Město Příbram – ZM 23.05.2016
Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení
z 18. zasedání Zastupitelstva města Příbram,
konaného dne 23. května 2016 od 16.00 hodin v budově čp. 121, nám. T. G. Masaryka, Příbram
Přítomni: členové ZM dle prezenční listiny
Omluveni: Roman Mráz, Ing. Juraj Molnár, Petr Větrovský, JUDr. Vladimír Kyselák – přijde později
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 ( 21 členů).
Ověřovatelé dnešního zápisu: MVDr. Josef Řihák
Ing. Václav Dvořák

1. b) Schválení programu jednání
Hlasováno o jednotlivých návrzích na úpravu programu.
Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky
Usn. č. 455/16/ZM
ZM s c h v a l u j e
stažení bodu č. 2 „Podklady pro rozhodování o případném převodu nástavbových bytů do
vlastnictví nájemců v Příbrami III – Dlouhá, Milínská ul.“ z dnešního zasedání ZM.
hl. pro 20 proti 0 zdrž.1
Návrh byl přijat.
Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky
Usn. č. 456/16/ZM
ZM s c h v a l u j e
zařazení bodu: “Návrh na rozhodnutí formou per rollam v působnosti řádné valné hromady
společnosti THERMO Příbram a.s.“ na dnešní zasedání ZM pod bod č. 2.
hl. pro 18 proti 1 zdrž.1
nehlasoval 1
Návrh byl přijat.
Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky
Usn. č. 457/16/ZM
ZM s c h v a l u j e
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zařazení bodu: „Návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení kratší doby nočního klidu ve
dnech konání oslav 800 let od první písemné zmínky města Příbram a 20. setkání hornických
měst a obcí a 16. evropský den horníků a hutníku“ na dnešní zasedání ZM pod bod č. 24.
hl. pro 20 proti 0 zdrž.1
Návrh byl přijat.
Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky
Usn. č. 458/16/ZM
ZM s c h v a l u j e
zařazení bodu: “Podání žádostí o dotaci na opravu malých vodních nádrží“ na dnešní zasedání
ZM pod bod č. 25.
hl. pro 20 proti 0 zdrž.0
nehlasoval 1
Návrh byl přijat.
Hlasováno o upraveném programu
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
b) Schválení programu jednání
c) Informace rady města
Podklady pro rozhodování o případném převodu nástavbových bytů do vlastnictví nájemců
v Příbrami III - Dlouhá, Milínská ul. – staženo z programu
Návrh na rozhodnutí formou per rollam v působnosti řádné valné hromady společnosti THERMO
Příbram a.s. – zařazeno pod bod č. 2
Osadní výbor Příbram V – Zdaboř - volba členů a předsedy
Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.01.2016 do 31.03.2016 včetně plnění
usnesení ZM za minulá období
Změny rozpočtu – rozpočtová opatření
Návrh na darování sochy Klementa Gottwalda
Rozpočtové opatření – změna rozpočtu kap. 777 – OŠKS
Žádost o individuální dotaci (Autosport klub Rally Příbram v AČR)
Žádost o individuální dotaci (CK Příbram, z.s.)
Žádost o individuální dotaci (Bruslařský klub Příbram)
Žádost o individuální dotaci (SK TRI klub Příbram, z.s.)
Žádost o dotaci (……………)
Žádost Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje o individuální dotaci
Žádost o dotaci (Český červený kříž, oblastní spolek Příbram)
Návrh rekonstrukce Aquaparku Příbram
Nabídka na odkoupení pozemků p. č. 2993/6, p. č. 3010/2, p. č. 3014/2 a p. č. 3005/2 v k. ú.
Příbram
Výkup id. podílů pozemků p. č. 565/48, p. č. 2333/130, p. č. 3183/8 vše v katastrálním území
Příbram
2
Žádost o prodej části pozemku p. č. 602/1 o výměře cca 45 m v katastrálním území Březové
Hory
Žádost o prodej pozemku p. č. 330/1 a p. č. 335/4 v katastrálním území Podlesí nad Litavkou
2
2
Žádost o prodej části pozemku p. č. 48/1 o výměře cca 2 m z celkové výměry 3177 m
v katastrálním území Trhové Dušníky
Záměr výkupu pozemků p. č. st. 1712/1, p. č. st. 1992, p. č. st. 2338 vše v k. ú. Březové Hory
Žádost o prodej pozemků p. č. 130/13, p. č. 251/4, p. č. 252/2, p. č. 252/3, p. č. 253/1, p. č. 253/3,
p. č. 255, p. č. 256/2, p. č. 257/3, p. č. 258/4 vše v k. ú. Kozičín
Žádost o prodej pozemků v katastrálním území Lazec
Návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení kratší doby nočního klidu ve dnech konání oslav
800 let od první písemné zmínky města Příbram a 20. setkání hornických měst a obcí a 16.
evropský den horníků a hutníků
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25. Podání žádostí o dotaci na opravu malých vodních nádrží
26. Různé
27. Diskuse, interpelace, závěr

