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 U s n e s e n í

 

z 11 . jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 19. 11.  2007

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

    

Přítomni: členové ZM dle prezenční listiny

         

 

1) Zahájení, ověřovatelé, program, informace
 

Hlasováno o návrhu MUDr. Šedivého.

Usn.č.455/2007/ZM

ZM     s t a h u j e

           bod pod č. 9) z dnešního programu.

hl. pro  24

Návrh byl schválen.

 

 

Hlasováno o návrhu p. Chrastiny.

Usn.č. 456/2007/ZM

ZM     s t a h u j e

           bod pod č. 13) z dnešního programu.

hl. pro  10, proti 14

Návrh nebyl schválen nadpoloviční většinou hlasů.

 

 

Hlasováno o návrhu MVDr. Řiháka.

Usn.č. 457/2007/ZM

ZM     s t a h u j e

           bod pod č. 14)  a  33) z dnešního programu.



hl. pro  24

Návrh byl schválen.

 

 

Hlasováno o upraveném programu.

P r o g r a m:

1.      Zahájení, ověřovatelé, program, informace

2.      Pozemky – oblast Q klubu

3.      Nabídka odprodeje pozemků k.ú. Příbram

4.      Návrh na revokaci usn. č. 1068/2004 ze dne 1. 12. 2004

5.      Návrh na sepsání souhlasného prohlášení pro převod pozemků k.ú. Háje u Pb

6.      Návrh na částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 14. 5. 2007, č. usn. 284/2007/ZM

7.      Návrh na prodej části p.č. 2278 k.ú. Příbram

8.      Návrh na výkup pozemků k.ú. Trhové Dušníky

9.      Návrh na výkup id. 4/9 rozestavěné budovy „Patologie“ – ÚZS VM – staženo              z 
programu

10.  Návrh na bezúplatný převod pozemků k.ú. Trhové Dušníky od PF ČR (Květná)

11.  Návrh na doplnění usnesení ZM ze dne 17. 9. 2007, usn. č. 420/2007/ZM

12.  Návrh na odprodej pozemků k.ú. Pb společnosti STAVUS, a.s.

13.  Návrh na prodej objektu býv. stodoly včetně pozemku st. 95 a p.č. 122/21 k.ú. Březové Hory

14.  Návrh na prodej pozemku p.č. 1601/6 k.ú. Příbram - staženo  z programu

15.  Prodej volného bytu č. 10 v Příbrami VII, ul. B. Němcové 251, 1+2 obálkovou metodou

16.  Prodej volného bytu č. 63 v Příbrami VIII, ul. Čechovská 125, 0+2 obálkovou metodou

17.  Prodej volného bytu č. 7 v Příbrami VII, ul. Legionářů 373, 1+2 obálkovou metodou

18.  Prodej volného bytu č. 12 v Příbrami VII, ul. Mariánská 170, 1+1 obálkovou metodou

19.  Prodej volného bytu č. 8 v Příbrami III, ul. Ryneček  149, 1+1 obálkovou metodou

20.  Prodej nebytového prostoru (garáže) č. 457/102 v Příbrami VII, Pod Haldou 457

21.  Žádost nájemníka obecního bytu v Příbrami VII – 322 o prodloužení lhůty k převodu bytu do 
vlastnictví

22.  Návrh na schválení prodeje a ceny bytů v Příbrami IV, ul. Nerudova č.p. 241 – pozemky pod 
bytovým domem jsou  ve vlastnictví Města Příbram a ul. Hornických učňů č.p. 236 – 239  – část 
pozemků pod bytovými domy není ve vlastnictví Města Příbram

23.  Žádost o bezúplatný převod nebytového prostoru a změnu v Prohlášení vlastníka v domě č.p. 
292 v Příbrami V Zdaboř

24.  Návrh na vyhlášení 1. výběrového řízení na poskytování půjček z fondu FOM (fondu oprav a 
modernizace bydlení na území města Příbram) v roce 2008, vyhodnocení hospodaření fondu i 
dosažených věcných efektů za předcházející rok

25.  Návrh na ukončení pronájmu strojů a jejich případné odkoupení společnosti Tiskárna Prima, 
s.r.o.



26.  Zpráva o vývoji hospodaření města Příbram a jím zřízených organizací a čerpání rozpočtu za 1. 
pololetí 2007

27.  Pohledávky města Příbram ke dni 30. 6. 2007

28.  Přijetí úvěru – „Zdabořská“

29.  Žádost o přidělení finančního příspěvku na zakoupení technologie na úpravu vody pro Rodinné 
centrum Amálka

30.  Návrhy na změnu Územního plánu města Příbrami, podané v období od 1. 5. 2007     do 30. 9. 
2007

31.  Delegování  zástupce  města  k  zastupování města Příbram ve Svazku obcí                pro 
vodovody a kanalizace

32.  Žádost o dotaci – Q klub Příbram

33.  Žádost Cyklo klubu Příbram o dotaci - staženo z programu

34.  Žádost o změnu použití účelové dotace pro TJ Sokol Březové Hory

35.  Uvolnění propagačních materiálů pro matriku

36.  Žádost o darování propagačních materiálů vedení města

37.  Zásady pro přidělování dotací v kultuře

38.  Návrh termínů jednání rady a zastupitelstva města  na I. pololetí 2008

39.  Návrh na přísedící Okresního soudu v Příbrami

40.  Stanovení paušální částky, jako náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce 
neuvolněného člena ZM pro rok 2008  

