Město Příbram – ZM 12.12.2016

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení
z 23. zasedání Zastupitelstva města Příbram,
konaného dne 12. prosince 2016 od 16.00 hodin v budově čp. 121, nám. T. G. Masaryka,
Příbram
Přítomni: členové ZM dle prezenční listiny
Omluveni: MUDr. Vladimír Danda, Ing. Juraj Molnár, Bc. Jitka Stefanidesová – 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 ( 22 členů).
Ověřovatelé dnešního zápisu: JUDr. Vladimír Kyselák
MVDr. Josef Řihák

1. b) Schválení programu jednání
Hlasováno o návrhu na úpravu programu
Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky
Usn. č. 604/2016/ZM
ZM s c h v a l u j e
zařazení bodu – „Návrh na změnu údaje o výměře pozemku v usnesení Zastupitelstva města
Příbram č. 599/2016/ZM ze dne 14.11.2016“ na dnešní zasedání ZM pod bod č. 19.
hl. pro 22 proti 0 zdrž.0
Návrh byl přijat.

Hlasováno o upraveném programu
Program:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
b) Schválení programu jednání
c) Informace rady města
Opakovaná žádost o prodej částí pozemků p. č. 3167/11 a p. č. 3167/25, oba v k. ú. Příbram
Návrh rozpočtu na rok 2017
Schválení vstupu města Příbram do Destinační společnosti Brdy
Návrh termínů jednání Rady města Příbram a zasedání Zastupitelstva města Příbram na rok
2017
Stanovení paušální částky jako náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce
neuvolněného člena zastupitelstva města na rok 2017
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.07.2016 do 30.09.2016 včetně plnění
usnesení ZM za minulá období
Návrh plánu práce kontrolního výboru na 1. pololetí 2017
Dar pro město Příbram s určením pro JSDH Příbram – Březové Hory
Darování stanic Tísňové péče Areíon Životu – 90, spolek
Žádost o dotaci SK SPARTAK
Žádost o prodej části pozemku p. č. 1106/37 v k. ú. Příbram
Návrh na revokaci usnesení č. 86/2014/ZM a č. 88/2014/ZM ze dne 15.12.2014
Žádost o prodej pozemků p. č. 399/12, p. č. 460/6, p. č. 460/7, p. č. 468/1 a p. č. 468/8, vše
v k. ú. Trhové Dušníky
2
2
Žádost o prodej části pozemku p. č. 231/3 o výměře cca 25 m z celkové výměry 70 m
v katastrálním území Kozičín
Dvě žádosti o prodej stejné části pozemku p. č. 754/1 v katastrálním území Lazec
2
Návrh na směnu části pozemku p. č. 515/93 o vým. cca 12 m za pozemek p. č. 515/138 vše
v katastrálním území Březové Hory
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu nemovitostí ze dne 04.12.2003
Návrh na změnu údaje o výměře pozemku v usnesení Zastupitelstva města Příbram
č. 599/2016/ZM ze dne 14.11.2016
Různé
Diskuse, interpelace, závěr

Usn. č. 605/2016/ZM
ZM s c h v a l u j e
upravený program dnešního jednání.
hl. pro 22 proti 0 zdrž.0
Návrh byl přijat.
1. c) Informace rady města
Do jednání ZM se dostavila Bc. Stefanidesová.
Počet členů ZM 23.
Jednání ZM opustil MUDr. Šedivý.
Počet členů ZM 22.
2) Opakovaná žádost o prodej částí pozemků p. č. 3167/11 a p. č. 3167/25, oba v k. ú. Příbram
Usn. č. 606/2016/ZM
ZM s c h v a l u j e
2
2
prodej části pozemku p.č. 3167/11, o výměře cca 469 m z celkové výměry 1198 m , za cenu
2
2
2
800,00 Kč/m a části pozemku p.č. 3167/25, o výměře cca 88 m z celkové výměry 305 m , za
2
cenu 800,00 Kč/m , to vše v k.ú. Příbram, do vlastnictví společnosti SENCO Invest spol. s r.o.,
se sídlem Plynárenská 292, Příbram I, IČO: 28989961.
hl. pro 15 proti 2 zdrž.5
Návrh byl přijat.