Usn. č. 459/2016/ZM
ZM s c h v a l u j e
upravený program dnešního jednání.
hl. pro 21 proti 0 zdrž.0
Návrh byl přijat.

1. c) Informace rady města

2) Podklady pro rozhodování o případném převodu nástavbových bytů do vlastnictví nájemců
v Příbrami III – Dlouhá, Milínská ul. – staženo z programu

2) Návrh na rozhodnutí formou per rollam v působnosti řádné valné hromady společnosti
THERMO Příbram a.s.
Usn. č. 460/2016/ZM
ZM d e l e g u j e
na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, starostu města Příbram pana Ing. Jindřicha Vařeku jako
zástupce města Příbram pro vyjádření stanoviska akcionáře města Příbram při rozhodování
formou per rollam v působnosti řádné valné hromady společnosti THERMO Příbram a.s., IČO
25795104, a to na základě návrhu rozhodnutí formou per rollam v působnosti valné hromady
společnosti zaslaného představenstvem společnosti dopisem ze dne 18.5.2016, který je
přílohou předloženého materiálu.
hl. pro 21 proti 0 zdrž.0
Návrh byl přijat.

3) Osadní výbor Příbram V – Zdaboř - volba členů a předsedy
Usn. č. 461/2016/ZM
ZM v o l í
1) členy Osadního výboru Příbram V – Zdaboř: Mgr. Helenu Kalátovou, Josefa Kostnera,
Terezu Pilouskovou, Ing. Vladimíra Prunera a Ing. Tomáše Plechatého,
2) předsedu Osadního výboru Příbram V – Zdaboř: Ing. Tomáše Plechatého.
hl. pro 21 proti 0 zdrž.0
Návrh byl přijat.

4) Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.01.2016 do 31.03.2016 včetně plnění
usnesení ZM za minulá období
Usn. č. 462/2016/ZM
ZM b e r e n a v ě d o m í
předloženou Zprávu o kontrole plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.01.2016
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do 31.03.2016 včetně plnění usnesení ZM za minulá období.
hl. pro 20 proti 0 zdrž.1
Návrh byl přijat.
5) Změny rozpočtu – rozpočtová opatření
Usn. č. 463/2016/ZM
ZM s c h v a l u j e
Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016 na straně příjmů, tj. snížení rozpočtu
kapitoly 785 - Odbor správy majetku o částku 51.782,50 Kč a navýšení rozpočtu kapitoly
789 - Samostatné oddělení silničního hospodářství ve stejné výši a na straně výdajů, tj. snížení
rozpočtu kapitoly 785 - Odbor správy majetku o částku 23.411.093,38 Kč a navýšení rozpočtu kapitoly
789 - Samostatné oddělení silničního hospodářství ve stejné výši z důvodu organizační změny
(zrušení oddělení silničního hospodářství v odboru správy majetku s účinností od 01.04.2016)
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

