Město Příbram – ZM 16.12.2015
Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení
z 13. zasedání Zastupitelstva města Příbram,
konaného dne 16. prosince 2015 od 16.00 hodin v budově čp. 121, nám. T. G. Masaryka,
Příbram
Přítomni: členové ZM dle prezenční listiny
Omluveni: JUDr. Dagmar Říhová, Ing. Juraj Molnár, MVDr. Josef Řihák, Bc. Alena Ženíšková
Počty hlasů k jednotlivým návrhům usnesení jsou uváděny podle hlasovacího zařízení.
1. a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
Jednání zahájil a řídil starosta Ing. Jindřich Vařeka.
Přivítal přítomné členy ZM, občany, diváky u monitorů (probíhá on-line přenos zasedání ZM,
v souladu se zákonem) a konstatoval usnášeníschopnost ZM (20 členů).
Ověřovatelé dnešního zápisu: Bc. Jitka Stefanidesová
Věra Kresslová

1. b) Schválení programu jednání
Hlasováno o jednotlivých návrzích na úpravu programu.
Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky
Usn. č. 345/2015/ZM
ZM s c h v a l u j e
zařazení materiálu „Žádost o individuální dotaci (SK SPARTAK Příbram)“ na dnešní jednání ZM
pod bod č. 14.
hl. pro 19 proti 0 zdrž.1
Návrh byl přijat.
Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky
Usn. č. 346/2015/ZM
ZM s c h v a l u j e
stažení bodu č. 12) Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za I. pololetí 2015 z dnešního jednání
ZM.
hl. pro 19 proti 0 zdrž.1
Návrh byl přijat.

Hlasováno o upraveném programu
Program:
1.

2.

a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
b) Schválení programu jednání
c) Informace rady města
Informace o odstoupení Ing. Petra Walczyska z funkce člena OV Lazec a návrh na jmenování
nového člena pana Roberta Štorkána
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Stanovení paušální částky jako náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce
neuvolněného člena zastupitelstva města pro rok 2016
Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Návrh rozpočtu města Příbram na rok 2016
Osadní výbor Příbram III – Sázky - volba členů a předsedy
Určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územně plánovací dokumentace města
Příbram
Nízkoprahové denní centrum a noclehárna Příbram – průzkum kontaminace
Žádost o individuální dotaci (Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram)
Žádost o individuální dotaci (Plavecký klub Příbram)
Vystoupení z členství v Národní síti Zdravých měst České republiky
Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za I. pololetí 2015 – staženo z programu
Odměna pro občana, jehož informace povedou k dopadení pachatele trestného činu šíření
poplašné zprávy
Žádost o individuální dotaci (SK SPARTAK Příbram)
Různé
Diskuse, interpelace, závěr

Usn. č. 347/2015/ZM
ZM s c h v a l u j e
upravený program dnešního jednání.
hl. pro 20 proti 0 zdrž.0
Návrh byl přijat.

1. c) Informace rady města

2) Informace o odstoupení Ing. Petra Walczyska z funkce člena OV Lazec a návrh na jmenování
nového člena pana Roberta Štorkána
Usn. č. 348/2015/ZM
ZM I. b e r e n a v ě d o m í
rezignaci Ing. Petra Walczyska na člena Osadního výboru Lazec.
II. v o l í
pana Roberta Štorkána členem Osadního výboru Lazec.
hl. pro 19 proti 0 zdrž.1
Návrh byl přijat.
3) Stanovení paušální částky jako náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce
neuvolněného člena zastupitelstva města pro rok 2016
Usn. č. 349/2015/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
2016 ve výši 10.000 Kč/rok/zastupitel, která bude rozdělena na měsíční období a bude
vyplácena měsíčně.
hl. pro 18 proti 0 zdrž.2
Návrh byl přijat.
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4) Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Hlasováno o návrhu Ing. Dvořáka
Usn. č. 350/2015/ZM
ZM s c h v a l u j e
obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za povoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s tím, že sazba poplatku činí
552 Kč a je tvořena:
a) z částky 0 Kč za osobu uvedenou v čl. 2 a kalendářní rok
b) z částky 552 Kč stanovené na základě skutečných nákladů města za nejbližší předchozí
kalendářní rok, za nějž jsou již městu známé definitivní náklady na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu za osobu uvedenou v čl. 2 a kalendářní rok.
hl. pro 14 proti 1 zdrž.5
Návrh byl přijat.

5) Návrh rozpočtu města Příbram na rok 2016
Do jednání ZM se dostavil MUDr. Danda.
Počet členů ZM 21.
Vyhlášena přestávka 15 minut.
Hlasováno o návrhu Mgr. Humlové
Usn. nebylo přijato
ZM s c h v a l u j e
výdaj z prvku 3471 Podpora - církve a náboženské společnosti ve výši 200 tis. Kč přesunout
do rezervy dle pravidel č. 1/2015 – prvek 3105.
hl. pro 12 proti 5 zdrž.4
Návrh nebyl přijat.
Usn. č. 351/2015/ZM
ZM s c h v a l u j e
1) rozpočet města Příbram na rok 2016 v této výši:
a) příjmy
562.816.567,00 Kč
b) výdaje
534.920.559,00 Kč
c) financování - 27.896.008,00 Kč
2) zmocnění Rady města Příbram ke schvalování rozpočtových opatření města v maximální
výši 5.000.000,00 Kč s výjimkou rozpočtových opatření, kterými dochází k přerozdělování
prostředků schválených pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Příbram na rok
2016 dle Pravidel č. 1/2014, článku 5 Oblasti podpory.
3) zmocnění správců kapitol rozpočtu města, to je vedoucích odborů a vedoucích organizačních
složek k provádění rozpočtových změn v maximální výši 50.000,00 Kč v rámci kapitoly,
kterými dochází k přesunu finančních prostředků pouze v rámci běžných výdajů.
hl. pro 13 proti 5 zdrž.3
Návrh byl přijat.