41.  Návrh na ukončení členství města ve Sdružení měst a obcí okresu Příbram „Doprava 99“ 
dohodou

42.  Různé    

43.   Diskuse, interpelace, závěr     

 

                                                                                                      

Usn.č. 458/2007/ZM

ZM     s ch v a l u j e

           upravený program dnešního jednání.

                                                                       hl. pro  24

Návrh byl schválen.

 

 

Hlasováno o návrhu Ing. Pikrta.

Usn.č. 459/2007/ZM

ZM      s c h v a l u j e,

            že dle Jednacího řádu ZM § 6, bod 14) písm. a) nikdo nemůže mluvit v téže věci 
vícekrát  než dvakrát.

 



                                                                       hl. pro  14,  proti 5, zdrž. 5

Návrh byl schválen.

 

 

2) Návrh na výkup pozemků k.ú. Příbram v oblasti u Q-klubu   
 

 Na jednání ZM se dostavil Ing. Fuksa – počet členů ZM 25.

 

Usn.č. 460/2007/ZM

ZM           s c h v a l u j e    

                 revokaci ZM ze dne 17.9.2007, č. usn. č. 404/2007

 

                                                                               hl. pro  10

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

 

            proti 13

(p. Růžička St., MUDr. Krček, Ing. Kareš, MVDr. Řihák, MVDr. Beneš, Ing. Kortus, JUDr. 
Kyselák, Ing. Vandas, Ing. Pikrt, pí Růžičková, Ing. Bartoň, RSDr. Svoboda, Mgr. Potůčková,)

 

            zdrž. 2

(p. Smetana, Ing. Novotný)

 

Návrh nebyl schválen nadpoloviční většinou hlasů.

 

 

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

Usn.č.461/2007/ZM

ZM      s o u h la s í

            s vystoupením JUDr. Žákové, právní zástupkyně.

 

            hl. pro 25

Návrh byl schválen.

 

 

Hlasováno o návrhu Ing. Kareše.

Usn.č. 462/2007/ZM



ZM      s c h v a l u j e   

            výkup pozemků, a to p.č. 565/10 o výměře 25 m2 a p.č. 565/37 o výměře 3302 m2 vše k.ú. 
Příbram za cenu   250,- Kč/m2. Kupní cena  za výkup pozemků  bude uhrazena nejpozději do 31.3 
2008. Časová působnost tohoto usnesení je 1 rok od oznámení usnesení ZM žadateli.

 

                        hl. pro 7

(p. Růžička, MUDr. Krček, Ing. Kareš, MVDr. Beneš, Ing. Kortus, Ing. Pikrt, pí Růžičková)

 

            proti 9

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

 

            zdrž. 9

(Mgr. Chvál, p. Špína, MVDr. Řihák, JUDr. Kyselák, Ing. Vandas, Ing. Bartoň, Mgr. Potůčková, 
RSDr. Svoboda, p. Smetana)

 

Návrh nebyl schválen nadpoloviční většinou hlasů.

 

 

Hlasováno o návrhu MVDr. Řiháka.

Usn.č.463/2007/ZM

ZM      s c h v a l u j e   

            výkup pozemků, a to p.č. 565/10 o výměře 25 m2 a p.č. 565/37 o výměře 3302 m2 vše k.ú. 
Příbram za cenu  500,- Kč/m2. Kupní cena  za výkup pozemků  bude uhrazena nejpozději do 31.6. 
2008. Časová působnost tohoto usnesení je 1 rok od oznámení usnesení ZM žadateli.

 

                        hl. pro 15

(p. Růžička M., Ing. Králíček, p. Černý, MUDr. Šedivý, Ing. Fuksa, Mgr. Chvál, Mgr. Číhalová, p. 
Chrastina, p. Špína, MVDr. Řihák, Ing. Vandas, RSDr. Svoboda, Mgr. Potůčková, Ing. Novotný, p. 
Řehka)

 

            proti 2

(p. Růžička St., Ing. Kareš)

 

            zdrž. 8

(MUDr. Krček, MVDr. Beneš, Ing. Kortus, JUDr. Kyselák, Ing. Pikrt, pí Růžičková, Ing. Bartoň, p. 
Smetana)

 

Návrh byl schválen.



 

 

Jednání opustil p. Chrastina – počet členů ZM 24.

 

 

4) Návrh na revokaci usn. č. 1068/2004 ze dne 1.12. 2004
Usn.č.464/2007/ZM

ZM      s c h v a l u j e   
           revokaci usn. č. 1068/2004/ZM ze dne 1.12.2004.

 

                                                                            hl. pro  24

Návrh byl schválen.

