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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 8. zasedání Zastupitelstva města Příbram, 
konaného dne 03.10.2011 od 15,00 hodin v budově čp. 121, nám. T.G.Masaryka, Příbram I 

     
Přítomni: členové ZM dle prezenční listiny
Omluveni:  Brigita Růžičková, Mgr. Jarmila Potůčková   

                   
1) Zahájení, ověřovatelé, program, informace

Jednání zahájil a řídil starosta MVDr. Josef Řihák.
Přivítal přítomné členy ZM i občany a  konstatoval usnášeníschopnost ZM (23 členů).
Ověřovateli dnešního zápisu byli jmenováni: Svatopluk Chrastina

Ing. Petr Kareš

P r o g r a m:
1. Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, ověřovatelé, program, informace
2.   Sepsání souhlasného prohlášení – p.č. 2270/4 v k.ú. Příbram
3.   Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Příbram, Lazec a úplatný převod pozemků v k. ú. Dubno –      

z vlastnictví ČR ÚZSVM
4. Nabídka k odkupu pozemků p. č. 3532, p. č. 3246/29, p. č. 3246/31, p. č. 3520/3, p. č. 3521/12, 

p. č. 3521/2 v k. ú. Příbram
5. Parkovací dům – prodej pozemků p.č. 964, p.č.964, p.č.965 a části pozemků p.č. 962/1 v k.ú. 

Příbram          
6. Žádost o odprodej části pozemků p.č. 4217/1 v k.ú Příbram
7. Prodej id. 298/304 podílu pozemku p. č. 74/21 v k. ú. Příbram formou přímého prodeje
8. Prodej areálu bývalých kasáren Brod
9. Stav pohledávek k 30.6.2011
10. Návrh smlouvy o poskytnutí krátkodobého revolvingového úvěru městu Příbram
11. Zpráva o vývoji hospodaření města Příbram a jím zřízených organizací a čerpání rozpočtu za 

1. pololetí 2011
12. Rozpočtové změny (a – c)
13. Žádost o poskytnutí informací k odkupu bytu č. 27, Milínská 115, Příbram III   
14. Žádost o dotaci (CK Windoor´s Příbram, o.s.) (staženo z programu)
14. Uspořádání Poháru v soutěži Teamgymu 
15. Žádost o dotaci (Náboženská obec Církve československé husitské)
16. Žádost o dotaci (Cech příbramských horníků a hutníků)  
17. Návrh plánu investic do vodohospodářského majetku na rok 2012
18. Různé
19. Diskuse, interpelace, závěr      

                                                                                                   
Usn.č.243/2011/ZM
ZM     s c h v a l u j e
          program dnešního jednání.
                                                           hl. pro 23  proti 0  zdrž. 0

2) Sepsání souhlasného prohlášení – p. č. 2270/4 v k. ú. Příbram

Usn.č.244/2011/ZM
ZM     s c h v a l u j e 
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sepsání souhlasného prohlášení, ve kterém město prohlásí, že je vlastníkem pozemku p. č. 
2270/4 v k. ú. Příbram.

                                                         hl. pro  23   proti  0  zdrž. 0
Návrh byl přijat.

3) Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Příbram, Lazec a úplatný převod pozemků v k. ú. Dubno 
z vlastnictví ČR ÚZSVM. 

Usn.č.245/2011/ZM
ZM    s c h v a l u j e 

1) bezúplatný převod pozemků v k. ú. Příbram: p. č. 1376/14, p. č. 1786/37, část p. č. 1859/6 o 
výměře  4710 m2, p. č. 3174/1, p. č. 3212/1, p. č. 3245/13, p. č. 3263/3, p. č. 3306/16, p. č. 
3623/17, p. č. 3624/90, p. č. 3624/110, p. č. 3650/16, p. č. 3666/11, p. č. 3666/33, p. č. 
3670/7,p. č. 3727/18, p. č. 3727/19, p. č. 3810/7, p. č. 3812/335, p. č. 3871/11, p. č. 3871/27, p. 
č. 3871/28, p. č. 3871/29, p. č. 4155/11, p. č. 4180/5, p. č. 4184/2, p. č. 4185/3, p. č. 4496, p. č. 
4606/1, p. č. 4743/1 a pozemků v k. ú. Lazec: p.č. 343/6, p. č. 343/7, p. č. 350/6 z vlastnictví ČR 
ÚZSVM, Praha, IČ 69797111 do vlastnictví města Příbram.

2) záměr úplatného převodu pozemků p. č. 488/38 a p. č. 477/1 v k. ú. Dubno za cenu dle 
znaleckého posudku z vlastnictví ČR ÚZSVM, Praha, IČ 69797111, do vlastnictví města 
Příbram s tím, že před uzavřením kupní smlouvy by byla uzavřena smlouva nájemní vč. úhrady 
za bezesmluvní užívání pozemků za 2 roky zpětně.

