Město Příbram – ZM 20.02.2017
Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení
z 25. zasedání Zastupitelstva města Příbram,
konaného dne 20. února 2017 od 16.00 hodin v budově čp. 121, nám. T. G. Masaryka, Příbram
Přítomni: členové ZM dle prezenční listiny
Omluveni: Petr Větrovský, Roman Mráz.
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: PhDr. Petr Vácha
Ing. Juraj Molnár

Do jednání ZM se dostavil Ing. Stříbrnský.
Počet členů ZM 23.
1. b) Schválení programu jednání
Hlasováno o předloženém programu
Program:
a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
b) Schválení programu jednání
c) Informace rady města
2. Návrhy zřizovacích listin organizačních složek města – jednotek sboru dobrovolných hasičů
města Příbram
3. Určení místostarosty k zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta
nevykovává funkci
4. Přehled účasti členů na jednání výborů ZM za II. pololetí 2016
5. Přísedící Okresního soudu v Příbrami – opětovné zvolení
6. Žádost p. …………… o odprodej bytu č. 4 v Příbrami VII, ul. Politických vězňů č. p. 301
7. Žádost p. …………… o odprodej bytu č. 16 v Příbrami VII, ul. S. K. Neumanna č. p. 222
8. 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
9. Návrh na směnu části pozemku p. č. 792/4 za pozemek p. č. 801/3, oba v k ú. Lazec
10. Žádost o prodej pozemků p. č. 358/1, p. č. 358/8, p. č. 358/9 a p. č. 359, to vše v k. ú. Podlesí
nad Litavkou
11. Žádost o prodej budovy č. p. 186 v Příbrami I, Hálkova ul., stojící na pozemcích p. č. 655/1, 655/2
655/3, včetně pozemků p. č. 655/1, p. č. 655/3 a spoluvlastnického podílu 1/3 na pozemku p. č.
655/2, vše v k. ú. Příbram
12. Výkup pozemku p. č. 4407/2 v katastrálním území Příbram
1.
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13. Výkup id. podílů ve výši 1/8 pozemků p. č. 2368 a p. č. 2774/4 v k. ú. Příbram
14. Různé
15. Diskuse, interpelace, závěr
Usn. č. 652/2017/ZM
ZM s c h v a l u j e
předložený program dnešního jednání.
hl. pro 22 proti 1 zdrž.0
Návrh byl přijat.
Hlasování bylo zpochybněno JUDr. Kyselákem.
Nové hlasování o předloženém programu.
Program:
1. a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
b) Schválení programu jednání
c) Informace rady města
2. Návrhy zřizovacích listin organizačních složek města – jednotek sboru dobrovolných hasičů
města Příbram
3. Určení místostarosty k zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy
starosta nevykovává funkci
4. Přehled účasti členů na jednání výborů ZM za II. pololetí 2016
5. Přísedící Okresního soudu v Příbrami – opětovné zvolení
6. Žádost p. …………… o odprodej bytu č. 4 v Příbrami VII, ul. Politických vězňů č. p. 301
7. Žádost p. …………… o odprodej bytu č. 16 v Příbrami VII, ul. S. K. Neumanna č. p. 222
8. 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
9. Návrh na směnu části pozemku p. č. 792/4 za pozemek p. č. 801/3, oba v k ú. Lazec
10. Žádost o prodej pozemků p. č. 358/1, p. č. 358/8, p. č. 358/9 a p. č. 359, to vše v k. ú. Podlesí
nad Litavkou
11. Žádost o prodej budovy č. p. 186 v Příbrami I, Hálkova ul., stojící na pozemcích p. č. 655/1,
655/2 655/3, včetně pozemků p. č. 655/1, p. č. 655/3 a spoluvlastnického podílu 1/3 na
pozemku p. č. 655/2, vše v k. ú. Příbram
12. Výkup pozemku p. č. 4407/2 v katastrálním území Příbram
13. Výkup id. podílů ve výši 1/8 pozemků p. č. 2368 a p. č. 2774/4 v k. ú. Příbram
14. Různé
15. Diskuse, interpelace, závěr
Usn. č. 653/2017/ZM
ZM s c h v a l u j e
předložený program dnešního jednání.
hl. pro 23 proti 0 zdrž.0
Návrh byl přijat.

1. c) Informace rady města
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2) Návrhy zřizovacích listin organizačních složek města – jednotek sboru dobrovolných hasičů
města Příbram
Usn. č. 654/2017/ZM
ZM s c h v a l u j e
1) Zřizovací listinu organizační složky města Příbram – JSDH Příbram - Březové Hory,
2) Zřizovací listinu organizační složky města Příbram – JSDH Příbram - Zdaboř,
3) Zřizovací listinu organizační složky města Příbram – JSDH Příbram - Lazec.
hl. pro 23 proti 0 zdrž.0
Návrh byl přijat.