6) Osadní výbor Příbram III – Sázky - volba členů a předsedy
Usn. č. 352/2015/ZM
ZM v o l í
1) členy Osadního výboru Příbram III – Sázky: Irenu Cibulkovou, Vlastu Soukupovou, Libuši
Kolingerovou, Janu Krupovou, Ivetu Krupovou.
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2) předsedkyni Osadního výboru Příbram III – Sázky: Irenu Cibulkovou.
hl. pro 21 proti 0 zdrž.0
Návrh byl přijat.

7) Určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územně plánovací dokumentace města
Příbram
Hlasováno o návrhu Ing. Dvořáka
Usn. č. 353/2015/ZM
ZM u r č u j e
v souladu s § 47 odst. 1 a 4, § 51 odst. 1 a 3, § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, pana Romana Mráze jako
zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územně plánovací dokumentace města
Příbram, a to do konce funkčního období ZM.
hl. pro 13 proti 0 zdrž.6
nehlasovali 2
Návrh byl přijat.
Jednání RM opustil Ing. Rotter.
Počet členů RM 20.
8) Nízkoprahové denní centrum a noclehárna Příbram – průzkum kontaminace
Usn. č. 354/2015/ZM
ZM b e r e n a v ě d o m í
1) výsledky posudku kontaminace prostoru budoucí stavby „Nízkoprahové denní centrum
a noclehárna Příbram“,
2) zapracování doporučení uvedené v průzkumu kontaminace do projektové dokumentace
stavby.
hl. pro 15 proti 3 zdrž.0
nehlasovali 2
Návrh byl přijat.

9) Žádost o individuální dotaci (Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram)
Hlasováno o návrhu Petra Větrovského
Usn. č. 355/2015/ZM
ZM s c h v a l u j e
poskytnutí individuální dotace ve výši 50.000 Kč pro Sportovní klub Aerobic Oxygen
Příbram, IČ: 22835679, na projekt s názvem „Podpora závodníků z SK Aerobic Oxygen
Příbram při Mistrovství světa ve sportovním aerobiku a FISAF fitness týmech 2015“, a to
z kap. 777 – OŠKS, prvek 588.
hl. pro 15 proti 3 zdrž.2
Návrh byl přijat.

10) Žádost o individuální dotaci (Plavecký klub Příbram)
Usn. č. 356/2015/ZM
ZM s c h v a l u j e
poskytnutí individuální dotace ve výši 10.000 Kč pro Plavecký klub Příbram občanské sdružení,
IČ: 18608213, na projekt s názvem „Vánoční kapr 2015“, a to z kap. 777 – OŠKS, prvek 588.
hl. pro 20 proti 0 zdrž.0
Návrh byl přijat.
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11) Vystoupení z členství v Národní síti Zdravých měst České republiky
Usn. č. 357/2015/ZM
ZM s c h v a l u j e
vystoupení z členství v Národní síti Zdravých měst České republiky.
hl. pro 16 proti 0 zdrž.3
nehlasoval 1
Návrh byl přijat.

12) Zpráva o činnosti kontrolního výboru za první pololetí roku 2015 – staženo z programu

13) Odměna pro občana, jehož informace povedou k dopadení pachatele trestného činu šíření
poplašné zprávy
Hlasováno o návrhu MUDr. Šedivého
Usn. č. 358/2015/ZM
ZM s c h v a l u j e
vyplacení odměny ve výši 100.000 Kč pro občana, jehož konkrétní informace povedou k tomu,
že pachatel trestného činu šíření poplašné zprávy, na základě kterého bylo zrušeno slavnostní
zahájení Adventu dne 26.11.2015, bude příslušným soudem uznán vinným ze spáchaní tohoto
trestného činu, nebo dojde-li ve vztahu k tomuto pachateli k zastavení trestního stíhání podle
§ 223, k podmíněnému zastavení trestního stíhání nebo schválení narovnání podle § 223a
nebo k jeho přerušení podle § 224 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní
řád), popřípadě soud zprostí obžalovaného pachatele obžaloby pro jeho nepříčetnost.
hl. pro 15 proti 0 zdrž.5
Návrh byl přijat.

14) Žádost o individuální dotaci (SK SPARTAK Příbram)
Hlasováno o návrhu JUDr. Kyseláka
Usn. č. 359/2015/ZM
ZM s c h v a l u j e
poskytnutí individuální dotace pro SK SPARTAK Příbram, o. s., DIČ: CZ61904899,
Žižkova 326, Příbram II, na úhradu nákladů spojených s regenerací umělé trávy,
opravou a rozšířením zavlažovacího systému ve výši 100.000 Kč a to z kap, 777 – OŠKS.
hl. pro 18 proti 1 zdrž.1
Návrh byl přijat.

15) Různé

16) Diskuse, interpelace, závěr
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Zápis ověřili
Bc. Jitka Stefanidesová
Věra Kresslová
Ing. Jindřich Vařeka,
starosta
Zapsala: Ivana Makošová
Dne: 21.12.2015
Ověřeno: 23.12.2015
Vyvěšeno:23.12.2015
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