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U s n e s e n í

 

z 10 . jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 17.9. 2007

od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I
 

    

Přítomni: členové ZM dle prezenční listiny

Omluveni:  p. Josef  Špína

         

 

1) Zahájení, ověřovatelé, program, informace
Hlasováno o návrhu MVDr. Řiháka.

Usn.č.400/2007/ZM

ZM     s o u h l a s í

           se stažením bodů pod č. 4, 19 a 51 z dnešního programu.

 

                                                                      hl. pro 23     zdrž. 1

Návrh byl schválen.

 

Hlasováno o upraveném programu.

P r o g r a m:

 

1)      Zahájení, ověřovatelé, program, informace

2)      Informace o vlastnických vztazích k pozemkům a objektům v areálu na Litavce

3)      Návrh na výkup pozemků v oblasti u Q-klubu

4)      Návrh na prodej části pozemku p.č. 183/2 k.ú. Březové Hory – staženo z programu

5)      Návrh na prodej části pozemku p.č. 4481/1 k.ú. Příbram

6)      Návrh na sepsání souhlasného prohlášení pro převod pozemků p.č. 472/4 a PK p.č. 472/1 k.ú. 



Občov – ÚZS VM

7)      Návrh na sepsání souhlasného prohlášení pro převod části pozemku p.č. 49/38 k.ú. Zdaboř – 
ÚZS VM

8)      Návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků k.ú. Kozičín s ÚZS VM

9)      Návrh na sepsání souhlasného prohlášení pro převod pozemků k.ú. Lhota u Příbram  – ÚZS 
VM

10)  Návrh na sepsání souhlasného prohlášení – pozemky k.ú. Žežice – Státní statek Křivoklát, 
v likvidaci

11)  Návrh na sepsání souhlasného prohlášení pro převod pozemků k.ú. Příbram – ÚZSVM

12)  Návrh na směnu pozemků k.ú. Příbram mezi městem a min. zemědělství

13)  Návrh na sepsání dohody s obcí Obecnice o změně hranice katastrálního území

14)  Návrh na výkup pozemků k.ú. Příbram

15)  Návrh na prodej pozemku p.č. 573/25 k.ú. Příbram

16)  Návrh na bezúplatný převod pozemků od Diama, s.p. na město – k.ú. Příbram, Březové Hory 
vč. zřízení věc. břemene

17)  Návrh na směnu pozemků v k.ú. Příbram

18)  Návrh na prodej pozemku p.č. 4773/5 k.ú. Příbram

19)  Návrh na prodej pozemku p.č. 432/4 k. ú. Bř. Hory – staženo z programu

20)  Návrh na prodej částí pozemku p.č. 3102/6 k.ú. Příbram

21)  Návrh na prodej pozemku pod zahrádkou

22)  Návrh na prodej částí pozemku p.č. 219/40 k.ú. Zdaboř

23)  Návrh na sepsání dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu pozemku ze dne 25. 8. 1995 (Tržnice)

24)  Návrh na uzavření dohody o poskytnutí náhrady dle zákona č. 229/1991 Sb.

25)  Návrh na změnu člena Osadního výboru Orlov

26)  Prodej volného bytu č. 18 v Příbrami VIII, Brodská 93, 1+3 obálkovou metodou

27)  Prodej volného bytu č. 31 v Příbrami VIII, Čechovská 62, 1+1 obálkovou metodou

28)  Prodej volného bytu č. 2 v Příbrami I, Plzeňská 53, 1+2 obálkovou metodou

29)  Prodej volného bytu č. 16 v Příbrami I, Plzeňská 77, 0+1 obálkovou metodou

30)  Prodej volného bytu č. 1 v Příbrami VII, E. Beneše 321, 1+2 obálkovou metodou

31)  Prodej volného bytu č. 19 v Příbrami VII, Ve Dvoře 74, 0+1 obálkovou metodou

32)  Prodej volného bytu č. 14 v Příbrami VII, Mariánská 170, 1+1 obálkovou metodou

33)  Prodej volného bytu č. 6 v Příbrami VII, Mariánská 170, 1+1 obálkovou metodou

34)  Prodej volného bytu č. 34 v Příbrami I, Plzeňská 53, 0+1 obálkovou metodou

35)  Prodej nebytového prostoru (garáže) č. 227/111 v Příbrami VII, S. K. Neumanna 227

36)  Prodej nebytového prostoru (dvougaráže) č. 228/111 v Příbrami VII, S. K. Neumanna 228

37)  Prodej nebytového prostoru (dvougaráže) č. 229/110 v Příbrami VII, S. K. Neumanna 229

38)  Prodej nebytového prostoru (garáže) č. 457/101 v Příbrami VII, Pod Haldou 457

39)  Prodej nebytového prostoru (garáže) č. 458/102 v Příbrami VII, Pod Haldou 458



40)  Prodej nebytového prostoru (garáže) č. 227/112 v Příbrami VII, S. K. Neumanna 227

41)  Žádost o směnu bytu

42)  Žádost o změnu nájemní smlouvy na straně nájemce

43)  Žádost o půjčku

44)  Návrh změny rozpočtu města na rok 2007, navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - všeobecná 
pokladní správa (účelová dotace) a kapitoly 728 - sociální věci (příspěvek na péči)

45)  Návrh na vydání Změny č. 1 Regulačního plánu Příbram – Žežice

46)  Pojmenování ulic

47)  Změna koordinátora Finančního výboru ZM

48)  Zpráva pro vlastníka vodohospodářského majetku a návrh plánu oprav a investic pro město 
Příbram na r. 2008

49)  Návrh na prodej domů čp. 153 154 v Příbrami IV včetně pozemku p.č. 2810 k.ú. Příbram

50)  Návrh na prodej pozemků p.č. 41/1 a 41/6 k.ú. Bř. Hory

51)  Návrh na prodej pozemku p.č. 1601/6 k. ú. Příbram (staženo z programu)

52)  Různé, diskuse, interpelace, závěr     

 

Usn.č.401/2007/ZM

ZM     s ch v a l u j e

           upravený program dnešního jednání.