název akce

RP0085

785 - OSM

3639

5164

RP0085

785 - OSM

2219

5171

RP0085

785 - OSM

2221

5169

RP0085

785 - OSM

2221

5193

RP0085

785 - OSM

3639

5154

RP0085

785 - OSM

2219

5171

RP0085

785 - OSM

3421

5151

RP0085

785 - OSM

3421

5169

RP0085

785 - OSM

2229

5169

RP0085

785 - OSM

3639

5169

RP0085

785 - OSM

2229

5171

RP0085

785 - OSM

2219

5169

RP0085

785 - OSM

3639

2132

RP0085

785 - OSM

6171

2132

RP0087

789 - SOSH

2219

5171

RP0087

789 - SOSH

2221

5169

RP0087

789 - SOSH

2221

5193

RP0087

789 - SOSH

3639

5154

RP0087

789 - SOSH

2219

5171

RP0087

789 - SOSH

3421

5151

RP0087

789 - SOSH

3421

5169

RP0087

789 - SOSH

2229

5169

RP0087

789 - SOSH

3639

5169

RP0087

789 - SOSH

2229

5171

RP0087

789 - SOSH

2219

5169

001 Nakládání s
majetkem
002 Provoz SSZ
- přenos dat
002 Provoz SSZ
- přenos dat
002 Provoz SSZ
- přenos dat
004 Údržba a
opravy
004 Údržba a
opravy
004 Údržba a
opravy
004 Údržba a
opravy
004 Údržba a
opravy
004 Údržba a
opravy
004 Údržba a
opravy
004 Údržba a
opravy
001 Ostatní
nedaňové příjmy
001 Ostatní
nedaňové příjmy
001 Provoz SSZ
- přenos dat
001 Provoz SSZ
- přenos dat
001 Provoz SSZ
- přenos dat
002 Opravy a
údržba
002 Opravy a
údržba
002 Opravy a
údržba
002 Opravy a
údržba
002 Opravy a
údržba
002 Opravy a
údržba
002 Opravy a
údržba
002 Opravy a
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prvek
rozpočtu
3215

popis

částka změny

Nájemné

-839 107,26

3225

-1 863 893,00

3227

SSZ a PA provoz a
údržba
Nákup služeb - nová
MHD
Dotace MHD

3229

Elektrická energie

-46 062,00

3231

Oprava a údržba
komunikací
Vodné, stočné - dětské
dopravní hřiště
Provoz - dětské hřiště zabezpečení
Odtahy

-1 500 000,00

-100 000,00

3655

Mobilní WC - zapůjčení
na jednorázové akce
Dopravní značení údržba a opravy
Služby spojené s
opravami MK
Pronájem nemovitých
věcí a jejich částí
Pronájem parkoviště
Schwarz
SSZ a PA provoz a
údržba
Nákup služeb - nová
MHD
Dotace MHD

3656

Elektrická energie

46 062,00

3657

Oprava a údržba
komunikací
Vodné,stočné - dětské
dopravní hřiště
Provoz - dětské hřiště zabezpečení
Odtahy

1 500 000,00

Mobilní WC - zapůjčení
na jednorázové akce
Dopravní značení údržba a opravy
Služby spojené s

100 000,00

3226

3234
3235
3236
3238
3456
3501
61
1122
3653
3654

3658
3659
3660
3661
3662
3663

-200 000,00
-17 821 031,12

-1 000,00
-180 000,00
-60 000,00

-500 000,00
-300 000,00
-30 782,50
-21 000,00
1 863 893,00
200 000,00
17 821 031,12

1 000,00
180 000,00
60 000,00

500 000,00
300 000,00
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RP0087

789 - SOSH

3639

5164

RP0087

789 - SOSH

3639

2132

RP0087

789 - SOSH

6171

2132

údržba
003 Nakládání s
majetkem
001 Ostatní
nedaňové příjmy
001 Ostatní
nedaňové příjmy

3664
3665
3666

opravami MK
Nájemné
Pronájem nemovitých
věcí a jejich částí
Pronájem parkoviště
Schwarz

839 107,26
30 782,50
21 000,00

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

Do jednání ZM se dostavil JUDr. Kyselák.
Počet členů ZM 22.
6) Návrh na darování sochy Klementa Gottwalda
Hlasováno o návrhu MUDr. Šedivého
Usn. nebylo přijato
ZM s c h v a l u j e
stažení tohoto bodu z dnešního zasedání ZM.
hl. pro 3 proti 13 zdrž.6
Návrh nebyl přijat.
Hlasováno o návrhu Mgr. Krále
Usn. nebylo přijato
ZM s c h v a l u j e
zapůjčení bronzové sochy Klementa Gottwalda Jihočeskému kraji, U Zimního stadionu 1952/2,
České Budějovice, IČ 70890650 prostřednictvím správce sbírky Alšova jihočeská galerie,
zastoupená ředitelem Mgr. Alešem Seifertem, Hluboká nad Vltavou 144, IČ 00073512.
hl. pro 5 proti 14 zdrž.3
Návrh nebyl přijat.
Hlasováno o návrhu RM
Usn. č. 464/2016/ZM
ZM s c h v a l u j e
darovat bronzovou sochu Klementa Gottwalda Jihočeskému kraji, U Zimního stadionu 1952/2,
České Budějovice, IČ 70890650 prostřednictvím správce sbírky Alšova jihočeská galerie,
zastoupená ředitelem Mgr. Alešem Seifertem, Hluboká nad Vltavou 144, IČ 00073512.
hl. pro 16 proti 4 zdrž.2
Návrh byl přijat.