 

Do jednání se vrátil p. Chrastina – počet členů ZM 25.

 

5) Návrh na sepsání souhlasného prohlášení pro převod pozemků k.ú. Háje u Pb
Usn.č. 465/2007/ZM

ZM      s c h v a l u j e

sepsání souhlasného prohlášení  s ÚZS VM pro převod pozemků  na město v k.ú. Háje u 
Příbramě,  a to p.č. 507/4, p.č. 523/1, p.č. 523/2 o celkové výměře 4047 m2.

 

                                                                             hl. pro 25

Návrh byl schválen.

 

6) Návrh na částečnou revokaci usnesení  ZM ze dne 14.5.2007, č. usn. 284/2007/ZM               
Hlasováno o návrhu MUDr. Šedivého.

Usn.č.466/2007/ZM

ZM      s c h v a l u j e

            částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 14.5.2007, č. usn. 284/2007/Zm, a to výkup 
pozemku p.č. 3089/6 o výměře 685 m2  k.ú. Příbram za cenu 380,- 
Kč/m2.                                                                                

hl. pro 14, proti 7, zdrž. 4

Návrh byl schválen.

 

7) Návrh na prodej části p.č. 2278 k.ú. Příbram  
Usn.č. 467/2007/ZM

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

odprodej části p.č. 2278 (dle gpl. 2278/2 o vým. 308 m2) k.ú. Příbram akciové společnosti Ravak, 
Příbram I/285.



                                                                                

hl. pro 24, zdrž. 1

Návrh byl schválen.

 

8) Návrh na výkup pozemků k.ú. Trhové Dušníky              
Usn.č. 468/2007/ZM

ZM      s c h v a l u j e

výkup pozemků  k.ú. Trhové Dušníky p.č. 547/18, p.č. 548/3, p.č. 549/6, p.č. 550/6 o celkové 
výměře 125 m2 za cenu 50,- Kč/m2. Kupní cena za výkup pozemků bude uhrazena nejpozději do 
konce května 2008. Časová působnost tohoto usnesení je 6 měsíců od oznámení usn. ZM žadateli.

 

                                                                                   hl. pro  15, proti 3, zdrž. 7

Návrh byl schválen.

 

 

9) Návrh na výkup id.  4/9 rozestavěné budovy „Patologie“ – ÚZS VM  - staženo               z
programu  
 

 

10)  Návrh  na  bezúplatný  převod  pozemků  k.ú.  Trhové  Dušníky  od  PF  ČR  na  město
(Květná)                 
Usn.č.469/2007/ZM

ZM      s c h v a l u j e

            bezúplatný převod pozemků p.č. 553/5, p.č. 554/12, p.č. 554/11, p.č. 547/15, p.č. 547/16, 
p.č. 547/17, p.č. 551/9, p.č. 559/6, p.č. 550/4, p.č. 551/12, p.č. 559/8, p.č. 553/6    vše k.ú. Trhové 
Dušníky z vlastnictví Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Města Příbram.

                                                             hl. pro  25

Návrh byl schválen.

 

 

11) Návrh na doplnění usn. ZM ze dne 17.9.2007, č. usn. 420/2007
Usn.č.470/2007/ZM

ZM      s o u h l a sí

            s ukončením diskuse a s přerušením jednání na 10 minut.

           

            hl. pro optická většina

 

Po skončení přestávky pokračováno v jednání.

 

 



Hlasováno o návrhu MUDr. Šedivého.

Usn.č.471/2007/ZM

ZM     I.  r e v o k u j e

           usn. č. 420/2007/ZM ze dne 17. 9. 2007.

 

II.  n e s c h v a l u j e

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

           pozemek p.č. 3097/1 o výměře 4279 m2  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.

                                                                       

hl. pro 9

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

 

 

proti 13

(p. Růžička St., MUDr. Krček, Ing. Kareš, MVDr. Řihák, MVDr. Beneš, Ing. Kortus, JUDr. 
Kyselák, Ing. Pikrt, pí Růžičková, Ing. Bartoň, RSDr. Svoboda, Mgr. Potůčková, Ing. Novotný)

 

zdrž. 3

(Mgr. Chvál, p. Smetana, Ing. Vandas)

 

Návrh nebyl schválen nadpoloviční většinou hlasů.

 

 

Hlasováno o písemném návrhu.

Usn.č. 472/2007/ZM

ZM      s c h v a l u j e

doplnění usnesení ZM č. 420/2007  ze dne  17.9.2007  o:

Obě věcná břemena budou bezúplatná ve prospěch města Příbram přecházející s vlastnictvím věci 
na další nabyvatele. Každé věc. břemeno je oceněno částkou 3.000,-Kč. 



                              

                                                 hl. pro 14

(p. Růžička St., MUDr. Krček, Ing. Kareš, MVDr. Řihák, MVDr. Beneš, Ing. Kortus, JUDr. 
Kyselák, Ing. Pikrt, pí Růžičková, Ing. Bartoň, RSDr. Svoboda, Mgr. Potůčková, Ing. Novotný, Ing.
Vandas)

 

proti 9

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

 

zdrž. 2

(Mgr. Chvál, p. Smetana)

 

Návrh byl schválen.