                                                                       hl. pro 24

Návrh byl schválen.

 

 

2) Informace o vlastnických vztazích k pozemkům a objektům v areálu na Litavce
Usn.č.402/2007/ZM

ZM    b e r e    n a   v ě d o m í

          předloženou Informaci o vlastnických vztazích k pozemkům a objektům v areálu

          na Litavce.

                                                                        hl. pro 24

Návrh byl schválen.

 

 

3) Návrh na výkup pozemků v oblasti u Q-klubu
Hlasováno o návrhu MUDr. Šedivého.

Usn.č.403/2007/ZM

ZM    s c h v a l u j e 

          výkup pozemků v k.ú.Příbram o celkové výměře 17 506 m2   za cenu 640,-Kč/m2 a to :

          poz.p.č.2326/1 o výměře 5671 m2, zahrada



                      2326/2 o výměře 3821 m2, ostatní plocha

                      2326/3 o výměře 82 m2, zastavěná plocha

                      2327/1 o výměře 621 m2, vodní plocha

                      2327/2 o výměře 276 m2, vodní plocha

                      2328/2 o výměře 115 m2, zastavěná plocha

                      2330/1 o výměře 2888 m2, ostatní plocha

                      2330/2 o výměře 215 m2, ostatní plocha

                      2330/3 o výměře 937 m2, ostatní plocha

                      2330/5 o výměře 325 m2, ostatní plocha

                      2330/6 o výměře 1345 m2, ostatní plocha

                      2330/7 o výměře 210 m2, ostatní plocha

                      2330/8 o výměře 1000 m2, ostatní plocha

          Výkup bude proveden splátkovým kalendářem v rozsahu 3 let a to tak, že do konce

           roku 2007 bude uhrazeno 3,700.000,-Kč a dále v prosinci r. 2008 bude uhrazeno            

           3,751.920,-Kč a v prosinci r. 2009 bude uhrazeno 3,751.920,-Kč. Částka není kryta

           rozpočtem právního odboru.

                                                                        hl. pro 10

(p. Smetana, p. Řehka, p. Chrastina, Mgr. Číhalová, Mgr. Chvál, Ing. Fuksa, MUDr. Šedivý, p. 
Černý, Ing. Králíček, p. M. Růžička)

                                                                              proti 14

(Ing. Novotný, Mgr. Potůčková, RSDr. Svoboda, Ing. Bartoň, pí Růžičková, Ing. Pikrt,

Ing. Vandas, JUDr. Kyselák, Ing. Kortus, MVDr. Beneš, MVDr. Řihák Ing. Kareš,

MUDr. Krček, p. St. Růžička)

 

Návrh nebyl schválen nadpoloviční většinou hlasů.

 

Hlasováno o písemném návrhu.

Usn.č.404/2007/ZM

ZM    n e s c h v a l u j e 

          výkup pozemků v k.ú.Příbram o celkové výměře 17 506 m2  za cenu 640,-Kč/m2 a to :

          poz.p.č.2326/1 o výměře 5671 m2, zahrada

                      2326/2 o výměře 3821 m2, ostatní plocha

                      2326/3 o výměře 82 m2, zastavěná plocha

                      2327/1 o výměře 621 m2, vodní plocha

                      2327/2 o výměře 276 m2, vodní plocha

                      2328/2 o výměře 115 m2, zastavěná plocha

                      2330/1 o výměře 2888 m2, ostatní plocha



                      2330/2 o výměře 215 m2, ostatní plocha

                      2330/3 o výměře 937 m2, ostatní plocha

                      2330/5 o výměře 325 m2, ostatní plocha

                      2330/6 o výměře 1345 m2, ostatní plocha

                      2330/7 o výměře 210 m2, ostatní plocha

                      2330/8 o výměře 1000 m2, ostatní plocha

          Výkup bude proveden splátkovým kalendářem v rozsahu 3 let a to tak, že do konce

           roku 2007 bude uhrazeno 3,700.000,-Kč a dále v prosinci r. 2008 bude uhrazeno            

           3,751.920,-Kč a v prosinci r. 2009 bude uhrazeno 3,751.920,-Kč. Částka není kryta

           rozpočtem právního odboru.

                                                                         hl. pro 14

(Ing. Novotný, Mgr. Potůčková, RSDr. Svoboda, Ing. Bartoň, pí Růžičková, Ing. Pikrt,

Ing. Vandas, JUDr. Kyselák, Ing. Kortus, MVDr. Beneš, MVDr. Řihák Ing. Kareš,

MUDr. Krček, p. St. Růžička)

                                                                         hl. proti 10

(p. Smetana, p. Řehka, p. Chrastina, Mgr. Číhalová, Mgr. Chvál, Ing. Fuksa, MUDr. Šedivý, p. 
Černý, Ing. Králíček, p. M. Růžička).

 

Návrh nebyl schválen nadpoloviční většinou hlasů.

