Město Příbram – ZM 05.09.2016

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení
z 20. zasedání Zastupitelstva města Příbram,
konaného dne 05. září 2016 od 16.00 hodin v budově čp. 121, nám. T. G. Masaryka, Příbram
Přítomni: členové ZM dle prezenční listiny
Omluveni: Ing. Petr Stříbrnský, JUDr. Dagmar Říhová, Ing. Václav Dvořák, Mgr. Zorka Brožíková,
MUDr. Vladimír Danda, Ing. Juraj Molnár – 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.
Nejdříve přivítal zastupitele a všechny přítomné a dále zmínil smutnou událost – úmrtí pana zastupitele
RSDr. Jiřího Svobody a požádal všechny přítomné o uctění památky pana RSDr. Jiřího Svobody
minutou ticha.
Dále požádal členy ZM o zaregistrování a konstatoval usnášeníschopnost ZM (19 členů). Poté bylo
přistoupeno ke složení slibu nové zastupitelky paní Mgr. Jarmily Potůčkové.
Ověřovatelé dnešního zápisu: Věra Kresslová
Ing. Pavel Pikrt

1. b) Schválení programu jednání
Hlasováno o návrhu na úpravu programu.
Hlasování o návrhu Ing. Vařeky
Usn. č. 521/2016/ZM
ZM s c h v a l u j e
zařazení bodu – „Poskytnutí finančního daru na vypravení pohřbu“ na dnešní zasedání ZM pod
bod číslo 31.
hl. pro 19 proti 0 zdrž.0
Návrh byl přijat.
Do jednání ZM se dostavil Ing. Molnár.
Počet členů ZM 20.
Hlasováno o upraveném programu
Program:
1.

2.
3.
4.

a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
b) Schválení programu jednání
c) Informace rady města
Návrh smlouvy o bezúplatném převodu pozemků v k. ú. Lazec, Příbram, Zdaboř
Přehled účasti členů na jednání výborů ZM za I. pololetí 2016
Statut finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva města Příbram
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.04.2016 do 30.06.2016 včetně plnění
usnesení ZM za minulá období
Návrh rozpočtového opatření – změny rozpočtu města Příbram na rok 2016
III. výběrové řízení na poskytování zápůjček z Fondu oprav a modernizace bytového fondu na
území města Příbram pro rok 2016, návrh Komise fondu oprav a modernizace
Záměr založit agenturu destinačního managementu Brdy
Aktualizace požárního řádu města Příbram
Žádost o navrácení slavnostního praporu SDH Příbram 1
Program pro poskytování dotací pro rok 2017 – oblast dobrovolní hasiči
Vyhláška o stanovení školského obvodu základních škol zřizovaných městem Příbram
Žádost o individuální dotaci (……………)
Návrh Obecně závazné vyhlášky
Řád veřejného pohřebiště
Souhrnná zpráva o vodohospodářském majetku města Příbram za rok 2015
Stanovení nájemného společnosti 1. SčV, a.s., a plán investic do vodohospodářského majetku
města na rok 2017
Návrh darovací smlouvy – Nadační fond Veolia
Žádost o dotaci (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, z.s., pobočka Příbram)
Žádost o dotaci (Magdaléna, o.p.s.)
Žádost o dotaci (Farní charita Příbram)
Program pro poskytování dotací pro rok 2017 – oblast zdravotnictví
Program pro poskytování dotací pro rok 2017 – oblast sociální
Výzva k uznání vzniku vlastnického práva vydržením části pozemku p. č. 602/1 v katastrálním
území Březové Hory a související případná revokace usnesení zastupitelstva města
č. 478/2016/ZM ze dne 23.05.2016
Žádost o prodej pozemků p. č. 96/1, p. č. 99/1, p. č. 100/1, p. č. 100/2, p. č. 102/36 v katastrálním
území Zavržice
Žádost o prodej pozemku p. č. 1378/13 v k. ú. Příbram
Žádost o prodej pozemku p. č. 2716/5 v katastrálním území Příbram
Žádost o prodej pozemku p. č. 2717/5 v katastrálním území Příbram
Žádost o prodej pozemku p. č. 452/2 v katastrálním území Lazec
Výkup pozemku p. č. 4232/19, k. ú. Příbram a výkup částí pozemků p. č. 715/189, p. č. 715/190, p.
č. 715/193, vše k. ú. Březové Hory
Poskytnutí finančního daru na vypravení pohřbu
Různé
Diskuse, interpelace, závěr