7) Rozpočtové opatření – změna rozpočtu kap. 777 – OŠKS
Usn. č. 465/2016/ZM
ZM s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, tj. změnu rozpočtu města na rok 2016, které se promítne na straně
běžných výdajů v rámci kapitoly 777–OŠKS ve snížení prvku č. 3470 (oblast podpory: zahraničí)
o částku 15.000,00 Kč a navýšení prvku č. 3435 (neinvestiční transfery právnickým osobám
zřízeným státem, kraji a obcemi) ve stejné výši.
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hl. pro 22 proti 0 zdrž.0
Návrh byl přijat.

8) Žádost o individuální dotaci (Autosport klub Rally Příbram v AČR)
Usn. č. 466/2016/ZM
ZM s c h v a l u j e
1) poskytnutí individuální dotace ve výši 200.000,00 Kč pro Autosport klub Rally Příbram
v AČR, IČ: 22760865, na podporu organizace Mezinárodního mistrovství České republiky
v rally, Rally Příbram 2016, které se uskuteční ve dnech 30.09.–02.10.2016, a to z kap. 777
– OŠKS, za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím
zřízeným či založeným.
2) rozpočtové opatření na rok 2016 v rámci kapitoly 777 – OŠKS v souvislosti s poskytnutím
finanční podpory dle Pravidel č. 1/2014, článku 5, příjemci účelové dotace.
hl. pro 19 proti 0 zdrž.3
Návrh byl přijat.

9) Žádost o individuální dotaci (CK Příbram, z.s.)
Vyhlášena přestávka 15 minut.
Hlasováno o návrhu Ing. Kareše
Usn. nebylo přijato
ZM s c h v a l u j e
poskytnutí individuální dotace ve výši 49.900,00 Kč pro CK Příbram, z.s., IČ: 48954021, na
projekt s názvem „Mistrovství ČR mládeže v časovce jednotlivců, hromadném závodě a časovce
družstev všech kategorií“ a to z kap. 741 – OE, prvek 660 (Rezerva), za podmínky splnění
bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným.
hl. pro 6 proti 10 zdrž.6
Návrh nebyl přijat.
Hlasováno o návrhu RM
Usn. nebylo přijato
ZM n e s c h v a l u j e
poskytnutí individuální dotace pro CK Příbram, z.s., IČ: 48954021, na projekt s názvem
„Mistrovství ČR mládeže v časovce jednotlivců, hromadném závodě a časovce družstev všech
kategorií“ z důvodu nedostatku finančních prostředků.
hl. pro 12 proti 2 zdrž.8
Návrh nebyl přijat.
Hlasování bylo zpochybněno JUDr. Kyselákem.
Nové hlasování o bodu č. 9.
Hlasováno o návrhu RM
Usn. č. 467/2016/ZM
ZM n e s c h v a l u j e
poskytnutí individuální dotace pro CK Příbram, z.s., IČ: 48954021, na projekt s názvem
„Mistrovství ČR mládeže v časovce jednotlivců, hromadném závodě a časovce družstev všech
kategorií“ z důvodu nedostatku finančních prostředků.
hl. pro 13 proti 1 zdrž.6
nehlasovali 2
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Návrh byl přijat.

10) Žádost o individuální dotaci (Bruslařský klub Příbram)
Usn. č. 468/2016/ZM
ZM s c h v a l u j e
poskytnutí individuální dotace ve výši 20.000,00 Kč pro Bruslařský klub Příbram, IČ: 47071371,
na projekt s názvem „Příspěvek na úhradu ledové plochy v roce 2016“, a to z kap. 777 – OŠKS,
za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či
založeným.
hl. pro 22 proti 0 zdrž.0
Návrh byl přijat.