 

 

4) Návrh na prodej části pozemku p.č. 183/2 k.ú. Březové Hory – staženo z programu
 

 

5) Návrh na prodej části pozemku p.č. 4481/1 k.ú. Příbram
Usn.č.405/2007/ZM

ZM    n e s ch v a l u j e

          prodej pozemku p.č.4481/1 k.ú.Příbram dle návrhu.

 

                                                                        hl. pro 24

Návrh byl schválen.

 

 

6) Návrh na sepsání souhlasného prohlášení pro převod pozemků p.č. 472/4 a PK
    p.č. 472/1 k.ú. Občov – ÚZS VM
Usn.č.406/2007/ZM

ZM    s ch v a l u j e  
          sepsání souhlasného prohlášení pro převod pozemků k.ú. Občov, a to: p.č. 472/4



          a p.č. PK 472/1 z vlastnictví ÚZS VM do vlastnictví Města Příbram.

 

                                                                        hl. pro 24

Návrh byl schválen.

 

 

7) Návrh na sepsání souhlasného prohlášení pro převod části pozemku p.č. 49/38 k.ú.
    Zdaboř – ÚZS VM
Usn.č.407/2007/ZM

ZM    s ch v a l u j e 
          sepsání souhlasného prohlášení pro převod části p.č. 49/38 k.ú. Zdaboř  (dle geom.

           plánu p.č. 49/47 o výměře  810 m2) z vlastnictví ÚZS VM na Město Příbram.

 

                                                                        hl. pro 24

Návrh byl schválen.

 

 

8) Návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků k.ú. Kozičín s ÚZS VM
Usn.č.408/2007/ZM

ZM    s ch v a l u j e  
          uzavření  smlouvy o bezúplatném převodu  pozemků p.č. 269/5, p.č. 269/7, p.č. 269/15,

          p.č. 269/16, p.č. 269/19, p.č. 269/21 vše k.ú. Kozičín z vlastnictví ÚZS VM, Praha

          do vlastnictví města Příbram.

                                                                        hl. pro 24

Návrh byl schválen.

 

 

9) Návrh na sepsání souhlasného prohlášení pro převod pozemků k.ú. Lhota u Příbram  
    – ÚZS VM
Usn.č.409/2007/ZM

ZM    s ch v a l u j e 
          sepsání souhlasného prohlášení pro převod pozemků p.č. 628/19 a p.č. 616/30     

          v  k.ú. Lhota u Příbramě z vlastnictví ÚZS VM do vlastnictví města Příbram.

 

                                                                        hl. pro 24

Návrh byl schválen.

 

 

10) Návrh na sepsání souhlasného prohlášení – pozemky k.ú. Žežice – Státní statek



      Křivoklát, v likvidaci
Usn.č.410/2007/ZM

ZM    s ch v a l u j e  
          sepsání souhlasného prohlášení pro převod pozemků z vlastnictví Státního statku

          Křivoklát, v likvidaci na město Příbram, a to: pozemek p.č. 339/18  a p.č. 339/20 

          vše k.ú. Žežice.

                                                                        hl. pro 24

Návrh byl schválen.

 

 

11) Návrh na sepsání souhlasného prohlášení pro převod pozemků k.ú. Příbram –
      ÚZSVM
Usn.č.411/2007/ZM

ZM    s ch v a l u j e  
          sepsání souhlasného prohlášení pro převod pozemků z vlastnictví ÚZS VM na město,

          a to: p.č. 3248/6 a p.č. 3250/4 vše k.ú. Příbram.

 

                                                                        hl. pro 24

Návrh byl schválen.

 

 

12) Návrh na směnu pozemků k.ú. Příbram mezi městem a min. zemědělství
Usn.č.412/2007/ZM

ZM    s ch v a l u j e   

          směnu pozemků k.ú. Příbram , a to p.č. 1117/9 o výměře   75 m2 z vlastnictví

          Ministerstva zemědělství ČR, Praha 1 do vlastnictví města za pozemek p.č. 4425/2

          o výměře  211 m2 z vlastnictví města do vlastnictví Ministerstva zemědělství ČR,

          Praha 1 s tím, že Ministerstvo zemědělství ČR, Praha 1 uhradí  městu cenu za rozdílnou

          výměru (dle aktuálních znaleckých posudků).

 

                                                                        hl. pro 24

Návrh byl schválen.

 

 

13) Návrh na sepsání dohody s obcí Obecnice o změně hranice katastrálního území
Usn.č.413/2007/ZM

ZM    s ch v a l u j e
          sepsání dohody  o změně hranice obce a s ní související změna hranice katastrálního

          území, kdy pozemky (nyní k.ú. Obecnice)  p.č. st.142, p.č. st. 264, p.č. 840, p.č. 841,



          p.č. 842, p.č. 843, p.č. 844 a  p.č. 846 o celkové výměře  40 990 m2   se sloučí

          do katastrálního území Orlov.

                                                                        hl. pro 24

Návrh byl schválen.

 

 

14) Návrh na výkup pozemků k.ú. Příbram
Hlasováno o možnosti vystoupení JUDr. Žákové, právního zástupce p. Berky.

Usn.č.414/2007/ZM
ZM     s o u h l a s í

           s vystoupením  JUDr. Žákové, právní zástupkyně p. Berky.

 

                                                                          hl. pro 23     zdrž. 1

Návrh byl schválen.

 

 

Usn.č.415/2007/ZM
ZM     s o u h l a s í

           s ukončením diskuse a s přerušením jednání na 15 minut.