3) Návrh rozpočtu na rok 2017
Vyhlášena 15 minutová přestávka.
Hlasováno o návrhu Mgr. Potůčkové
Usn. č. 607/2016/ZM
ZM s c h v a l u j e
snížit běžné výdaje kapitoly 741 – OE, číslo prvku 615 (Platby daní a poplatků) o částku
50.000,00 Kč a navýšení běžných výdajů kapitoly 723 – OŽP, číslo prvku 3473 (Podpora životní
prostředí) ve stejné výši.
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hl. pro 15 proti 0 zdrž.5
nehlasovali 2
Návrh byl přijat.
Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky
Usn. č. 608/2016/ZM
ZM s c h v a l u j e
rozpočet města Příbram na rok 2017 v této výši:
a) příjmy
520.409.319,78 Kč
b) výdaje
607.460.272,56 Kč
c) financování 87.050.952,78 Kč
hl. pro 16 proti 0 zdrž.6
Návrh byl přijat.
Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky
Usn. č. 609/2016/ZM
ZM s c h v a l u j e
rozpočet fondů města Příbram na rok 2017 v této výši:
a) Fond pozemků města Příbram (FOP – kap. 790)
příjmy
2.600.000,00 Kč
výdaje
3.600.000,00 Kč
financování 1.000.000,00 Kč
b) Fond obnovy vodohospodářského majetku města Příbram (FOVM – kap. 792)
příjmy
27.530.726,00 Kč
výdaje
27.530.726,00 Kč
financování
0,00 Kč
c) Fond oprav a modernizace (FOM – kap. 793)
příjmy
910.000,00 Kč
výdaje
2.025.000,00 Kč
financování 1.115.000,00 Kč
d) Fond sociální (FS – kap. 794)
příjmy
0,00 Kč
výdaje
2.787.000,00 Kč
financování 2.787.000,00 Kč
hl. pro 16 proti 0 zdrž.6
Návrh byl přijat.
Hlasováno o návrhu MVDr. Řiháka
Usn. č. 610/2016/ZM
ZM s c h v a l u j e
zmocnění Rady města Příbram ke schvalování rozpočtových opatření v maximální výši
5.000.000,00 Kč.
hl. pro 21 proti 0 zdrž.1
Návrh byl přijat.
Hlasováno o návrhu MVDr. Řiháka
Usn. č. 611/2016/ZM
ZM s c h v a l u j e
zmocnění správců kapitol rozpočtu města, to je vedoucích odborů a vedoucích
organizačních složek k provádění rozpočtových změn v maximální výši 50.000,00 Kč, kterými
dochází k přesunu finančních prostředků v rámci běžných výdajů nebo kapitálových
výdajů.
hl. pro 21 proti 0 zdrž.1
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Návrh byl přijat.
Jednání ZM opustili Mgr. Humlová a Petr Větrovský.
Počet členů ZM 20.
4) Schválení vstupu města Příbram do Destinační společnosti Brdy
Usn. č. 612/2016/ZM
ZM I. s c h v a l u j e
1) založení Destinační společnosti Brdy,
2) vstup města Příbram do Destinační společnosti Brdy,
3) Stanovy Destinační spolčenosti Brdy.
II. d e l e g u j e
Ing. Jindřicha Vařeku, starostu města Příbram, k zastupování města v orgánech Destinační
společnosti Brdy.
hl. pro 15 proti 0 zdrž.4
nehlasoval 1
Návrh byl přijat.
Jednání ZM opustil Ing. Stříbrnský.
Počet členů 19.
5) Návrh termínů jednání Rady města Příbram a zasedání Zastupitelstva města Příbram
na rok 2017
Usn. č. 613/2016/ZM
ZM b e r e n a v ě d o m í
1) Termíny jednání Rady města Příbram na rok 2017:
09.01.2017; 30.01.2017; 13.02.2017; 06.03.2017; 20.03.2017; 10.04.2017; 02.05.2017;
15.05.2017; 29.05.2017; 12.06.2017; 26.06.2017; 10.07.2017; 24.07.2017; 07.08.2017;
21.08.2017; 04.09.2017; 18.09.2017; 02.10.2017; 23.10.2017; 06.11.2017; 20.11.2017;
04.12.2017; 18.12.2017.
Rada města bude zpravidla jednat od 14.00 hodin.
2) Termíny zasedání Zastupitelstva města Příbram na rok 2017:
23.01.2017; 20.02.2017; 27.03.2017; 24.04.2017; 22.05.2017; 19.06.2017; 11.09.2017;
16.10.2017; 13.11.2017; 11.12.2017.
Zastupitelstvo města bude zpravidla zasedat od 16.00 hodin.
hl. pro 14 proti 0 zdrž.3
nehlasovali 2
Návrh byl přijat.
Jednání ZM opustil PhDr. Vácha.
Počet členů ZM 18.
6) Stanovení paušální částky jako náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce
neuvolněného člena zastupitelstva města na rok 2017
Usn. č. 614/2016/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
2017 ve výši 10.000,00 Kč/rok/zastupitel, která bude rozdělena na měsíční období a bude
vyplácena měsíčně.
hl. pro 14 proti 0 zdrž.3
nehlasoval 1
Návrh byl přijat.
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Jednání ZM opustila Mgr. Ženíšková.
Počet členů ZM 17.
7) Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.07.2016 do 30.09.2016 včetně plnění
usnesení ZM za minulá období
Usn. č. 615/2016/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 01.07.2016 do
30.09.2016 včetně plnění usnesení ZM za minulá období.
hl. pro 16 proti 0 zdrž.0
nehlasoval 1
Návrh byl přijat.