11) Žádost o individuální dotaci (SK TRI klub Příbram, z.s.)
Usn. č. 469/2016/ZM
ZM s c h v a l u j e
poskytnutí individuální dotace ve výši 10.000,00 Kč pro SK TRI klub Příbram, z.s.,
IČ: 42728860, na projekt s názvem „Brdský běžecký pohár, Klasik Duatlon Příbram, Triatlon
Příbram“, a to z kap. 777 – OŠKS, za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města
Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným.
hl. pro 22 proti 0 zdrž.0
Návrh byl přijat.

12) Žádost o dotaci (……………)
Usn. č. 470/2016/ZM
ZM s c h v a l u j e
poskytnutí individuální dotace pro ……………, ……………,ve výši 10.000,00 Kč z kap.
777 – OŠKS, prvek 3397.
hl. pro 22 proti 0 zdrž.0
Návrh byl přijat.

13) Žádost Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje o individuální dotaci
Usn. č. 471/2016/ZM
ZM s c h v a l u j e
1) poskytnutí individuální dotace Hasičskému záchrannému sboru Středočeského kraje pro
územní odbor Příbram ve výši 300.000,00 Kč na nákup záchranné seskokové matrace,
2) rozpočtové opatření – změnu rozpočtu města na rok 2016 na straně výdajů, tj. navýšení
rozpočtu kapitoly 783 – OOA o částku 300.000,00 Kč a snížení rozpočtu kapitoly 741 – OE
ve stejné výši.
hl. pro 22 proti 0 zdrž.0
Návrh byl přijat.
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14) Žádost o dotaci (Český červený kříž, oblastní spolek Příbram)
Hlasováno o návrhu Mgr. Krále
Usn. nebylo přijato
ZM s c h v a l u j e
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016, tj. snížení rozpočtu výdajů kapitoly
741 – OE, prvek 660 (Rezerva) o částku 30.000,00 Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 728
– OSVZ, prvek 2660 (Spolky) ve stejné výši a změnu rozpočtu města na rok 2016 na straně
výdajů v rámci kap. 728 – OSVZ, tj. snížení prvku 3463 (Podpora - SOCIÁLNÍ) o částku
10.000,00 Kč a navýšení prvku č. 2660 (Spolky) ve stejné výši.
hl. pro 10 proti 6 zdrž.6
Návrh nebyl přijat.
Hlasováno o návrhu Mgr. Ženíškové
Usn. č. 472/2016/ZM
ZM s c h v a l u j e
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016, tj. snížení rozpočtu výdajů kapitoly
741 – OE, prvek 660 (Rezerva) o částku 10.000,00 Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 728
– OSVZ, prvek 2660 (Spolky) ve stejné výši a změnu rozpočtu města na rok 2016 na straně
výdajů v rámci kap. 728 – OSVZ, tj. snížení prvku 3463 (Podpora - SOCIÁLNÍ) o částku
10.000,00 Kč a navýšení prvku č. 2660 (Spolky) ve stejné výši.
hl. pro 22 proti 0 zdrž.0
Návrh byl přijat.
Hlasováno o návrhu Mgr. Ženíškové
Usn. č. 473/2016/ZM
ZM s c h v a l u j e
poskytnutí individuální dotace pro Český červený kříž, oblastní spolek Příbram,
IČ: 00425826, se sídlem Čechovská 114, 261 01 Příbram VIII ve výši 20.000,00 Kč z kap. 728 OSVZ, prvek 2660.
hl. pro 22 proti 0 zdrž.0
Návrh byl přijat.