 

12) Návrh na odprodej pozemků k.ú. Příbram – spol. Stavus
Usn.č.473/2007/ZM

ZM      s c h v a l u j e

odprodej  pozemků k.ú. Příbram p.č. 4425/7 o vým. 358 m2 , p.č. 4425/3 o vým. 222 m2 a p.č. 
4425/4 o vým. 225 m2, p.č. 4425/5 o vým. 664 m2, p.č. 4425/6 o vým. 660 m2 za cenu 300,- 
Kč/m2 společnosti Stavus,  a.s. se sídlem Příbram V – Zdaboř, Poštovní ul. 6.

                                                                               hl. pro 25 

Návrh byl schválen.

 

 

13) Návrh na prodej objektu býv. stodoly vč. poz. p.č. st. 95 a poz. 122/21 k.ú. Bř. Hory
Usn.č.474/2007/ZM

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

na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní, prodej objektu bývalé stodoly  na poz. p.č. st. 95, vč.
pozemku  o výměře 240 m2 a pozemku p.č. 122/21 o výměře 288 m2 v  k.ú.Bř.Hory  spol. CAPO 
REAL a.s., Ocelářská 35/1354, Praha 9 za cenu dle znaleckého posudku č. 2461-105/2005 ze dne 
30.7.2005, která činí 516.000,-Kč s tím, že cena bude navýšená o valorizaci inflační doložky. Míra 
inflace za rok  2005 činí 1,9 % a za rok 2006 činí 2,5 %  tj. cena prodeje celkem vč. inflace je 
k dnešnímu dni ve výši 528.900,-Kč a bude upřesněna k datu podpisu smlouvy.  

                               

hl. pro 14

(p. Růžička St., MUDr. Krček, Ing. Kareš, MVDr. Řihák, MVDr. Beneš, Ing. Kortus, JUDr. 
Kyselák, Ing. Pikrt, pí Růžičková, Ing. Bartoň, RSDr. Svoboda, Mgr. Potůčková, Ing. Novotný, Ing.
Vandas)

 

proti 9



(p. Černý, MUDr. Šedivý, Ing. Fuksa, Mgr. Číhalová, p. Chrastina, p. Špína, p. Řehka,

p. Smetana, Mgr. Chvál)

 

zdrž. 2

(p. Růžička M., Ing. Králíček)

 

Návrh byl schválen.

 

 

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

Jednání opustil Ing. Fuksa – počet členů ZM 24.

 

15)  Prodej  volného  bytu  č.  10  v Příbrami  VII,  ul.  Boženy  Němcové  č.  p.  251  o  vel.  2+1
obálkovou metodou
Usn.č.475/2007/ZM

ZM      s c h v a l u j e

prodej volného bytu o vel. 2+1 v Příbrami VII, ul. Boženy Němcové č.p. 251, č. b. 10   za cenu 
645.000,- Kč s platbou úvěrem ze stavebního spoření, do 1 měsíce 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 24

Návrh byl schválen.

 

16) Prodej volného bytu č. 63 v Příbrami VIII, ul. Čechovská  č. p. 125 o vel. 2+0 obálkovou
metodou
Usn.č.476/2007/ZM

ZM      s c h v a l u j e

prodej volného bytu o vel. 2+0 v Příbrami VIII, ul. Čechovská  č. p. 125, č. b. 63 za cenu 853.300,- 
Kč s platbou částečně z vlastních zdrojů a částečně úvěrem, do 7 týdnů 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 24

Návrh byl schválen.

 

 

17) Prodej volného bytu č. 7 v Příbrami VII, ul. Legionářů č. p. 373 o vel. 2+1 obálkovou metodou

Usn.č.477/2007/ZM



ZM      s c h v a l u j e

prodej volného bytu o vel. 2+1 v Příbrami VII,  ul. Legionářů  č.p. 373, č. b. 7 za cenu 955.000,- Kč
s platbou hypotečním úvěrem, do 1 měsíce 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 24

Návrh byl schválen.

 

 

18) Prodej volného bytu č. 12 v Příbrami VII, ul. Mariánská  č. p. 170 o vel. 1+1 obálkovou
metodou
Usn.č.478/2007/ZM

ZM      s c h v a l u j e

prodej volného bytu o vel. 1+1 v Příbrami VII, ul. Mariánská č. p. 170, č. b. 12 za cenu 501.000,- 
Kč s platbou bankovním převodem, 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 24 

Návrh byl schválen.

 

 

19)  Prodej  volného bytu  č.  8  v Příbrami  III,  ul.  Ryneček  č.  p.  149 o  vel.  1+1  obálkovou
metodou
Usn.č.479/2007/ZM

ZM      s c h v a l u j e

prodej volného bytu o vel. 1+1 v Příbrami III, ul. Ryneček č. p. 149, č. b. 8 za cenu 626.000,- Kč 
s platbou hypotečním úvěrem, do 2 měsíců 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 24

Návrh byl schválen.

