájmu vodní nádrže (rybníka) v obci Jerusalem
pozemková p. č. 672/3 v katastrálním území Háje u Příbramě za symbolickou cenu 1,Kč/rok, na dobu neurčitou mezi Městem Příbram a : Českým rybářským svazem, místní
organizace Příbram, se sídlem Příbram III/232. Návrh nájemní smlouvy je nedílnou
součástí tohoto materiálu.
hl. pro 5
46) Nabídka pronájmu p. č. 419/1 a prodeje p. č. 497/6 , p. č. 498/3 vše v k. ú. Lazec
R.usn.č.1069/2009
Rada I. n e s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 419/1 v k. ú. Lazec , který je
ve vlastnictví pronajímatelů za cenu 10 000,- Kč/měsíc na dobu: alt.1) určitou …..
let
alt. 2) neurčitou.
II. n e d o p o r u č u j e ZM
výkup pozemků p. č. 497/6 a p. č. 498/3 v k. ú. Lazec za cenu 260,- Kč/m2 .
hl. pro 5
47) Návrh úplatného převodu p. č. 782/2 v k. ú. Lazec
R.usn.č.1070/2009
Rada d o p o r u č u j e ZM
úplatný převod pozemku p. č. 782/2 v k. ú. Lazec od Pozemkového fondu ČR, Praha
za cenu určenou aktuálním znaleckým posudkem - cenu vyhláškovou.
hl. pro 5
48) Nabídka k prodeji pozemků p. č. 1376/76 a p. č. 1376/74 v k. ú. Příbram
R.usn.č.1071/2009
Rada d o p o r u č u j e ZM
výkup pozemku p. č. 1376/76 a p. č. 1376/74 v k. ú. Příbram za cenu 250,-Kč/m2 od
majitelů.
hl. pro 5
49) Prodej pozemku p. č. 916 v k. ú. Příbram
R.usn.č.1072/2009
Rada s c h v a l u j e
1) zrušení výběrového řízení na prodej p. č. 916 v k. ú. Příbram .
2) úhradu bezdůvodného obohacení za užívání pozemku p.č. 916 v k.ú. Příbram za
dva roky zpětně.
hl. pro 5
50) Žádost o prodej pozemků v k. ú. Podlesí nad Litavkou
R.usn.č.1073/2009
Rada n e d o p o r u č u j e ZM

schválit prodej pozemků p. č. 587/1 o výměře 367 m2 a p. č. 587/2 o výměře 3 115
m2 v k. ú. Podlesí nad Litavkou žadatelům s povolením výstavby přístupové
komunikace přes pozemek p. č. 589 v šíři cca 4 m (na náklady žadatelů).
hl. pro 5
51) Žádost o prodej poz. p. č. 3844/19 k. ú. Příbram
R.usn.č.1074/2009
Rada d o p o r u č u j e ZM
schválit prodej pozemku p. č. 3844/19 k. ú. Příbram o výměře 16 m2 žadatelce za cenu
1 200 Kč/m2, s podmínkou úhrady bezdůvodného obohacení za užívání tohoto
pozemku za 2 roky zpětně ve výši 10% z uvedené prodejní ceny za m2/rok.
hl. pro 4
zdržel se 1
52) Žádost o prodej pozemku p. č. 156/2 k. ú. Narysov.
R.usn.č.1075/2009
Rada d o p o r u č u j e ZM
schválit prodej pozemku p. č. 156/2 o výměře 111 m2 k. ú. Narysov spol.
MERCATOR, s.r.o., Šítkova 233/1, Praha 1 za cenu 500,-Kč/m2.

hl. pro 5
53) Žádost o odprodej části pozemku p. č. 165/1 k. ú. Brod u Příbrami
R.usn.č.1076/2009
Rada n e d o p o r u č u j e ZM
schválit prodej části pozemku p. č. 165/1 k.ú. Brod u Příbramě, cca 20 m2 - výměra
bude upřesněna po zaměření, žadatelům Příbram za cenu………Kč/m2.
hl. pro 5
54) Žádost o prodej p. č. st. 1990 v k. ú. Březové
R.usn.č.1077/2009
Rada d o p o r u č u j e ZM
prodej p. č. st. 1990 v k. ú. Březové Hory za cenu 1200,-Kč/m2 žadateli.
hl. pro 5
55) Návrh programu mimořádného zasedání ZM dne 14. 12. 2009
R.usn.č.1078/2009
Rada s c h v a l u j e
návrh programu mimořádného zasedání ZM dne 14. 12. 2009 s tím, že do programu
bude zahrnut materiál č. 19 - Kalkulace ceny vodného a stočného pro město Příbram
na r. 2010 ( projednaný v RM dne 23.11.2009).
hl. pro 5

56) Dodatek k SoD - úprava žádosti o dotaci na výstavbu kanalizace
R.usn.č.1079/2009
Rada s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba
a.s.
hl. pro 5
57) Modernizace dopravního terminálu AN Příbram
R.usn.č.1080/2009
Rada s c h v a l u j e
změnové listy č.7 a 8.
hl. pro 5
58) Různé
O v ě ř o v a t e l é:

…………………………….
p. Václav Černý

………………………….
Ing. Bohumil Kortus

…………………………….
MVDr. Josef Řihák

Příbram, dne 26.11.2009
Zapsala: Jaroslava Řehková