15) Návrh rekonstrukce Aquaparku Příbram
Hlasováno o návrhu JUDr. Kyseláka
Usn. č. 474/2016/ZM
ZM s o u h l a s í
s ukončením diskuze k tomuto bodu.
hl. pro 14 proti 0 zdrž.7
nehlasoval 1
Návrh byl přijat.
Hlasováno o návrhu MVDr. Řiháka
Usn. č. 475/2016/ZM
ZM I. s o u h l a s í
se záměrem celkové rekonstrukce Aquaparku Příbram.
II. u k l á d á
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RM připravit podklady pro schválení definitivního záměru rekonstrukce aquaparku
zastupitelstvem města.
hl. pro 18 proti 0 zdrž.3
nehlasoval 1
Návrh byl přijat.
Vyhlášena přestávka 15 minut.
16) Nabídka na odkoupení pozemků p. č. 2993/6, p. č. 3010/2, p. č. 3014/2 a p. č. 3005/2 v k. ú.
Příbram
Usn. č. 476/2016/ZM
ZM n e s c h v a l u j e
výkup pozemků p.č. 2993/6, p.č. 3010/2, p.č. 3014/2 a p.č. 3005/2, vše v k.ú. Příbram, od
podílových spoluvlastníků paní ……………, bytem ……………, paní ……………, bytem
…………… a pana ……………, bytem …………….
hl. pro 19 proti 0 zdrž.2
nehlasoval 1
Návrh byl přijat.

17) Výkup id. podílů pozemků p. č. 565/48, p. č. 2333/130, p. č. 3183/8 vše v katastrálním území
Příbram
Usn. č. 477/2016/ZM
ZM s c h v a l u j e
2
1) výkup podílu ve výši id. ¼ pozemků p. č. 565/48 za cenu 290,00 Kč/m , p. č. 2333/130 za
2
2
cenu 290,00 Kč/m , p. č. 3183/8 za cenu 290,00 Kč/m vše v katastrálním území Příbram
od paní ……………, bytem …………….
Kupní cena bude uhrazena z kapitoly odboru 785, prvek 3220.
Časová působnost tohoto usnesení je 6 měsíců od oznámení usnesení zastupitelstva
města paní …………….
2
2) výkup podílu ve výši id. ¼ pozemků p. č. 565/48 za cenu 290,00 Kč/m , p. č. 2333/130 za
2
2
cenu 290,00 Kč/m , p. č. 3183/8 za cenu 290,00 Kč/m vše v katastrálním území Příbram
od pana ……………, bytem ……………,
Kupní cena bude uhrazena z kapitoly odboru 785, prvek 3220.
Časová působnost tohoto usnesení je 6 měsíců od oznámení usnesení zastupitelstva
města panu …………….
hl. pro 21 proti 0 zdrž.0
nehlasoval 1
Návrh byl přijat.

2

18) Žádost o prodej části pozemku p. č. 602/1 o výměře cca 45 m v katastrálním území Březové
Hory
Hlasováno o návrhu JUDr. Kyseláka
Usn. nebylo přijato
ZM s c h v a l u j e
stažení tohoto bodu z dnešního jednání ZM.
hl. pro 9 proti 6 zdrž.7
Návrh nebyl přijat.
Hlasováno o návrhu RM
Usn. č. 478/2016/ZM
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ZM

schvaluje
2
2
prodej části pozemku p. č. 602/1 o výměře cca 45 m z celkové výměry 5833 m v katastrálním
2
území Březové Hory, za cenu 800,00 Kč/m , panu ……………, bytem ……………,
s tím, že žadatel uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku ve výši
1.200,00 Kč.
hl. pro 13 proti 3 zdrž.6

Návrh byl přijat.

19) Žádost o prodej pozemku p. č. 330/1 a p. č. 335/4 v katastrálním území Podlesí nad Litavkou
Usn. č. 479/2016/ZM
ZM s c h v a l u j e
2
prodej pozemku p. č. 330/1, za cenu 113,00 Kč/m a pozemku p. č. 335/4, za cenu
2
113,00 Kč/m , vše v katastrálním území Podlesí nad Litavkou paní ……………, bytem
…………… s tím, že žadatelka uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku ve
výši 1.500,00 Kč.
hl. pro 22 proti 0 zdrž.0
Návrh byl přijat.

2

2

20) Žádost o prodej části pozemku p. č. 48/1 o výměře cca 2 m z celkové výměry 3177 m
v katastrálním území Trhové Dušníky
Usn. č. 480/2016/ZM
ZM s c h v a l u j e
2
2
prodej části pozemku p. č. 48/1 o výměře cca 2 m z celkové výměry 3177 m v katastrálním
2
území Trhové Dušníky, za cenu 325,00 Kč/m , do SJM ……………, bytem …………… s tím, že
kupující uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku ve výši 1.000,00 Kč.
hl. pro 20 proti 1 zdrž.1
Návrh byl přijat.