Usn. č. 522/2016/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) Návrh smlouvy o bezúplatném převodu pozemků v k. ú. Lazec, Příbram, Zdaboř
Usn. č. 523/2016/ZM
ZM s c h v a l u j e
v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 795/2008/ZM ze dne 15.09.2008
a č. 428/2012/ZM ze dne 17.09.2012 uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků
p. č. 794/1, p. č. 794/2, p. č. 794/3, p. č. 794/5, p. č. 794/6, p. č. 794/7, p. č. 795/1, p. č. 795/2,
p. č. 795/3, p. č. 795/4, p. č. 795/5 vše v katastrálním území Lazec, dále p. č. 4534/18,
p. č. 4534/19, p. č. 4537/1 vše v katastrálním území Příbram a p. č. 61/4, p. č. 270/2, p. č. 283/9
vše v katastrálním území Zdaboř, které jsou ve vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu,
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Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČO 01312774, do vlastnictví města Příbram, a to podle
návrhu této smlouvy, jež je přílohou předloženého materiálu.
hl. pro 20 proti 0 zdrž.0
Návrh byl přijat.
3) Přehled účasti členů na jednání výborů ZM za I. pololetí 2016
Usn. č. 524/2016/ZM
ZM b e r e n a v ě d o m í
přehled účasti členů na jednání výborů ZM za I. pololetí 2016.
hl. pro 20 proti 0 zdrž.0
Návrh byl přijat.

4) Statut finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva města Příbram
Usn. č. 525/2016/ZM
ZM v y d á v á
a) Statut finančního výboru ve znění dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
b) Statut kontrolního výboru ve znění dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.
hl. pro 19 proti 0 zdrž.0
nehlasoval 1
Návrh byl přijat.

5) Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.04.2016 do 30.06.2016 včetně plnění
usnesení ZM za minulá období
Usn. č. 526/2016/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 01.04.2016
do 30.06.2016 včetně plnění usnesení ZM za minulá období.
hl. pro 20 proti 0 zdrž.0
Návrh byl přijat.
Hlasováno o návrhu MUDr. Šedivého
Usn. č. 527/2016/ZM
ZM r e v o k u j e
usnesení č. 1469/2010/ZM ze dne 22.03.2010.
hl. pro 20 proti 0 zdrž.0
Návrh byl přijat.
Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky
Usn. č. 528/2016/ZM
ZM s c h v a l u j e
vyřazení usn.č.721/2014/ZM ze dne 27.01.2014 a usn.č.295/2015/ZM ze dne 26.10.2015
ze sledování ukládacích usnesení ZM Příbram.
hl. pro 19 proti 0 zdrž.1
Návrh byl přijat.
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6) Návrh rozpočtového opatření – změny rozpočtu města na rok 2016
Usn. č. 529/2016/ZM
schvaluje
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly
741 - OE o částku 16.350.450,00 Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE ve stejné výši
z důvodu stanovení daně z příjmů právnických osob za obec (město Příbram) za rok 2015.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0187
RP0187

741 - OE
741 - OE

6399

1122
5365

prvek
rozpočtu
32
3698

popis

částka změny

Daň z příjmů za obec
Daň z příjmů za město Příbram

16 350 450,00
16 350 450,00

hl. pro 20 proti 0 zdrž.0
Návrh byl přijat.

7) III. výběrové řízení na poskytování zápůjček z Fondu oprav a modernizace bytového fondu na
území města Příbram pro rok 2016, návrh Komise fondu oprav a modernizace
Usn. č. 530/2016/ZM
ZM s c h v a l u j e
poskytnutí zápůjček z Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram
v roce 2016 pro dva žadatele dle zápisu z III. výběrového řízení, které se konalo dne 10.08.2016.
Jedná se o poskytnutí dvou zápůjček v celkové výši 218.220,00 Kč.
hl. pro 19 proti 0 zdrž.0
nehlasoval 1
Návrh byl přijat.