 

Do jednání se vrátil Ing. Fuksa – počet členů ZM 25.
 
 
20) Prodej nebytového prostoru (garáže) č. 457/102 v Příbrami VII, Pod Haldou č.p. 457
Usn.č.480/2007/ZM

ZM      s c h v a l u j e

prodej nebytového prostoru (garáže) č. 457/102 v Příbrami VII, Pod Haldou č.p. 457  za cenu 
150.000,-- Kč s platbou převodem na účet,  při podpisu kupní smlouvy.



                                                                                 hl. pro 25 

Návrh byl schválen.

 

Jednání opustil MUDr. Šedivý – počet členů ZM 24.

 

21)  Žádost  nájemníka  obecního  bytu  č.  6  v  Příbrami  VII  -  322,  o  prodloužení  lhůty
k převodu bytu do vlastnictví
Usn.č.481/2007/ZM

ZM      s c h v a l u j e

prodloužení lhůty k převodu bytu do vlastnictví pro nájemce bytu č. 6 v Příbrami VII, ul.E.Beneše 
č.p. 322,  do 30.6.2008.

 

                                                                                 hl. pro 24

Návrh byl schválen.

 

Do jednání se vrátil MUDr. Šedivý – počet členů ZM 25.

 

 

22) Návrh na schválení prodeje a ceny bytů v Příbrami IV, ul. Nerudova  č. p. 241 –  pozemky pod
bytovým domem jsou ve vlastnictví  Města Příbram a ul.  Hornických učňů č.p.  236-239 -  část
pozemků pod bytovými domy není ve vlastnictví Města Příbram
Hlasováno o návrhu Ing. Králíčka.

Usn.č.482/2007/ZM

ZM    s c h v a l u j e 

          cenu  bytů 2000,-Kč/m2

hl. pro 2, proti 15, zdrž. 8

 

Návrh nebyl schválen nadpoloviční většinou hlasů.

 

 

Hlasováno o písemném návrhu.

Usn.č.483/2007/ZM

ZM       s c h v a l u j e

1)      prodej a cenu bytů ve výši 700,- Kč/ m² oprávněným nájemníkům bytů  v Příbrami IV,
 ul.Nerudova č.p. 241 – pozemky pod domem jsou ve vlastnictví města Příbram,

           a)   u č.p. 241 bude doplatek 100,- Kč/ m²    za pozemek č. 2637/6 – 141 m² (bude děleno 
mezi 4 bytové jednotky)

2)       prodej a cenu bytů ve výši 700,- Kč/ m² oprávněným nájemníkům bytů  v Příbrami IV, 
ul.Hornických učňů č.p. 236 až 237 – pozemky    jsou ve vlastnictví města Příbram,  a  u   č.p.  238 
a 239 – část pozemků není ve vlastnictví města Příbram



         a)  u č.p. 236, bude doplatek 100,- Kč/ m²  za pozemek č. 2633/36  - 58 
m²,  (bude     děleno mezi 4 bytové jednotky),

                 u č.p. 237  bude doplatek 100,- Kč/ m²  za pozemek č. 2633/35 – 64 m², (bude děleno 
mezi 4 bytové jednotky),

                       u č.p. 238  bude doplatek 100,- Kč/ m²  za pozemky č. 2633/34  - 53 m² a  č. 
2633/33   – 34 m²(1/2)    (bude děleno mezi 4 bytové jednotky),

                       u č.p. 239  bude doplatek 100,- Kč/ m² za  pozemky č. 2604/6 – 7 m² (1/2), (bude 
děleno mezi 4 bytové jednotky).

  

                                                                                   hl. pro 23, proti 1, zdrž. 1

Návrh byl schválen.

 

 

23) Žádost o bezúplatný převod nebytového prostoru a změnu v Prohlášení vlastníka v domě
č.p. 292 v Příbrami V - Zdaboř
Usn.č.484/2007/ZM

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

           bezúplatný převod nebytového prostoru č. 101 v domě č.p. 292 v Příbrami V – Zdaboř  pro 
Společenství vlastníků bytů.   

                                                                                 hl. pro 25

Návrh byl schválen.

 

 

24) Návrh na vyhlášení 1.  výběrového řízení na poskytování půjček z fondu FOM (fondu
oprav a modernizace bydlení na území města Příbram) v roce 2008, vyhodnocení hospodaření
fondu i dosažených věcných efektů za předcházející rok
Usn.č.485/2007/ZM

ZM      I. v y h l a š u j e

           1. výběrové řízení na poskytování půjček vlastníkům bytů na území města Příbram pro rok 
2008 z fondu FOM,

   

II.  s t a n o v í

následující podmínky výběrového řízení:

1)      1. výběrové řízení proběhne dne 10. 1. 2008,

2)      lhůta pro podávání žádostí je stanovena do dne 31. 12. 2007,

3)      obsah žádosti musí splňovat podmínky uvedené ve vyhlášce města Příbram          č. 4/2004, čl. 
IV, odst. 3, ve znění vyhlášky č. 10/2005,

4)      žádosti se podávají na formuláři, který je k dispozici na Městském úřadu Příbram, 
odboru ekonomickém a na internetových stránkách města Příbram

                 www.pribram-city.cz

                                                                                   hl. pro 25



Návrh byl schválen.