                                                                   hl. pro 23  proti  0  zdrž. 0
Návrh byl přijat.

4) Nabídka k odkupu pozemků p. č. 3532, p. č. 3246/29, p. č. 3246/31, p. č. 3520/3, p. č. 3521/12, 
p. č. 3521/2 vše v k. ú. Příbram

Usn.č.246/2011/ZM
ZM       n e s c h v a l u j e 

záměr výkupu  pozemků p. č. 3532, p. č. 3246/29, p. č. 3246/31, p. č. 3520/3, p. č.  3521/12, 
p.  č. 3521/2 vše  v k. ú. Příbram za cenu dle aktuálního znaleckého posudku od ČR -
Středočeských energetických závodů, státního podniku „v likvidaci“, se sídlem Počernická 
272/96, Praha 10, IČ 00008141.

                                                                   hl. pro 23  proti 0   zdrž. 0
Návrh byl přijat.

5) Parkovací dům – prodej pozemků p. č. 964, p. č. 965 a části pozemku p. č. 962/1 v k. ú. 
Příbram

Usn.č.247/2011/ZM
ZM        s c h v a l u j e 

prodej pozemků p. č. 964, p. č. 965, a části pozemku p. č. 962/1 o výměře cca 3430 m
2

(přesná výměra bude určena po zaměření), vše v k. ú. Příbram, společnosti GEOMINING, 
a.s., se sídlem Rooseveltova 1598, Kladno, IČ 25799746, za cenu 1020, -Kč/m

2 
, a to za 

účelem výstavby parkovacího domu.

                                               hl. pro 21  proti  0  zdrž. 2
Návrh byl přijat.

6) Žádost o odprodej části pozemku p. č. 4217/1 v k. ú. Příbram

Usn.č.248/2011/ZM
ZM    s c h v a l u j e 

odprodej části pozemku p. č. 4217/1 o výměře 28 m
2
 v katastrálním území Příbram (dle gpl. se 

jedná o nový pozemek p. č. 4217/4 v k. ú. Příbram) za cenu 1,- Kč/m
2
 ČR - Správě železniční 

dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1, IČ 70994234

                                                                   hl. pro 22  proti  0  zdrž. 0
nehlasoval 1

Návrh byl přijat.
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7) Prodej id. 298/304 podílu pozemku p. č. 74/21 v k. ú. Příbram formou přímého prodeje městu 
Příbram.

Usn.č.249/2011/ZM
ZM    s c h v a l u j e 

prodej id. podílu ve výši 298/304 pozemku 74/21 v k. ú. Příbram formou přímého prodeje za 
celkovou cenu 32.910,-Kč, který je ve vlastnictví ČR ÚZSVM Praha, IČ 69797111 do vlastnictví 
města Příbram.  

                                                                   hl. pro 22  proti  0 zdrž. 0
nehlasoval 1

Návrh byl přijat.