                                                                        hl. pro 18     ostatní nerozlišeno

 

 

Po skončení přestávky pokračováno v jednání.

 

 

Usn.č.416/2007/ZM

ZM    s t a h u j e

          projednávání tohoto bodu z dnešního programu.

 

                                                                        hl. pro 23     zdrž. 1

Návrh byl schválen.

 

 

Jednání opustil Ing. Fuksa – počet členů ZM  23.

 

 

15) Návrh na prodej pozemku p.č. 573/25 k.ú. Příbram
Hlasováno o možnosti vystoupení p. Zajíčka.



Usn.č.417/2007/ZM

ZM     s o u h l a s í

           s vystoupením p. Zajíčka.

                                                                         hl. pro 23

Návrh byl schválen.

 

Hlasováno o písemném návrhu.  

Usn.č.418/2007/ZM

ZM    n e s ch v a l u j e 
          odprodej pozemku p.č. 573/25 o výměře 27 m2 k.ú. Příbram  panu  J. Zajíčkovi.

 

                                                                        hl. pro 22     zdrž. 1

Návrh byl schválen.

 

 

16) Návrh na bezúplatný převod pozemků od Diama, s.p. na město – k.ú. Příbram,
      Březové Hory vč. zřízení věc. břemene
Hlasováno o písemném návrhu.

Usn.č.419/2007/ZM

ZM    s ch v a l u j e 

          1) bezúplatný převod pozemků od Diama, s.p. do vlastnictví města: pozemky  k.ú.

              Březové Hory: p.č. 67/87,  st. p.č. 577/2, p.č. 541/19, p.č. 690/6, p.č. 715/2,

              p.č. 715/31, p.č. 715/132, p.č. 715/29, p.č. 715/19,      pozemky   k.ú. Příbram:

              p.č. 4238/2, p.č. 4239/2, p.č. 4241/2, p.č. 4237/15, p.č. 4237/16, p.č. 4237/17,

              p.č. 4241/26, p.č. 4219/47, p.č. 4219/54, p.č. 4219/55, p.č. 4219/57, p.č. 4219/61,

              p.č. 4219/85, p.č. 4219/86, p.č. 2290/18 s podmínkou, že město nebude pozemky

              využívat ke komerčním účelům,

          2) zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy ve prospěch města Příbram přes

              pozemek ve vlastnictví Diama, státní podnik,  parcelu č. 4241/29 k pozemkové

              parcele p.č. 4241/26 vše k. ú. Příbram. Věcné břemeno se zřizuje  za úplatu –

              jednorázově 10.000,- Kč.

                                                                        hl. pro 23

Návrh byl schválen.

 

 

17) Návrh na směnu pozemků v k.ú. Příbram
Usn.č.420/2007/ZM

ZM     s ch v a l u j e



           směnu pozemků v k.ú.Příbram, a to :

           pozemek p.č. 3097/1 o výměře 4279 m2 v soukr. za pozemky p.č. 644 o výměře

           370 m2,

           p.č. 2806/2 o výměře 454 m2, p.č. 2806/1 o výměře 2208 m2,  p.č. 2804 část z celkové

           výměry 724 m2 – bude zaměřeno, p.č. 3176/4 část z celkové výměry 2013 m2 – bude

           zaměřeno, p.č. 632 část z celk. výměry 252 m2 - bude zaměřeno, p.č. 635 o vým.38 m2

           ve vlastnictví města Příbram, s věcným břemenem práva chůze a jízdy přes pozemky

           p.č.644, 2806/1, 2805/1, 2804 z důvodu oprav a údržby spojovacího potoka mezi Horní

           a Dolní Oborou a hráze - mostní konstrukce Nábřeží a dalším věcným břemenem

           uložení vodovodu a kanalizace přes pozemky p.č. 3176/4, 632   bez doplatku

           za rozdílnou výměru s tím, že zaměření pozemků zajistí žadatelé na vlastní náklady.

           Časová působnost tohoto usnesení je 6 měsíců od doručení písemného oznámení

           usnesení ZM žadatelům.

                                                                        hl. pro 17     proti 5     zdrž. 1

Návrh byl schválen.

 

 

18) Návrh na prodej pozemku p.č. 4773/5 k.ú. Příbram
Usn.č.421/2007/ZM

ZM    s ch v a l u j e

          prodej   pozemku p.č. 4773/5 o výměře 21 m2   k.ú.Příbram za cenu 130,-Kč/m2. Časová 
působnost tohoto usnesení je

          6 měsíců od doručení písemného oznámení usnesení ZM žadatelům.

 

                                                                        hl. pro 23

Návrh byl schválen.

 

 

19) Návrh na prodej pozemku p.č. 432/4 k. ú. Bř. Hory – staženo z programu
 

 

20) Návrh na prodej částí pozemku p.č. 3102/6 k.ú. Příbram
Usn.č.422/2007/ZM

ZM    s ch v a l u j e

          prodej :

1)      pozemků p.č. 3102/79 o výměře 5 m2, 3102/81 o výměře 2 m2, 3102/83  o výměře 11 m2, 
3102/94 o výměře 31 m2 společnosti POGRR s.r.o, Příbram I, V Lukách 296,  za cenu 100,-Kč/m2,

2)      pozemku p.č. 3102/85 o výměře 4 m2 společnosti VAVEX 1990 s.r.o., Příbram I,



          V Lukách 330, za cenu 100,-Kč/m2.

    Časová působnost tohoto usnesení je 6 měsíců od doručení písemného oznámení

     usnesení ZM žadatelům.