8) Záměr založit agenturu destinačního managementu Brdy
Vyhlášena přestávka 15 minut.
Hlasováno o návrhu Mgr. Krále
Usn. nebylo přijato
ZM u k l á d á
1) vedení města Příbram předložit ekonomickou studii dopadu vynaložených prostředků na
rozvoj a podporu města Příbram,
2) vedení města Příbram předložit studii zabývající se vhodnou právní formou pro realizaci
destinační agentury s ohledem na pozici města Příbram,
3) vedení města Příbram vejít v jednání s neziskovou organizací – Ekologické centrum Orlov,
4) odložení hlasování o vzniku destinační agentury do doby předložení výše uvedených
rozborů.
hl. pro 2 proti 13 zdrž.4
nehlasoval 1
Návrh nebyl přijat.
Hlasování bylo zpochybněno Ing. Karešem.
Nové hlasování o návrhu Mgr. Krále
Usn. nebylo přijato
ZM u k l á d á
1) vedení města Příbram předložit ekonomickou studii dopadu vynaložených prostředků na
rozvoj a podporu města Příbram,
2) vedení města Příbram předložit studii zabývající se vhodnou právní formou pro realizaci
destinační agentury s ohledem na pozici města Příbram,
3) vedení města Příbram vejít v jednání s neziskovou organizací – Ekologické centrum Orlov,
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4) odložení hlasování o vzniku destinační agentury do doby předložení výše uvedených
rozborů.
hl. pro 3 proti 13 zdrž.4
Návrh nebyl přijat.
Hlasováno o návrhu RM
Usn. č. 531/2016/ZM
ZM I. s c h v a l u j e
záměr založit agenturu destinačního managementu Brdy.
II. u k l á d á
radě města připravit podklady pro schválení založení agentury destinačního managementu Brdy.
hl. pro 13 proti 0 zdrž.7
Návrh byl přijat.

9) Aktualizace požárního řádu města Příbram
Usn. č. 532/2016/ZM
ZM s c h v a l u j e
aktualizaci požárního řádu města Příbram.
hl. pro 19 proti 0 zdrž.0
nehlasoval 1
Návrh byl přijat.

Jednání ZM opustil Mgr. Švenda.
Počet členů ZM 19.

10) Žádost o navrácení slavnostního praporu SDH Příbram 1
Usn. č. 533/2016/ZM
ZM s c h v a l u j e
převedení praporu s nápisem „Sbor dobrovolných hasičů Příbram 1“ z majetku města Příbram
v účetní hodnotě 21.817,00 Kč do majetku Sboru dobrovolných hasičů Příbram 1, formou daru.
hl. pro 18 proti 0 zdrž.0
nehlasoval 1
Návrh byl přijat.

11) Program pro poskytování dotací pro r. 2017 – oblast dobrovolní hasiči
Usn. č. 534/2016/ZM
ZM s c h v a l u j e
Program pro poskytování dotací pro rok 2017, oblast dobrovolní hasiči.
hl. pro 18 proti 0 zdrž.0
nehlasoval 1
Návrh byl přijat.
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12) Vyhláška o stanovení školského obvodu základních škol zřizovaných městem Příbram
Usn. č. 535/2016/ZM
ZM s c h v a l u j e
vyhlášku o stavení školského obvodu základních škol zřizovaných městem Příbram v navrženém
znění.
hl. pro 19 proti 0 zdrž.0
Návrh byl přijat.

13) Žádost o individuální dotaci (……………)
Usn. č. 536/2016/ZM
ZM s c h v a l u j e
1) poskytnutí individuální dotace ve výši 10.650,00 Kč pro ……………, bydliště: ……………,
datum narození: …………… na projekt s názvem „Krajánci v Příbrami“, 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 výdajů kapitoly 777-OŠKS v souvislosti
s poskytnutím finanční podpory dle Pravidel č. 1/2014, článku 5, příjemci účelové dotace.
hl. pro 18 proti 0 zdrž.0
nehlasoval 1
Návrh byl přijat.