8) Prodej areálu býv. kasáren na Brodě

Usn.č.250/2011/ZM
ZM     s c h v a l u j e 

odprodej nemovitostí vše v katastrálním území Brod u Příbramě:
část pozemku p. č. 160/1 o výměře 24264 m2, pozemek p. č. 160/2, budova bez čp/če na 
pozemku p. č. 160/3 včetně pozemku p. č. 160/3, budova bez čp/če na pozemku p. č. 160/4 
včetně pozemku p. č. 160/4, budova bez čp/če na pozemku p. č. 160/5 včetně pozemku p. č. 
160/5, budova bez čp/če na pozemku p. č. 160/6 včetně pozemku p. č. 160/6, budova bez čp/če 
na pozemku p. č. 160/7 včetně pozemku p. č. 160/7, budova bez čp/če na pozemku p. č. 160/8 
včetně pozemku p. č. 160/8, budova bez čp/če na pozemku p. č. 160/9 včetně pozemku p. č. 
160/9, budova bez čp/če na pozemku p. č. 160/10 včetně pozemku p. č. 160/10, budova bez 
čp/če na pozemku p. č. 160/11 včetně pozemku p. č. 160/11, budova bez čp/če na pozemku p. 
č. 160/12 včetně pozemku p. č. 160/12, budova bez čp/če na pozemku p. č. 160/13 včetně 
pozemku p. č. 160/13, budova bez čp/če na pozemku p. č. 160/14 včetně pozemku p. č. 160/14, 
budova bez čp/če na pozemku p. č. 160/15 včetně pozemku p. č. 160/15, budova bez čp/če na 
pozemku p. č. 160/16 včetně pozemku p. č. 160/16, budova bez čp/če na pozemku p. č. 160/17 
včetně pozemku p. č. 160/17, budova bez čp/če na pozemku p. č. 160/18 včetně pozemku p. č. 
160/18, budova bez čp/če na pozemku p. č. 160/19 včetně pozemku p. č. 160/19, budova bez 
čp/če na pozemku p. č. 160/20 včetně pozemku p. č. 160/20, budova bez čp/če na pozemku p. 
č. 160/21 včetně pozemku p. č. 160/21, budova bez čp/če na pozemku p. č. 160/22 včetně 
pozemku p. č. 160/22, budova bez čp/če na pozemku p. č. 160/23 včetně pozemku p. č. 160/23, 
budova bez čp/če na pozemku p. č. 160/24 včetně pozemku p. č. 160/24, budova bez čp/če na 
pozemku p. č. 160/25 včetně pozemku p. č. 160/25, budova bez čp/če na pozemku p. č. 160/26 
včetně pozemku p. č. 160/26, budova bez čp/če na pozemku p. č. 160/27 včetně pozemku p. č. 
160/27, budova bez čp/če na pozemku p. č. 160/28 včetně pozemku p. č. 160/28, pozemek p. č. 
160/29, pozemek p. č. 160/30, pozemek p. č. 173/2 za celkovou cenu 10.004.215,11 Kč 
společnosti DORYS CZ, s.r.o., se sídlem Novohospodská 135, 261 01  Příbram IX, IČ 
25712659, a nabídnutý způsob úhrady kupní ceny spočívající v tom, že k již složené jistotě 
(kauci) ve výši 1 milion Kč bude další část kupní ceny ve výši 8 milionů Kč převedena 
z bankovního úvěru kupujícího bankou přímo na účet města Příbram a zbývající část kupní ceny 
ve výši 1.004.215,11 Kč bude kupujícím převedena na účet města Příbram v den převodu 
zmíněné části kupní ceny ve výši 8 milionů na účet města Příbram bankou, přičemž nebude-li 
kupní cena zaplacena do 3 měsíců ode dne, kdy kupující prokazatelně převzal vyhotovení 
oboustranně podepsané kupní smlouvy pro účely poskytnutí bankovního úvěru, pak smluvní 
pokuta ve výši 1milionu Kč, která bude sjednána v kupní smlouvě ve prospěch města Příbram 
pro případ nedodržení uvedeného termínu, se započte proti složené kauci a kupní smlouva se 
od počátku ruší a končí účinnost tohoto usnesení.

                                                                  hl. pro 23  proti 0  zdrž. 0
Návrh byl přijat.

9) Pohledávky města Příbram ke dni 30.06.2011

Usn.č.251/2011/ZM
ZM    b e r e   n a   v ě d o m í

souhrn pohledávek města Příbram ke dni 30.06.2011, a to:
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pohledávky    36.194.968,50 Kč
příslušenství k dluhu   80.791.734,30 Kč
podrozvahový účet  100.209.378,56 Kč

                                                                   hl. pro  23 proti 0  zdrž. 0
Návrh byl přijat.

10) Návrh smlouvy o poskytnutí krátkodobého revolvingového úvěru městu Příbram

Usn.č.252/2011/ZM
ZM    s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o úvěru se společností  Česká spořitelna a.s., OP Příbram, Milínská 166, 261 
01 Příbram se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, 140 00.

                                                            hl. pro 21  proti 0  zdrž. 0
nehlasoval 2

Návrh byl přijat.

11) Zpráva o vývoji hospodaření města Příbram a jím zřízených organizací a čerpání rozpočtu 
za 1.pololetí  2011

Usn.č.253/2011/ZM
ZM     s c h v a l u j e 

 zprávu o vývoji hospodaření města Příbram a jím zených organizací a čerpání rozpočtu za  
1.pololetí  2011, včetně příloh.

                                                                   hl. pro 23  proti 0  zdrž. 0
Návrh byl přijat.

12) Rozpočtové změny (a – c)

12 a) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE 
(dotace: neinvestiční ÚZ 17003, investiční ÚZ 17871) v souvislosti s přijetím dotace na akci: 
Revitalizace území - okolí Kulturního domu a 2. polikliniky v celkové výši 18.200.293,--

Usn.č.254/2011/ZM
ZM     s c h v a l u j e 

návrh změny rozpočtu města na rok 2011 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE (dotace: 
neinvestiční ÚZ 17003, investiční ÚZ 17871) v souvislosti s přijetím dotace na akci: 
Revitalizace území - okolí Kulturního domu a 2. polikliniky v celkové výši 18.200.293,-- Kč.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny

RP0211 741 - OE 4216 17871 2478 Investiční dotace 18 196 315,00
RP0211 741 - OE 4116 17003 2477 Neinvestiční dotace 3 978,00