                                                                        hl. pro 23

Návrh byl schválen.

 

 

21) Návrh na prodej pozemku pod zahrádkou
Usn.č.423/2007/ZM

ZM    s ch v a l u j e 

          prodej pozemků p.č. 4170/84 o výměře 162 m2 a p.č. 4172/212 o výměře 167 m2,

          oba pozemky k.ú.Příbram, za cenu 100,-Kč/m2.

          Časová působnost tohoto usnesení je 6 měsíců od doručení písemného oznámení

           usnesení ZM žadatelce.

                                                                        hl. pro 22     zdrž. 1

Návrh byl schválen.

 

 

22) Návrh na prodej částí pozemku p.č. 219/40 k.ú. Zdaboř
Hlasováno o návrhu p. Chrastiny.

Usn.č.424/2007/ZM

ZM    s ch v a l u j e

          prodej částí pozemku p.č. 219/40 k.ú.Zdaboř, výměry budou upřesněny po zaměření,

          za cenu 400,-Kč/m2 žadatelům

Časová působnost tohoto usnesení je 6 měsíců od doručení písemného oznámení usnesení ZM 
žadatelům.

                                                                        hl. pro 2     zdrž. 21

Návrh nebyl schválen nadpoloviční většinou hlasů.

 

Hlasováno o písemném návrhu.

Usn.č.425/2007/ZM

ZM    s ch v a l u j e

          prodej částí pozemku p.č. 219/40 k.ú.Zdaboř, výměry budou upřesněny po zaměření,

          za cenu 750,-Kč/m2 žadatelům.

Časová působnost tohoto usnesení je 6 měsíců od doručení písemného oznámení usnesení ZM 
žadatelům.

                                                                        hl. pro 19     proti 1     zdrž. 3

Návrh byl schválen.



 

 

23) Návrh na sepsání dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu pozemku ze dne 25. 8. 1995
      (Tržnice)
Usn.č.426/2007/ZM

ZM    n e s ch v a l u j e

          prodej části pozemku p.č. 565/1 ( výměra bude upřesněna po zaměření) a p.č. 565/44

          o výměře 763  k.ú. Příbram,  společnosti TRŽNICE Příbram, a.s.   

 

                                                                        hl. pro 23

Návrh byl schválen.

 

 

24) Návrh na uzavření dohody o poskytnutí náhrady dle zákona č. 229/1991 Sb.
Usn.č.427/2007/ZM

ZM    s c h v a l u j e

          uzavření Dohody o poskytnutí náhrady za znehodnocení nemovitostí ve smyslu

          ust. § 14 odst. 3 zákona č. 229/1991 Sb., dle předloženého návrhu s tím, že oprávněným

          osobám bude poskytnuta částka v celkové výši 354 400,- Kč, tak jak byla určena

          znaleckým posudkem č. 106/2007 vyhotoveným panem Ladislavem Řehořkem.

          K vyplacení částky dojde v roce 2008, nejpozději však do března téhož roku.

 

                                                                        hl. pro 23

Návrh byl schválen.

 

 

25) Návrh na změnu člena Osadního výboru Orlov
Usn.č.428/2007/ZM

ZM    I.    b e r e   n a   v ě d o m í

          rezignaci pana Vladislava Nováka na funkci člena OsV Orlov, 

 

II  . v o l í  

paní Zdeňku Kopeckou,   do funkce členky OsV Orlov.

 

                                                                        hl. pro 23

Návrh byl schválen.

 

 



26) Prodej volného bytu č. 18 v Příbrami VIII, Brodská 93, 1+3 obálkovou metodou
Usn.č.429/2007/ZM

ZM    s ch v a l u j e

          prodej volného bytu o vel. 3+1 v Příbrami VIII, ul. Brodská  č. p. 93, č. b. 18

          za cenu 1.835.000,- Kč s platbou  1.635.000,- Kč z vlastních zdrojů

          a 200.000,- Kč půjčkou ze stavebního spoření, ihned po vyřízení, do 2 měsíců,

          s předkupním právem města na dobu 5 let ode dne vkladu kupní  smlouvy na katastru

          nemovitostí za stejných podmínek, včetně finančních.

 

                                                                        hl. pro 23

Návrh byl schválen.

 

 

27) Prodej volného bytu č. 31 v Příbrami VIII, Čechovská 62, 1+1 obálkovou metodou
Usn.č.430/2007/ZM

ZM    s ch v a l u j e

          prodej volného bytu o vel. 1+1 v Příbrami VIII, ul. Čechovská č. p. 62, č. b. 31

          za cenu 660.000,- Kč 

          s platbou 500.000,- Kč hotově, do 2 týdnů a 160.000,- Kč úvěrem ze staveb. spoření,

          do 2 měsíců od doručení oznámení o usnesení ZM, s předkupním právem města

          na dobu 5 let ode dne vkladu kupní  smlouvy na katastru nemovitostí za stejných

          podmínek, včetně finančních.

                                                                        hl. pro 23

Návrh byl schválen.

 

 

28) Prodej volného bytu č. 2 v Příbrami I, Plzeňská 53, 1+2 obálkovou metodou
Usn.č.431/2007/ZM

ZM    s ch v a l u j e

          prodej volného bytu o vel. 2+1 v Příbrami I, ul. Plzeňská č. p. 53, č. b. 2 

          za cenu 412.000,- Kč s platbou hotově, do 10 dnů od doručení oznámení o usnesení

          ZM, s předkupním právem města na dobu 5 let ode dne vkladu kupní  smlouvy

          na katastru nemovitostí za stejných podmínek, včetně finančních.