 

 

Jednání opustil p. Řehka – počet členů ZM 24.

 

25) Návrh na ukončení pronájmu strojů a jejich případné odkoupení společnosti Tiskárna
Prima, s.r.o.
Usn.č.486/2007/ZM

ZM      s c h v a l u j e

            prodej celého souboru strojů, v současné době pronajatých společnosti Tiskárna Prima, 
s.r.o., za cenu Kč 131.001,- společnosti Tiskárna Prima, spol. s r.o. se sídlem Ostrov č.p. 20, PSČ 
262 72, IČ 25068148 zastoupenou jednatelem společnosti panem Miroslavem 
Zelenkou.                              

                                                    hl. pro 24

Návrh byl schválen.

Do jednání se vrátil p. Řehka – počet členů ZM 25.

 

 

26) Zpráva o vývoji hospodaření města Příbram a jím zřízených organizací a čerpání rozpočtu za 1.
pololetí 2007
Usn.č. 487/2007/ZM

ZM      schvaluje zprávu o vývoji hospodaření města Příbram a jím zřízených organizací a  čerpání 
rozpočtu za 1. pololetí 2007.

 

                                                                                 hl. pro  25

Návrh byl schválen.

 

 

27) Pohledávky města Příbram ke dni 30.6.2007  
Usn.č.488/2007/ZM

ZM      I. u k l á d á

RM prověřit ze zápisu č. 9 FV bod č. 6 a předložit návrh na řešení na příští jednání   ZM

 

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

            souhrn pohledávek města Příbram ke dni 30.6.2007, a to:

            pohledávky                     29.490.149,39 Kč

            příslušenství k dluhu      71.538.094,59 Kč

 

                                                                                   hl. pro 25



Návrh byl schválen.

 

28) Přijetí úvěru Zdabořská
Usn.č.489/2007/ZM

ZM      s c h v a l u j e 

přijetí  dlouhodobého úvěru od České spořitelny, a.s. v částce Kč 46.000.000,- na profinancování 
projektu stavebních úprav komunikace Zdabořské ulice v Příbrami.

 

                                                                                   hl. pro  25

Návrh byl schválen.

 

 

29) Žádost o přidělení finančního příspěvku na zakoupení technologie na úpravu vody pro
Rodinné centrum Amálka 
Usn.č.490/2007/ZM

ZM      s c h v a l u j e

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 80 000Kč Rodinnému centru Amálka na zlepšení 
technologie úpravy vody (BIO UV IBP30AM středotlaká lampa a automatické lux Dolphin).

 

                                                                                   hl. pro 15, proti 1, zdrž. 9

Návrh byl schválen.

 

 

 

30) Návrhy na změnu Územního plánu města Příbrami, podané v období od 1. 5. 2007 do 30.
9. 2007
Usn.č.491/2007/ZM

ZM      r o z h o d u j e

v souladu § 44 a § 55 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění o návrzích na změnu ÚPO, které byly podány v období od 1. 5. 
2007 do 30. 9. 2007 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s tím, že:

            -    fyzické pořizování změny ÚPO bude zahájeno v lednu 2010,

-   jednotliví navrhovatelé změn ÚPO se budou finančně spolupodílet na zpracování  dokumentace 
změny ÚPO.

                                                                                   hl. pro  25

Návrh byl schválen.

 

 

Jednání opustil MUDr. Šedivý – počet členů ZM 24.

 



 

31) Delegování zástupce města k zastupování města Příbram ve Svazku obcí pro vodovody a
kanalizace Písemný materiál obdrželi všichni členové ZM.
Usn.č.492/2007/ZM

ZM      r e v o k u j e          

            usnesení ZM č. 399/2007/ZM

                                                                                   hl. pro 14, zdrž. 10

Návrh byl schválen.

 

 

Usn.č.493/2007/ZM

ZM         o d v o l á v á         

MUDr. Ivana Šedivého z funkce zástupce města  Příbram ve Svazku obcí pro vodovody a 
kanalizace,

                                                                                   hl. pro 14, proti 5, zdrž. 5

Návrh byl schválen.

 

Usn.č.494/2007/ZM

ZM         j m e n u j e      

Ing. Petra Kareše k zastupování města Příbram ve Svazku obcí pro vodovody a

kanalizace.

                                                                                   hl. pro 16, proti 2, zdrž. 6

Návrh byl schválen.

 

32) Žádost o dotaci – Q klub Příbram
Do jednání se vrátil MUDr. Šedivý – počet členů ZM 25.

 

Hlasováno o návrhu p. Smetany.

Usn.č.495/2007/ZM

ZM     s t a h u j e

           tento bod z dnešního projednávání.