RP0211 741 - OE 4116 1830

Předpoklad dotací - Norské fondy ZŠ 
Školní,Technologické centrum,Propagace 
turistické destinace,Revitalizace okolí 
KD a II. polikliniky,AD,ZS,dotace na 
výkon SS v oblasti sco.práv.ochr.dětí a 
soc.služeb

-18 200 293,00

        
12b) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (investiční 
dotace) o částku 5.846.810,12 Kč a výdajů kapitoly 740 - OSHI ve stejné výši z důvodu přijetí 
podpory v rámci programu OPŽP na akci: Realizace energetických úspor ve školních objektech 
- areál v ul. Bratří Čapků

návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (investiční 
dotace) o částku 5.846.810,12 Kč a výdajů kapitoly 740 - OSHI ve stejné výši z důvodu přijetí 
podpory v rámci programu OPŽP na akci: Realizace energetických úspor ve školních 
objektech - areál v ul. Bratří Čapků.
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Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny

RP0220 740 - OIV 3113 6121 2521 Areál ZŠ Bratří Čapků, PB VII 5 846 810,12
RP0221 741 - OE 4213 90877 2495 Investiční dotace 324 822,78
RP0221 741 - OE 4216 15835 2494 Investiční dotace - FS EU 5 521 987,34

12c) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011 v rámci výdajů kapitoly 710 - OSHI

návrh změny rozpočtu města na rok 2011 v rámci výdajů kapitoly 710 – OSHI.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny

RP0143 710 - OSS 2212 5171 2069 IPRM opravy a údržba -22 000 000,00
RP0143 710 - OSS 2212 6121 17871 2055 IPRM - realizace 22 000 000,00

                                                                   hl. pro 23  proti 0  zdrž. 0
Návrh byl přijat.

13) Žádost o poskytnutí informací k odkupu bytu č. 27, Milínská 115, Příbram III 

Usn.č.255/2011/ZM
ZM    n e s c h v a l u j e 

převod bytu č. 27, Milínská 115, Příbram III do osobního vlastnictví manželům ………………. po 
zaplacení celé dlužné částky.

                                                                  hl. pro  22 proti  0 zdrž. 0
nehlasoval 1

Návrh byl přijat.

14) Žádost o dotaci (CK Windoorś Příbram)

materiál stažen z programu

15) Uspořádání Poháru v soutěži Teamgymu

Usn.č.256/2011/ZM
ZM    s c h v a l u j e 

poskytnutí dotace ve výši 40.000,-Kč pro Tělocvičnou jednotu Sokol Příbram, 
IČ 42726077, na uspořádání Poháru města Příbrami v Teamgymu dne 28. října 2011 ve 
sportovní hale Plaveckého bazénu v Příbrami, z kap. 716 - kultura, z prvku dotace sportovní 
poskytnuté z rezervy starosty.

                                                                   hl. pro 22  proti 0  zdrž. 1
Návrh byl přijat.

16) Žádost o dotaci (Náboženská obec Církve československé husitské)

Usn.č.257/2011/ZM
ZM    s c h v a l u j e 

poskytnutí dotace ve výši 100.000,- Kč pro Náboženskou obec Církve československé husitské 
Příbram, na vybudování topení v kostele Sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra na Březových 
Horách, z prvku dotace kulturní, kap.716-kultura. 

                                                                   hl. pro  20 proti 1  zdrž. 2
Návrh byl přijat.

17) Žádost o dotaci (Cech příbramských horníků a hutníků)

Usn.č.258/2011/ZM
ZM    s c h v a l u j e 
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poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč pro Cech příbramských horníků a hutníků, na úhradu 
nákladů na dopravu na 4.setkání hornických měst a obcí Slovenska, z prvku dotace kulturní 
poskytnuté z rezervy starosty, kap.716-kultura. 

                                                                   hl. pro 23  proti 0  zdrž. 0
Návrh byl přijat.

18) Návrh plánu investic do vodohospodářského majetku na rok 2012

Usn.č.259/2011/ZM
ZM     I.  b e r e   n a   v ě d o m í

 Zprávu pro vlastníka vodohospodářského majetku za rok 2010.

II.  s c h v a l u j e  
1) Návrh plánu investic pro Město Příbram na rok 2012,
2) uzavření Dodatku č. 1/2011 ke Smlouvě o pronájmu a komplexním provozování.

III. s t a n o v u j e 
nájemné společnosti 1. SčV, a.s. na rok 2012 ve výši 19.626.650,- Kč.

                                                                   hl. pro 19  proti 0  zdrž. 3
nehlasoval 1

Návrh byl přijat.

19) Různé

20) Diskuse, interpelace, závěr 

Zápis ověřili:
Svatopluk Chrastina
Ing. Petr Kareš

MVDr. Josef Řihák
starosta

Zapsala: Jaroslava Řehková
Dne 11.10.2011      

Ověřeno: 18.10.2011
Vyvěšeno: 18.10.2011