8) Návrh plánu práce kontrolního výboru na 1. pololetí 2017
Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky
Usn. č. 616/2016/ZM
ZM s c h v a l u j e
následující plán práce kontrolního výboru na 1. pololetí 2017:
1) Kontrola plnění ukládacích usnesení zastupitelstva města a rady města přijatých v období od
01.01.2016 do 31.12.2016.
2) Kontrola vyřizování stížností a petic podaných na městský úřad v období od 01.01.2016 do
31.12.2016.
3) Kontrola dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (§ 74 až § 77 zákona
č. 262/2006 Sb. Zákoník práce) a kontrola dalšího pracovněprávního vztahu zaměstnanců
ve smyslu § 34b, odst. (2) zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, uzavřených od
01.01.2016 do 31.12.2016.
4) Kontrola zadávání veřejných zakázek v roce 2016.
hl. pro 13 proti 3 zdrž.1
Návrh byl přijat.

Jednání ZM opustil Ing. Rotter.
Počet členů ZM 16.
9) Dar pro město Příbram s určením pro JSDH Příbram – Březové Hory
Usn. č. 617/2016/ZM
ZM s c h v a l u j e
přijmout finanční podporu ve výši 20.000,00 Kč z grantu Lesů ČR s.p. na základě darovací
smlouvy mezi městem Příbram a spolkem Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku, z.s.,
s určením pro JSDH Příbram – Březové Hory.
hl. pro 16 proti 0 zdrž.0
Návrh byl přijat

10) Darování stanic Tísňové péče Areíon Životu – 90, spolek
Usn. č. 618/2016/ZM
ZM s c h v a l u j e
darování stanic pro poskytování tísňové péče v majetku města spolku Život – 90.
hl. pro 16 proti 0 zdrž.0
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Návrh byl přijat.