14) Návrh Obecně závazné vyhlášky
Usn. č. 537/2016/ZM
ZM s c h v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2006,
o pronajímání náhradních bytů ze dne 24.05.2006.
hl. pro 18 proti 0 zdrž.0
nehlasoval 1
Návrh byl přijat.

15) Řád veřejného pohřebiště
Usn. č. 538/2016/ZM
ZM s c h v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku „O zrušení obecně závazné vyhlášky č 2/2004 ze dne 26.05.2004
Řád veřejného pohřebiště“ (dále jen „Vyhláška“), která je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
hl. pro 18 proti 0 zdrž.0
nehlasoval 1
Návrh byl přijat.

16) Souhrnná zpráva o vodohospodářském majetku města Příbram za rok 2015
Usn. č. 539/2016/ZM
ZM b e r e n a v ě d o m í
Souhrnnou zprávu o vodohospodářském majetku města Příbram za rok 2015.
hl. pro 19 proti 0 zdrž.0
Návrh byl přijat.
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17) Stanovení nájemného společnosti 1. SčV, a.s., a plán investic do vodohospodářského
majetku města na rok 2017
Usn. č. 540/2016/ZM
ZM I. s t a n o v u j e
společnosti 1. SčV, a.s. nájemné na rok 2017 ve výši 22.752.666,00 Kč bez DPH, tj.
27.530.726,00 Kč včetně DPH.
II. b e r e n a v ě d o m í
„Návrh plánu investic do VH majetku pro město Příbram na rok 2017“ a „Střednědobý návrh
investic pro město Příbram do roku 2022“.
III. s c h v a l u j e
1) „Upravený plán investic do vodohospodářského majetku pro město Příbram na rok 2017“,
2) uzavření Dodatku č. 1/2016 ke Smlouvě o pronájmu a komplexním provozování
infrastrukturního majetku města Příbrami ze dne 13.02.2004.
hl. pro 19 proti 0 zdrž.0
Návrh byl přijat.

18) Návrh darovací smlouvy – Nadační fond Veolia
Usn. č. 541/2016/ZM
ZM s c h v a l u j e
uzavření darovací smlouvy a následné přijetí finančního daru od Nadačního fondu Veolia ve výši
106.000,00 Kč na projekt Karta seniora Města Příbrami.
hl. pro 19 proti 0 zdrž.0
Návrh byl přijat.

19) Žádost o dotaci (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, z.s., pobočka Příbram)
Usn. č. 542/2016/ZM
ZM s c h v a l u j e
1) poskytnutí individuální dotace pro Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých,
pobočka Příbram, se sídlem Krakovská 21, 110 00 Praha 1, pobočka Žežická 193,
261 01 Příbram VII, IČO: 65399447 na akci „Černá kavárna“ v oblasti sociální pro rok 2016
formou individuální dotace ve výši 3.000,00 Kč., a to z kap. 728 – OSVZ, z prvku 3463
(podpora sociální),
2) rozpočtové opatření, tj, změnu rozpočtu města na rok 2016, které se promítne na straně
běžných výdajů v rámci kap. 728 – OSVZ ve snížení prvku 3463 (podpora sociální) o částku
3.000,00 Kč a navýšení prvku č. 2666 ve stejné výši.
hl. pro 19 proti 0 zdrž.0
Návrh byl přijat.