 

                                                                        hl. pro 23

Návrh byl schválen.

 

 



29) Prodej volného bytu č. 16 v Příbrami I, Plzeňská 77, 0+1 obálkovou metodou
Usn.č.432/2007/ZM

ZM     s ch v a l u j e

           prodej volného bytu o vel. 1+0 v Příbrami I, ul. Plzeňská č. p. 77, č. b. 16 

           za cenu 352.570,- Kč

           s platbou převodem, do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy, s předkupním právem

           města na dobu 5 let ode dne vkladu kupní  smlouvy na katastru nemovitostí za stejných

           podmínek, včetně finančních.

                                                                        hl. pro 23

Návrh byl schválen.

 

 

Jednání opustil Ing. Kareš – počet členů ZM  22.

 

 

30) Prodej volného bytu č. 1 v Příbrami VII, E. Beneše 321, 1+2 obálkovou metodou
Usn.č.433/2007/ZM

ZM    s ch v a l u j e

          prodej volného bytu o vel. 2+1 v Příbrami VII, ul. Edv. Beneše č.p. 321, č. b. 1

          za cenu 902.860,- Kč

          s platbou 200.000,- Kč v hotovosti, ihned a 702.860,- Kč do 2 měsíců od doručení

          oznámení o usnesení ZM, s předkupním právem města na dobu 5 let ode dne vkladu

          kupní  smlouvy na katastru nemovitostí za stejných podmínek, včetně finančních.

 

                                                                        hl. pro 22

Návrh byl schválen.

 

 

Jednání opustil Ing. Vandas – počet členů ZM  21.

 

 

31) Prodej volného bytu č. 19 v Příbrami VII, Ve Dvoře 74, 0+1 obálkovou metodou
Usn.č.434/2007/ZM

ZM    s ch v a l u j e

          prodej volného bytu o vel. 1+0 v Příbrami VII, ul. Ve Dvoře č. p. 74, č. b. 19 

          za cenu 392.000,- Kč

          s platbou hotově, ihned po doručení oznámení o usnesení ZM, s předkupním právem

          města na dobu 5 let ode dne vkladu kupní  smlouvy na katastru nemovitostí za stejných



          podmínek, včetně finančních.

                                                                        hl. pro 21

Návrh byl schválen.

 

 

32) Prodej volného bytu č. 14 v Příbrami VII, Mariánská 170, 1+1 obálkovou metodou
Usn.č.435/2007/ZM

ZM    s ch v a l u j e

          prodej volného bytu o vel. 1+1 v Příbrami VII, ul. Mariánská č. p. 170, č. b. 14 

          za cenu 450.000,- Kč

          s platbou úvěrem ze staveb. spoření, do 1 měsíce po schválení ZM, s předkupním

          právem města na dobu 5 let ode dne vkladu kupní  smlouvy na katastru nemovitostí

          za stejných podmínek, včetně finančních.

 

                                                                        hl. pro 21

Návrh byl schválen.

 

 

33) Prodej volného bytu č. 6 v Příbrami VII, Mariánská 170, 1+1 obálkovou metodou
Usn.č.436/2007/ZM

ZM    s ch v a l u j e

          prodej volného bytu o vel. 1+1 v Příbrami VII, ul. Mariánská č. p. 170, č. b.  6          

          za cenu 470.000,- Kč s platbou

          úvěrem ze stavebního spoření, do 1 měsíce po schválení ZM, s předkupním právem

          města na dobu 5 let ode dne vkladu kupní  smlouvy na katastru nemovitostí za stejných

          podmínek, včetně finančních.

                                                                        hl. pro 20     zdrž. 1

Návrh byl schválen.

 

 

Do jednání se vrátil Ing. Kareš – počet členů ZM  22.

 

 

34) Prodej volného bytu č. 34 v Příbrami I, Plzeňská 53, 0+1 obálkovou metodou
Usn.č.437/2007/ZM

ZM     s ch v a l u j e

           prodej volného bytu o vel. 1+0 v Příbrami I, ul. Plzeňská č. p. 53, č. b. 34  

           za cenu 385.000,- Kč s platbou



           převodem, do 30 dnů od doručení oznámení o usnesení ZM, s předkupním právem

           města na dobu 5 let ode dne vkladu kupní  smlouvy na katastru nemovitostí za stejných

           podmínek, včetně finančních.

                                                                        hl. pro 22

Návrh byl schválen.

 

 

35) Prodej nebytového prostoru (garáže) č. 227/111 v Příbrami VII, S. K. Neumanna 227
Usn.č.438/2007/ZM

ZM    s ch v a l u j e

          prodej nebytového prostoru - garáže č.227/111 v Příbrami VII, S.K.Neumanna  č.p. 227

          za cenu 208.200,-- Kč

          s platbou v hotovosti, při podpisu kupní smlouvy.

 

                                                                        hl. pro 22

Návrh byl schválen.

 

 

Jednání opustil p. Řehka – počet členů ZM  21.

 

 

36) Prodej nebytového prostoru (dvougaráže) č. 228/111 v Příbrami VII,
      S. K. Neumanna 228
Usn.č.439/2007/ZM

ZM    s ch v a l u j e

          prodej nebytového prostoru – dvougaráže č. 228/111 v Příbrami VII, S.K. Neumanna

          č.p. 228   do SJM, za cenu 503.000,- Kč s platbou převodem z účtu,

          po podpisu kupní smlouvy.