11) Žádost o dotaci SK SPARTAK
Vyhlášena 10 minutová přestávka.
Jednání ZM opustil JUDr. Kyselák.
Počet členů ZM 15.
Jednání ZM opustil MVDr. Řihák.
Počet členů ZM 14.
Usn. nebylo přijato
ZM n e s c h v a l u j e
poskytnutí individuální dotace pro SK SPARTAK Příbram, IČ 61904899, na projekt s názvem
„Osvětlení tréninkové hrací plochy pro mládež“, z důvodu vyčerpanosti finančních prostředků
na příslušném prvku.
hl. pro 9 proti 1 zdrž.1
nehlasovali 3
Návrh nebyl přijat.
Do jednání ZM se vrátil JUDr. Kyselák.
Jednání ZM opustila Bc. Stefanidesová.
Počet členů ZM 14.
Ing. Vařeka – uvedl, že jednání ZM opustil MVDr. Řihák, který byl jmenován ověřovatelem dnešního
zasedání, a tudíž je nutné jmenovat nového ověřovatele. Ověřovatelem byl jmenován Ing. Petr Kareš.
12) Žádost o prodej části pozemku p. č. 1106/37 v k. ú. Příbram
Usn. nebylo přijato
ZM s c h v a l u j e
2
prodej části pozemku p.č. 1106/37, o výměře 30 m (dle geometrického plánu č. 5692 -1/2016
2
se jedná o nově vzniklý pozemek p.č. 1106/45) z celkové výměry 836 m , k.ú. Příbram, za cenu
2
460,00 Kč/m , do podílového spoluvlastnictví ……………, bytem ……………, a ……………,
……………, a to každému jednu podílovou polovinu, s povinností kupujících uhradit náklady na
vypracování znaleckého posudku ve výši 1.500,00 Kč.
hl. pro 12 proti 0 zdrž.2
Návrh nebyl přijat.

Hlasování bylo zpochybněno.
Nové hlasováno o bodu č. 12.
Usn. č. 619/2016/ZM
ZM s c h v a l u j e
2
prodej části pozemku p.č. 1106/37, o výměře 30 m (dle geometrického plánu č. 5692 -1/2016
2
se jedná o nově vzniklý pozemek p.č. 1106/45) z celkové výměry 836 m , k.ú. Příbram, za cenu
2
460,00 Kč/m , do podílového spoluvlastnictví ……………, bytem …………… a ……………,
bytem ……………, a to každému jednu podílovou polovinu, s povinností kupujících uhradit
náklady na vypracování znaleckého posudku ve výši 1.500,00 Kč.
hl. pro 13 proti 0 zdrž.1
Návrh byl přijat.
Jednání ZM opustil Mgr. Král.
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Počet členů ZM 13.
13) Návrh na revokaci usnesení č. 86/2014/ZM a č. 88/2014/ZM ze dne 15.12.2014
Usn. č. 620/2016/ZM
ZM s c h v a l u j e
revokaci usnesení č. 86/2014/ZM a č. 88/2014/ZM ze dne 15.12.2014.
hl. pro 13 proti 0 zdrž.0
Návrh byl přijat.

14) Žádost o prodej pozemků p. č. 399/12, p. č. 460/6, p. č. 460/7, p. č. 468/1 a p. č. 468/8, vše
v k. ú. Trhové Dušníky
Hlasováno o návrhu JUDr. Říhové
Usn. č. 621/2016/ZM
ZM s c h v a l u j e
stažení tohoto bodu z dnešního jednání ZM.
hl. pro 13 proti 0 zdrž.0
Návrh byl přijat.

2

2

15) Žádost o prodej části pozemku p. č. 231/3 o výměře cca 25 m z celkové výměry 70 m
v katastrálním území Kozičín
Usn. č. 622/2016/ZM
ZM s c h v a l u j e
2
2
prodej části pozemku p. č. 231/3 o výměře cca 25 m z celkové výměry 70 m v katastrálním
2
území Kozičín za cenu 348,00 Kč/m do společného jmění ……………, oba bytem ……………,
s tím, že přesná výměra prodávané části pozemku bude upřesněna až po jeho geodetickém
zaměření a kupující uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku ve výši
1.050,00 Kč.
hl. pro 13 proti 0 zdrž.0
Návrh byl přijat.

16) Dvě žádosti o prodej stejné části pozemku p. č. 754/1 v katastrálním území Lazec
Hlasováno o návrhu JUDr. Kyseláka
Usn. nebylo přijato
ZM s c h v a l u j e
ukončení diskuse k tomuto bodu.
hl. pro 10 proti 1 zdrž.0
nehlasovali 2
Návrh nebyl přijat.
Hlasování bylo zpochybněno Ing. Karešem.
Nové hlasování o návrhu JUDr. Kyseláka.
Usn. č.623/2016/ZM
ZM s c h v a l u j e
ukončení diskuse k tomuto bodu.
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hl. pro 13 proti 0 zdrž.0
Návrh byl přijat
Hlasováno o návrhu RM
Usn. nebylo přijato
schvaluje
2
2
záměr prodeje části pozemku p. č. 754/1 o výměře cca 2550 m z celkové výměry 2915 m ,
v katastrálním území Lazec formou výběrového řízení za použití tzv. „obálkové metody“
2
s uvedením minimální požadované kupní ceny ve výši 18,00 Kč/m .
hl. pro 3 proti 3 zdrž.7
Návrh nebyl přijat.