                                                                                 hl. pro  2, proti 14, zdrž. 9

Návrh nebyl schválen nadpoloviční většinou hlasů.

 

Hlasováno o návrhu MVDr. Řiháka.

Usn.č.496/2007/ZM

ZM      s c h v a l u j e     

poskytnutí dotace pro Q-klub Příbram, IČO 42 72 64 33 ve výši  100.000,-Kč na provoz klubu. 



Dotace bude poskytnuta z kap. 741 – všeobecná pokladní správa, prvek 660 – rezerva.

                                                                                 hl. pro  20, zdrž. 5

Návrh byl schválen.

 

 

33) Žádost  Cyklo klubu Příbram o dotaci – staženo z programu  
 

 

34) Žádost o změnu použití účelové dotace pro TJ Sokol Březové Hory
Usn.č.497/2007/ZM

ZM      s c h v a l u j e 

změnu účelu použití dotace ve výši 5 000,- Kč pro TJ Sokol Březové Hory na akci „Sjezd rodáků 
Březových Hor.

 

                                                                                    hl. pro  19, zdrž. 6

Návrh byl schválen.

 

 

35) Uvolnění propagačních materiálů
Usn.č.498/2007/ZM

ZM      s c h v a l u j e 

uvolnění 50 ks knih „Příbram – Přítomná minulost“  (á 500,- Kč) a 50 knih „Příbram v průběhu 
staletí“ (á 499,- Kč)  pro OOVV, odd. matriky, obřadů a slavností. Celková cena činí 49.950,- Kč.

                                                                                    hl. pro 25

Návrh byl schválen.

 

 

36) Žádost o darování propagačních materiálů
Usn.č.499/2007/ZM

ZM         s c h v a l u j e   

I.  darování 32 ks knih PaedDr. Josefa Velfla „Příbram v průběhu staletí“ (á 499,- Kč/ks), 20 ks 
knihy Josefa Fryše a Ing. Josefa Podlahy „Příbram přítomná minulost“ (á 500,- Kč), 20 ks knihy 
Otomara Dvořáka a Marie Holečkové „Litavka řeka skrytých pokladů“ (á 169,- Kč/ks), 23 ks 
reklamních hodinek s logem města (á 638,- Kč/ks) do fondu propagačních materiálů pro starostu 
města PříbramMVDr. Josefa Řiháka. Cena celkem 44 022,- Kč.

 

               II.  darování 32 ks knih PaedDr. Josefa Velfla „Příbram v průběhu staletí“ (á 499,- 
Kč/ks),  20 ks knihy Josefa Fryše a Ing. Josefa Podlahy „Příbram přítomná minulost“ (á 500,- 
Kč), 15 ks knihy Otomara Dvořáka a Marie Holečkové „Litavka řeka skrytých pokladů“ (á 169,- 
Kč/ks), 23 ks reklamních hodinek s logem města (á 638,- Kč/ks) do fondu propagačních materiálů 
pro 1místostarostu města Příbram Ing. Petra Kareše Cena celkem 43 177,- Kč.



 

III.   darování 32 ks knih PaedDr. Josefa Velfla „Příbram v průběhu staletí“ (á 499,- Kč/ks)  20 ks 
knihy Josefa Fryše a Ing. Josefa Podlahy „Příbram přítomná minulost“ (á 500,- Kč), 15 ks knihy 
Otomara Dvořáka a Marie Holečkové „Litavka řeka skrytých pokladů“ (á 169,- Kč/ks) 22 ks 
reklamních hodinek s logem města (á 638,- Kč/ks) do fondu propagačních materiálů pro 
místostarostu města Příbram MVDr. Václava Beneše. Cena celkem 42 539,- Kč.

 

                                                                                   hl. pro  25

Návrh byl schválen.

 

37) Zásady pro přidělování dotací v kultuře
Usn.č.500/2007/ZM

ZM      s c h v a l u j e 

Zásady č. 3/2007, kterými se stanoví závazný postup při poskytování dotací               na kulturní 
aktivity z rozpočtu města   Příbram.

 

                                                                                   hl. pro 25

Návrh byl schválen.

 

38) Návrh termínů zasedání RM a ZM v I. pololetí 2008
Hlasováno o návrhu p. Řehky.

Usn.č.501/2007/ZM

ZM        s c h v a l u j e

              doplnění termínů jednání ZM o: 18. 2. a 21. 4. 2008

                                                                                  

hl. pro  11, proti 8, zdrž.6

 

Návrh nebyl schválen nadpoloviční většinou hlasů.

 

 

Hlasováno o písemném návrhu.

Usn.č.502/2007/ZM

ZM        b e r e   n a  v ě d o m í

I.                      termíny jednání  RM v I. pololetí 2008:

              7. 1.; 28. 1.; 11. 2.; 25. 2.; 10. 3.; 17. 3.;  14. 4.; 28. 4.; 12. 5.; 2. 6.; 16. 6.; 30. 6.

              Rada města bude zasedat vždy ve 12.00 hod.

 

                                                                                   hl. pro  25

Návrh byl schválen.