                                                                        hl. pro 21

Návrh byl schválen.

 

 

37) Prodej nebytového prostoru (dvougaráže) č. 229/110 v Příbrami VII,
      S. K. Neumanna 229
Usn.č.440/2007/ZM

ZM    s ch v a l u j e

          prodej nebytového prostoru – dvougaráže č. 229/110 v Příbrami VII, S.K. Neumanna

          č.p. 229 za cenu 271.400,- Kč s platbou hotově, do 7 dnů od doručení oznámení o usnesení 



ZM.

 

                                                                        hl. pro 21

Návrh byl schválen.

 

 

Do jednání se vrátil p. Řehka – počet členů ZM  22.

 

 

38) Prodej nebytového prostoru (garáže) č. 457/101 v Příbrami VII, Pod Haldou 457
Usn.č.441/2007/ZM

ZM    s ch v a l u j e

          prodej nebytového prostoru (garáže) č. 457/101 v Příbrami VII, Pod Haldou č.p. 457 

          do SJM, za cenu 102.000,-- Kč s platbou převodem z účtu,  ihned

          při podpisu kupní smlouvy.

                                                                        hl. pro 22

Návrh byl schválen.

 

 

39) Prodej nebytového prostoru (garáže) č. 458/102 v Příbrami VII, Pod Haldou 458
Usn.č.442/2007/ZM

ZM     s ch v a l u j e

           prodej nebytového prostoru (garáže) č. 458/102 v Příbrami VII, Pod Haldou č.p. 458

           za cenu 121.000,- Kč

           s platbou převodem z účtu, do 14 dnů po doručení oznámení o usnesení ZM.

 

                                                                        hl. pro  22

Návrh byl schválen.

 

 

Jednání opustil JUDr. Kyselák – počet členů ZM  21.

 

 

40) Prodej nebytového prostoru (garáže) č. 227/112 v Příbrami VII, S. K. Neumanna 227
Usn.č.443/2007/ZM

ZM    s ch v a l u j e

          prodej nebytového prostoru – garáže č. 227/112 v Příbrami VII, S.K. Neumanna

          č.p. 227  do SJM, za cenu 167.200,-- Kč, s platbou v hotovosti, 



          při podpisu kupní smlouvy.

                                                                        hl. pro 21

Návrh byl schválen.

 

 

Do jednání se vrátili JUDr. Kyselák a Ing. Vandas – počet členů ZM  23.

 

 

41) Žádost o směnu bytu
Usn.č.444/2007/ZM

ZM    s ch v a l u j e

          výměnu bytu č. 12 v Pb VII, nám. 17.listopadu 299, 2+1, 2 osoby,

          a bytu č. 43 v Pb VII, Březohorská 183, 3+1, 4 osoby.

                                                                        hl. pro 23

Návrh byl schválen.

 

 

42) Žádost o změnu nájemní smlouvy na straně nájemce
Usn.č.445/2007/ZM

ZM     s ch v a l u j e

           změnu nájemní smlouvy k bytu č. 6 v  Příbrami VII, nám. 17.listopadu 299 na straně

           nájemce - přistoupení nového dalšího nájemce dle žádosti.

 

                                                                        hl. pro 21     zdrž. 2

Návrh byl schválen.

 

 

43) Žádost o půjčku
Usn.č.446/2007/ZM

ZM    n e s ch v a l u j e

          poskytnutí půjčky ve výši   270.000 až 300.000,- Kč  dle žádosti.

                                                                        hl. pro  19     zdrž. 4

Návrh byl schválen.

 

 

44) Návrh změny rozpočtu města na rok 2007, navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 –
      všeobecná pokladní správa (účelová dotace) a kapitoly 728 - sociální věci (příspěvek
      na péči)



Usn.č.447/2007/ZM

ZM     s ch v a l u j e 

           změny rozpočtu města na rok 2007, to je navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 –

           všeobecná pokladní správa (účelová dotace ve výši 18.393.000,-- Kč, ÚZ 13235)

           a kapitoly 728 - sociální věci (příspěvek na péči ve výši 18.393.000,-- Kč,ÚZ 13235).

           Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. Kapitola paragraf pol.
účelový

znak
Prvek

rozpočtu
popis částka změny

RP0176 728 – OSV 4195 5410 13235 880 Příspěvek na péči 18 393 000,00
RP0177 741 – OE  4116 13235 960 Příspěvek na péči 18 393 000,00

 

                                                                        hl. pro 23

Návrh byl schválen.

 

 

45) Návrh na vydání Změny č. 1 Regulačního plánu Příbram – Žežice
Usn.č.448/2007/ZM

ZM     I.   b e r e   n a   v ě d o m í

           předkládací zprávu o průběhu zpracování a projednání Změny č. 1 Regulačního plánu

           Příbram – Žežice,

 

     II.   k o n s t a t u j e,

     že Změna č. 1 Regulačního plánu Příbram – Žežice není v rozporu s výsledky

     projednání a s požadavky uvedenými v § 68 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,

     o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění,

 

     III.    v y d á v á 

     v souladu s § 6 odst. 5 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

     a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, za použití § 62 odst. 1 a § 71

     odst. 2 stavebního zákona, § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

     v platném znění, ve spojení s § 188 odst. 4 stavebního zákona  Změnu č. 1 Regulačního

     plánu Příbram – Žežice.

                                                                        hl. pro 23

Návrh byl schválen.