21) Záměr výkupu pozemků p. č. st. 1712/1, p. č. st. 1992, p. č. st. 2338 vše v k. ú. Březové Hory
Usn. č. 481/2016/ZM
ZM s c h v a l u j e
záměr výkupu pozemků, které jsou ve vlastnictví ČR DIAMO, státní podnik, se sídlem
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, IČO 00002739, a to pozemku p. č. st. 1712/1,
pozemku p. č. st. 1992 a pozemku p. č. st. 2338, vše v katastrálním území Březové Hory.
hl. pro 19 proti 0 zdrž.1
nehlasovali 2
Návrh byl přijat.

Jednání ZM opustil Ing. Kareš.
Počet členů ZM 21.
22) Žádost o prodej pozemků p. č. 130/13, p. č. 251/4, p. č. 252/2, p. č. 252/3, p. č. 253/1, p. č.
253/3, p. č. 255, p. č. 256/2, p. č. 257/3, p. č. 258/4 vše v k. ú. Kozičín
Hlasováno o návrhu MVDr. Řiháka
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Usn. č. 482/2016/ZM
ZM n e s c h v a l u j e
prodej pozemků p. č. 130/13, p. č. 251/4, p. č. 252/2, p. č. 252/3, p. č. 253/1, p. č. 253/3,
p. č. 255, p. č. 256/2, p. č. 257/3, p. č. 258/4, vše v katastrálním území Kozičín, do SJM
……………, bytem …………….
hl. pro 17 proti 0 zdrž.4
Návrh byl přijat.

23) Žádost o prodej pozemků v katastrálním území Lazec
Usn. č. 483/2016/ZM
ZM n e s c h v a l u j e
prodej pozemků p. č. 349, p. č. 362/2, p. č. 362/5, p. č. 362/6, p. č. 362/8, vše v katastrálním
území Lazec spolku FC Příbram, Lazec 61, 261 01 Příbram, IČO 00510319.
hl. pro 18 proti 0 zdrž.3
Návrh byl přijat.

24) Návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení kratší doby nočního klidu ve dnech konání
oslav 800 let od první písemné zmínky města Příbram a 20. setkání hornických měst a obcí a
16. evropský den horníků a hutníků
Usn. č. 484/2016/ZM
ZM I. s c h v a l u j e
obecně závaznou vyhlášku o stanovení kratší doby nočního klidu ve dnech konání oslav 800
let od první písemné zmínky města Příbram a 20. setkání hornických měst a obcí
a 16. evropský den horníků a hutníků, která je přílohou tohoto usnesení.
II. u k l á d á
RM zpracovat a předložit zastupitelstvu ke schválení návrh obecně závazné vyhlášky,
která bude stanovovat výjimečné případy, při nichž bude doba nočního klidu vymezena kratší
dobu a bude v souladu s právní úpravou platnou od 1. října 2016.
hl. pro 18 proti 1 zdrž.2
Návrh byl přijat.

25) Podání žádostí o dotaci na opravu malých vodních nádrží
Usn. č. 485/2016/ZM
ZM s c h v a l u j e
1) podání žádosti o dotaci na projekt „Oprava malé vodní nádrže v lesoparku u Litavky –
Želví rybník“ v rámci podprogramu 129 293 „Podpora opatření na rybnících a malých
vodních nádrží ve vlastnictví obcí“ z rozpočtu Ministerstva zemědělství ČR,
2) podání žádosti o dotaci na projekt „Oprava malé vodní nádrže v lesoparku u Litavky –
Prostřední rybník“ v rámci podprogramu 129 293 „Podpora opatření na rybnících a malých
vodních nádrží ve vlastnictví obcí“ z rozpočtu Ministerstva zemědělství ČR.
hl. pro 19 proti 0 zdrž.0
nehlasovali 2
Návrh byl přijat.
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26) Různé

27) Diskuse, interpelace, závěr

Zápis ověřili
MVDr. Josef Řihák
Ing. Václav Dvořák
Ing. Jindřich Vařeka,
starosta

Zapsala: Ivana Makošová
Dne: 30.05.2016
Ověřeno: 01.06.2016
Vyvěšeno:01.06.2016

12