20) Žádost o dotaci (Magdaléna, o.p.s.)
Usn. č. 543/2016/ZM
ZM s c h v a l u j e
1) poskytnutí individuální dotace pro Magdaléna, o.p.s., se sídlem Včelník 1070, 252 10 Mníšek
pod Brdy, pobočka Žežická 193, 261 01 Příbram VII, IČ: 25617401, na projekt Terénní
program Magdaléna Příbram, v oblasti sociální pro rok 2016 formou individuální dotace
ve výši 20.000,00 Kč, a to z kap. 728 – OSVZ, z prvku 3463 (podpora sociální),
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2) rozpočtové opatření, tj, změnu rozpočtu města na rok 2016, které se promítne na straně
běžných výdajů v rámci kap. 728 – OSVZ ve snížení prvku 3463 (podpora sociální) o částku
20.000,00 Kč a navýšení prvku č. 2659 ve stejné výši.
hl. pro 18 proti 0 zdrž.0
nehlasoval 1
Návrh byl přijat.
21) Žádost o dotaci (Farní charita Příbram)
Hlasováno o návrhu Mgr. Ženíškové
Usn. č. 544/2016/ZM
ZM s c h v a l u j e
1) poskytnutí individuální dotace pro Farní charitu Příbram, se sídlem Jiráskovy Sady 240,
261 01 Příbram, IČ: 47072989, na akci Den pro rodinu na Svaté Hoře (na výtvarné potřeby
a pronájem lanových aktivit) ve výši 10.000,00 Kč,
2) rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016 na straně výdajů, tj. snížení
rozpočtu kapitoly 741 – EO, prvek 660 (rezerva starosty) o částku 10.000,00 Kč a navýšení
rozpočtu kapitoly 728 – OSVZ, prvek 2665 (církve) ve stejné výši.
hl. pro 16 proti 2 zdrž.1
Návrh byl přijat.

22) Program pro poskytování dotací pro rok 2017 – oblast zdravotnictví
Usn. č. 545/2016/ZM
ZM s c h v a l u j e
Program pro poskytování dotací pro rok 2017, oblast zdravotnictví.
hl. pro 18 proti 0 zdrž.0
nehlasoval 1
Návrh byl přijat.
Vyhlášena přestávka 15 minut.
23) Program pro poskytování dotací pro rok 2017 – oblast sociální
Usn. č. 546/2016/ZM
ZM s c h v a l u j e
Program pro poskytování dotací pro rok 2017, oblast sociální.
hl. pro 18 proti 0 zdrž.0
nehlasoval 1
Návrh byl přijat.

24) Výzva k uznání vzniku vlastnického práva vydržením části pozemku p. č. 602/1 v katastrálním
území Březové Hory a související případná revokace usnesení zastupitelstva města
č. 478/2016/ZM ze dne 23.05.2016
Usn. č. 547/2016/ZM
ZM
neschvaluje
revokaci usnesení zastupitelstva města č. 478/2016/ZM ze dne 23.05.2016 a sepsání
souhlasného prohlášení o nabytí vlastnického práva vydržením části pozemku p. č. 602/1
2
2
o výměře cca 45 m (pod venkovní terasou restaurace Na Vršíčku) z celkové výměry 5833 m
v katastrálním území Březové Hory panem ……………, bytem ………….
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hl. pro 16 proti 0 zdrž.2
nehlasoval 1
Návrh byl přijat.

25) Žádost o prodej pozemků p. č. 96/1, p. č. 99/1, p. č. 100/1, p. č. 100/2, p. č. 102/36
v katastrálním území Zavržice
Usn. č. 548/2016/ZM
ZM n e s c h v a l u j e
prodej pozemků vše v katastrálním území Zavržice, a to pozemky p. č. 96/1,
p. č. 99/1, p. č. 100/1, p. č. 100/2 a p. č. 102/36 panu ……………, bytem …………….
hl. pro 14 proti 0 zdrž.1
nehlasovali 4
Návrh byl přijat.

26) Žádost o prodej pozemku p. č. 1378/13 v k. ú. Příbram
Usn. č. 549/2016/ZM
ZM s c h v a l u j e
2
prodej pozemku p. č. 1378/13 v katastrálním území Příbram, za cenu 920,00 Kč/m , do ideálního
spoluvlastnictví (a to každému z žadatelů ve výši id. ¼ podílu) paní ……………, ……………,
…………… a ……………, všichni bytem …………… s tím, že žadatelé uhradí náklady spojené
s vypracováním znaleckého posudku ve výši 2.550,00 Kč.
hl. pro 18 proti 0 zdrž.0
nehlasoval 1
Návrh byl přijat.