2

17) Návrh na směnu části pozemku p. č. 515/93 o vým. cca 12 m za pozemek p. č. 515/138 vše
v katastrálním území Březové Hory
Usn. č. 624/2016/ZM
ZM s c h v a l u j e
2
2
směnu části pozemku p. č. 515/93 o výměře cca 12 m z celkové výměry 3501 m
v katastrálním území Březové Hory, který je ve vlastnictví města Příbram, za pozemek p. č.
2
515/138 o výměře 36 m v katastrálním území Březové Hory, který je vlastnictví ……………,
bytem …………… s tím, že:
- směna bude provedena bez doplatku,
- …………… uhradí ½ nákladů spojených s vypracováním znaleckého posudku, a to ve výši
1.050,00 Kč,
- …………… přebírá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o pronájmu pozemku č.
37/2005 ze dne 10.03.2005, která byla tehdy uzavřena mezi městem Příbram a společností
REBIS Příbram, s.r.o., se sídlem Příbram VII, Politických vězňů 287, PSČ 261 05,
IČO 25662376, nyní v obchodním rejstříku zapsanou jako REICHENAUER ERVÍN, s.r.o., se
sídlem Příbram – Příbram VII, náměstí 17. listopadu 289, PSČ 261 05, IČO nezměněno.
hl. pro 13 proti 0 zdrž.0
Návrh byl přijat.

18) Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu nemovitostí ze dne 04.12.2003
Usn. č. 625/2016/ZM
ZM s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu nemovitostí ze dne 04.12.2003, která
byla uzavřena mezi ČR - DIAMO, státní podnik, se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod
Ralskem, IČO 00002739, a městem Příbram, jehož předmětem bude následující text:
„Vzhledem k tomu, že na části darovaného pozemku p. č. st. 1816/4 a na darovaném pozemku
p. č. st. 1668/4, oba v k. ú. Březové Hory, se nachází stavby a vlastníkům těchto staveb vzniklo
na základě ust. § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ), k pozemkům
pod těmito stavbami předkupní právo, dohodly se smluvní strany v souladu s ust. § 2991 a násl.
NOZ k zamezení vzniku bezdůvodného obohacení na tom, že v případě zcizení pozemků p. č.
st. 1816/4 a p. č. st. 1668/4, oba v k. ú. Březové Hory, obdarovaný bez prodlení vydá dárci
peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny stanovené znalcem ustanoveným podle zákona
č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Spolu s touto
náhradou předá obdarovaný darujícímu i příslušný znalecký posudek.“
hl. pro 13 proti 0 zdrž.0
Návrh byl přijat.
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19) Návrh na změnu údaje o výměře pozemku v usnesení Zastupitelstva města Příbram
č. 599/2016/ZM ze dne 14.11.2016
Usn. č. 626/2016/ZM
ZM s c h v a l u j e
změnu údaje v bodě 1) usnesení Zastupitelstva města Příbram č. 599/2016/ZM ze dne
2
14.11.2016, a to údaje o výměře pozemku p.č. 60/1, k.ú. Bytíz, ze stávající výměry 24457 m
2
2
na novou výměru 27575 m , místo původně uvedené nové výměry 28066 m .
hl. pro 13 proti 0 zdrž.0
Návrh byl přijat.
20) Různé

21) Diskuse, interpelace, závěr
Zápis ověřili
JUDr. Vladimír Kyselák
MVDr. Josef Řihák
Ing. Petr Kareš
Ing. Jindřich Vařeka,
starosta

Zapsala: Ivana Makošová
Dne: 19.12.2016
Ověřeno: 22.12.2016
Vyvěšeno: 22.12.2016
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