 

 

46) Pojmenování ulic
Usn.č.449/2007/ZM

ZM    s ch v a l u j e



1)      změnu názvu ul. „Do Polí“ v Lazci na „Dubová“

2)      pojmenování bezejmenné ul. v Lazci na „Do Polí“,

3)      pojmenování bezejmenné ul. na „Karla Hojdena“, Příbram VI – Březové Hory, jedná se čp. 
306, 549, 582,

4)      pojmenování bezejmenné ul. na „Veselého Rytířstva“, Příbram VI – Březové Hory, jedná se o 
čp. 573, 574, 576

5)      pojmenování turistické stezky „Foglarova“ na území města Příbram od ulice Třemošenská 
podél říčky Litavky až ke hrázi Vysokopeckého rybníka.

 

                                                                        hl. pro 19     proti 3     zdrž. 1

Návrh byl schválen.

 

 

47) Změna koordinátora Finančního výboru ZM
Usn.č.450/2007/ZM

ZM    I.    o d v o l á v  á

          koordinátorku Finančního výboru ZM  pí Janu Pivoňkovou.

 

          II.    j m e n u j e 

          koordinátorkou  Finančního výboru ZM Ing. Venuši Štochlovou, vedoucí         

          odboru ekonomického.  

                                                                        hl. pro 23

Návrh byl schválen.

 

 

48) Zpráva pro vlastníka vodohospodářského majetku a návrh plánu oprav a investic
       pro město Příbram na r. 2008
Hlasováno o návrhu MUDr. Šedivého.

Usn.č.451/2007/ZM
ZM     s ch v a l u j e

nájemné společnosti 1. SčV, a.s. na rok 2008 ve výši  16.800.000,- Kč

      

                                                                       hl. pro 9     proti 9     zdrž. 5

Návrh nebyl schválen nadpoloviční většinou hlasů.

 

Hlasováno o písemném návrhu.

Usn.č.452/2007/ZM

ZM     I.    b e r e   n a   v ě d o m í

           předloženou  „Zprávu pro vlastníka vodohospodářského majetku za rok 2006“,



 

           II.    s ch v a l u j e

1)      předložený  „Návrh oprav a investic do vodohospodářského majetku města Příbram na rok 
2008“,

2)      nájemné společnosti 1. SčV, a.s. na rok 2008 ve výši  14.800.000,- Kč,

3)      uzavření Dodatku č. 1/2007 ke Smlouvě o pronájmu a komplexním provozování 
infrastrukturního majetku.

                                                                        hl. pro 19     proti 1     zdrž. 3

Návrh byl schválen.

 

 

49) Návrh na prodej domů čp. 153 154 v Příbrami IV včetně pozemku p.č. 2810                
      k.ú. Příbram
Usn.č.453/2007/ZM

ZM    s ch v a l u j e

          prodej domu čp. 153 v Příbrami IV, vč. pozemku p.č. 2812 o výměře 449 m2,

          k.ú. Příbram,  a domu čp. 154 v Příbrami IV, vč. pozemku p.č. 2813 o výměře 397 m2,

          k. ú. Příbram a pozemku p.č. 2810 o výměře 877 m2, k.ú. Příbram k výstavbě

          polyfunkčního domu spol. SRV INVEST s.r.o., Čs.armády 29, Příbram IV

          za cenu 3,160.000,-Kč s tím, že kupující převezme veškeré závazky vyplývající

          z nájemních smluv uzavřených na bytové jednotky v těchto domech a ze smluv

          na plošnou inzerci. Kupní cenu uhradí kupující do deseti dnů po podpisu kupní

          smlouvy.

                                                                        hl. pro 20

(p. Smetana, p. Řehka, Ing. Novotný, pí Růžičková, Ing. Pikrt, Ing. Vandas, JUDr. Kyselák, Ing. 
Kortus, MVDr. Beneš, MVDr. Řihák, Ing. Kareš, MUDr. Krček, p. St. Růžička,                   p. 
Chrastina, Mgr. Číhalová, Mgr. Chvál, MUDr. Šedivý, p. Černý, Ing. Králíček,                  p. M. 
Růžička)

                                                                              proti 1  (RSDr. Svoboda)

                                                                              zdrž. 2 (Mgr. Potůčková, Ing. Bartoň)

Návrh byl schválen.

 

 

50) Návrh na prodej pozemků p.č. 41/1 a 41/6 k.ú. Bř. Hory
Usn.č.454/2007/ZM

ZM     s ch v a l u j e 

           prodej  pozemků p.č. 41/1 o výměře 7052 m2 a p.č. 41/6 o výměře 1010 m2,

           oba pozemky k.ú.Bř.Hory, společnosti MTStav Příbram s.r.o., Nádražní 148,

           Příbram IV. za cenu 1,693.020,-Kč, tj. 210,-Kč/m2. Kupní cenu uhradí kupující



           do deseti dnů po podpisu kupní smlouvy.

 

                                                                        hl. pro 22     zdrž. 1

Návrh byl schválen.

 

 

51) Návrh na prodej pozemku p.č. 1601/6 k. ú. Příbram – staženo z programu
 

 

52) Různé, diskuse, interpelace, závěr     
 

 

10. zasedání Zastupitelstva města Příbram skončilo v 18,05 hodin.

 

 

 

 

 

O v ě ř o v a t e l é:

 

 

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

p. Svatopluk Chrastina                                                            Ing. Pavel Pikrt

 

 

………………………………..

MVDr. Josef Řihák

 

 

Příbram, 19.9.2007

Zapsala: Hana Fialová
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