27) Žádost o prodej pozemku p. č. 2716/5 v katastrálním území Příbram
Usn. č. 550/2016/ZM
ZM s c h v a l u j e
2
prodej pozemku p. č. 2716/5 v katastrálním území Příbram, za cenu 713,00 Kč/m , panu
……………, bytem …………… s tím, že žadatel uhradí náklady spojené s vypracováním
znaleckého posudku ve výši 1.800,00 Kč.
Časová působnost tohoto usnesení je 6 měsíců od oznámení usnesení Zastupitelstva města
Příbram žadateli.
hl. pro 18 proti 0 zdrž.0
nehlasoval 1
Návrh byl přijat.

28) Žádost o prodej pozemku p. č. 2717/5 v katastrálním území Příbram
Usn. č. 551/2016/ZM
ZM s c h v a l u j e
prodej pozemku p. č. 2717/5 v katastrálním území Příbram do SJM manželů ……………, bytem
2
……………, za cenu 712,00 Kč/m s tím, že žadatelé uhradí náklady spojené s vypracováním
znaleckého posudku ve výši 1.800,00 Kč.
Časová působnost tohoto usnesení je 6 měsíců od oznámení usnesení Zastupitelstva města
Příbram žadatelům.
hl. pro 18 proti 0 zdrž.0
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nehlasoval 1
Návrh byl přijat.

29) Žádost o prodej pozemku p. č. 452/2 v katastrálním území Lazec
Usn. č. 552/2016/ZM
ZM s c h v a l u j e
prodej pozemku p. č. 452/2 v katastrálním území Lazec do SJM manželů ……………, bytem
2
……………, za cenu 482,00 Kč/m s tím, že žadatelé uhradí náklady spojené s vypracováním
znaleckého posudku ve výši 2.100,00 Kč.
Časová působnost tohoto usnesení je 6 měsíců od oznámení usnesení Zastupitelstva města
Příbram žadatelům.
hl. pro 18 proti 0 zdrž.0
nehlasoval 1
Návrh byl přijat.
Jednání ZM opustil PhDr. Vácha.
Počet členů ZM 18.

30) Výkup pozemku p. č. 4232/19, k. ú. Příbram a výkup částí pozemků p. č. 715/189, p. č.
715/190, p. č. 715/193, vše k. ú. Březové Hory
Usn. č. 553/2016/ZM
ZM s c h v a l u j e
1) výkup pozemku p.č. 4232/19, k.ú. Příbram, od vlastníka České republiky, právo hospodařit
s majetkem státu DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, za kupní
cenu 122.000,00 Kč zahrnující související náklady na znalecký posudek a přípravu materiálů.
2
2
2) výkup části pozemku p.č. 715/189, o výměře cca 769 m z celkové výměry 2336 m , za cenu
2
2
2
635,00 Kč/m , části pozemku p.č. 715/190, o výměře cca 643 m z celkové výměry 1854 m ,
2
2
za cenu 715,00 Kč/m a části pozemku p.č. 715/193, o výměře cca 359 m z celkové výměry
2
2
614 m , za cenu 290,00 Kč/m , vše k.ú. Březové Hory, a to od vlastníka pana ……………,
bytem …………….
hl. pro 18 proti 0 zdrž.0
Návrh byl přijat.

31) Poskytnutí finančního daru na vypravení pohřbu
Hlasováno o návrhu JUDr. Kyseláka
Usn. č. 554/2016/ZM
ZM s c h v a l u j e
poskytnutí finančního daru paní ……………, nar. ……………, bytem ……………,
na částečnou úhradu nákladů spojených s vypravením smutečního obřadu pana RSDr. Jiřího
Svobody ve výši 10.000,00 Kč.
hl. pro 16 proti 0 zdrž.2
Návrh byl přijat.
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32) Různé

33) Diskuse, interpelace, závěr

Zápis ověřili
Věra Kresslová
Ing. Pavel Pikrt
Ing. Jindřich Vařeka,
starosta

Zapsala: Ivana Makošová
Dne: 09.09.2016
Ověřeno: 20.09.2016
Vyvěšeno: 20.09.2016
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