 

Usn.č.503/2007/ZM

ZM         s c h v a l u j e

         termíny jednání  ZM v I. pololetí 2008: 

               21. 1.;  31. 3.;  26. 5.

               Zastupitelstvo města bude zasedat vždy od 13.00 hod. 

              

                                                                                   hl. pro  14, zdrž. 11

Návrh byl schválen.

 

 

39) Návrh na přísedící OS Příbram
Jednání opustil p. Smetana – počet členů ZM 24.

 

Usn.č.504/2007/ZM

ZM       n a v r h u j e 

 do funkce přísedícího  OS  Příbram  pro funkční období 2008 – 2011:   

              p. Libora Petráška

 

                                                                                   hl. pro 24

Návrh byl schválen.

 

Usn.č.505/2007/ZM

ZM       n a v r h u j e 

 do funkce přísedící OS  Příbram  pro funkční období 2008 – 2011:   

             pí Jiřinu Kaiserovou

 

                                                                                   hl. pro 24

Návrh byl schválen.

 

Usn.č.506/2007/ZM

ZM       n a v r h u j e 

 do funkce přísedící OS  Příbram  pro funkční období 2008 – 2011:   

 pí Danu Pikrtovou

 

                                                                                   hl. pro 24

 



Návrh byl schválen.

 

Usn.č.507/2007/ZM

ZM       n a v r h u j e 

 do funkce přísedící OS  Příbram  pro funkční období 2008 – 2011:   

 pí Martinu Jozefy

 

                                                                                   hl. pro 24

 

Návrh byl schválen.

 

Usn.č.508/2007/ZM

ZM       n a v r h u j e 

 do funkce přísedící OS  Příbram  pro funkční období 2008 – 2011:   

 pí Marii Holubcovou

                                                                                  

hl. pro 24

Návrh byl schválen.

 

 

 

 

Usn.č.509/2007/ZM

ZM       n a v r h u j e 

do funkce přísedící OS  Příbram  pro funkční období 2008 – 2011:   

pí Martu Frýbertovou

 

                                                                                   hl. pro  14, proti 6, zdrž. 4

Návrh byl schválen.

 

Usn.č.510/2007/ZM

ZM       n a v r h u j e 

 do funkce přísedícího OS  Příbram  pro funkční období 2008 – 2011:   

 p. Rudolfa Smetanu

 

                                                                                   hl. pro 19, zdrž. 5

Návrh byl schválen.



 

Usn.č.511/2007/ZM

ZM       n a v r h u j e 

 do funkce přísedící OS  Příbram  pro funkční období 2008 – 2011:   

  pí Evu Dundáčkovou

 

                                                                                   hl. pro 23, zdrž. 1

Návrh byl schválen.

 

Usn.č.512/2007/ZM

ZM       n a v r h u j e 

 do funkce přísedící OS  Příbram  pro funkční období 2008 – 2011:   

 Ing. Zinaidu Valáškovou

 

                                                                                   hl. pro 22, zdrž. 2

Návrh byl schválen.

 

Do jednání se vrátil p. Smetana, jednání opustil  Ing. Fuksa – počet členů ZM 24.

 

 

40) Stanovení paušální částky, jako náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce 
neuvolněného člena ZM pro rok 2008
Usn.č.513/2007/ZM

ZM     s t a n o v í  

            neuvolněným členům ZM, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném 
poměru,                   paušální částku jako náhradu ušlého výdělku v souvislosti s výkonem jejich 
funkce                   člena ZM pro rok 2008 ve výši  9 000,- Kč/rok.

            Tato částka  bude rozdělena na měsíční období a bude vyplácena měsíčně.

                                                                                   

hl. pro  24

Návrh byl schválen.

 

 

Jednání opustil p. Řehka – počet členů ZM 23.

 

41) Návrh na ukončení členství města ve Sdružení měst a obcí okresu Příbram „Doprava 99“
dohodou
Usn.č.514/2007/ZM



ZM      s c h v a l u j e 

            ukončení členství města ve Sdružení měst  a obcí okresu Příbram „Doprava 99“ dohodou.

                                                                                  hl. pro 22, zdrž. 1

Návrh byl schválen.

 

 

 

42) Různé, diskuse, interpelace, závěr     
 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

O v ě ř o v a t e l é: 

 

 

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

     Mgr. Jarmila Potůčková                                                               p. Václav Černý

 

 

 

………………………………..

MVDr. Josef Řihák

 

 

 

 

 

Příbram,  26. 11. 2007

Zapsala:  Iva Černohorská


	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.
	17) Prodej volného bytu č. 7 v Příbrami VII, ul. Legionářů č. p. 373 o vel. 2+1 obálkovou metodou
	22) Návrh na schválení prodeje a ceny bytů v Příbrami IV, ul. Nerudova  č. p. 241 –  pozemky pod bytovým domem jsou ve vlastnictví Města Příbram a ul. Hornických učňů č.p. 236-239 -  část pozemků pod bytovými domy není ve vlastnictví Města Příbram