3) Určení místostarosty k zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy
starosta nevykonává funkci
Usn. č. 655/2017/ZM
ZM u r č u j e
místostarostu Mgr. Václava Švendu jako druhého v pořadí k zastupování starosty v době jeho
nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci.
hl. pro 20 proti 0 zdrž.3
Návrh byl přijat.

4) Přehled účasti členů na jednání výborů ZM za II. pololetí 2016
Usn. č. 656/2017/ZM
ZM b e r e n a v ě d o m í
přehled účasti členů na jednání výborů ZM za II. pololetí 2016.
hl. pro 23 proti 0 zdrž.0
Návrh byl přijat.

5) Přísedící Okresního soudu v Příbrami – opětovné zvolení
Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky
Usn. č. 657/2017/ZM
ZM v o l í
do funkce přísedících Okresního soudu v Příbrami pro funkční období 2017 – 2021 pana/paní:
PhDr. Danuši Kynčlovou
Libora Petráška
Jiřího Cafourka
Valdemara Brožíka
Zdeňku Šímovou
Ing. Zuzanu Kolářovou
Věru Kroftovou
Naděždu Kraťkovou
Jaroslava Tvrdíka
RNDr. Helenu Vaisovou
Jiřího Skálu
Ivanku Habrovou
Libuši Zrostlíkovou
Jaroslava Vondrů
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Ing. Libuši Shrbenou
Jaroslava Voseckého
hl. pro 23 proti 0 zdrž.0
Návrh byl přijat.

6) Žádost p. …………… o odprodej bytu č. 4 v Příbrami VII, ul. Politických vězňů č. p. 301
Usn. č. 658/2017/ZM
ZM n e s c h v a l u j e
prodej bytu č. 301/4 v č. p. 301, 302, 303, 304, 305 v Příbrami VII vč. přísl. spol. podílu na
budově a pozemcích do vlastnictví (SJM) p. …………… a jeho manželky p. …………… za
2
cenu obvyklou 6.000,00 Kč/m a to dle znaleckého posudku č. 3839-95/16 ze dne 10.11.2016 za
podmínky:
a) bezdlužnosti nájemníků vůči městu Příbram ke dni uzavření kupní smlouvy,
b) úhrady nákladů za znalecký posudek a správního poplatku na vklad vlastnického práva
ve prospěch kupujících,
c) zřízení zákazu zcizení ve prospěch města Příbram jako věcného práva ve smyslu
§ 11 odst. 1 písm. n) katastrálního zákona č. 256/2013 Sb. na dobu 10 let ode dne
právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
hl. pro 16 proti 1 zdrž.6
Návrh byl přijat.
Usn. č. 659/2017/ZM
ZM n e s c h v a l u j e
prodej bytu č. 301/4 v č. p. 301, 302, 303, 304, 305 v Příbrami VII vč. přísl. spol. podílu na
budově a pozemcích
do vlastnictví (SJM) p. …………… a jeho manželky za
2
1.200,00 Kč/m za podmínky:
a) bezdlužnosti nájemníků vůči městu Příbram ke dni uzavření kupní smlouvy,
b) úhrady nákladů za znalecký posudek a správního poplatku na vklad vlastnického práva
ve prospěch kupujících,
c) zřízení zákazu zcizení ve prospěch města Příbram jako věcného práva ve smyslu
§ 11 odst. 1 písm. n) katastrálního zákona č. 256/2013 Sb. na dobu 10 let ode dne
právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
hl. pro 16 proti 1 zdrž.6
Návrh byl přijat.

7) Žádost p. …………… o odprodej bytu č. 16 v Příbrami VII, ul. S. K. Neumanna č. p. 222
Usn. č. 660/2017/ZM
ZM n e s c h v a l u j e
prodej nástavbového bytu č. 16 v č. p. 222 v Příbrami VII vč. přísl. spol. podílu na budově
a pozemcích do výlučného vlastnictví p. …………… za cenu obvyklou dle znaleckého
posudku č. 3838-94/16 ze dne 09.11.2016 za podmínky:
a) bezdlužnosti nájemníka vůči městu Příbram ke dni uzavření kupní smlouvy,
b) úhrady nákladů za znalecký posudek a správního poplatku na vklad vlastnického práva
ve prospěch kupující,
c) zřízení zákazu zcizení ve prospěch města Příbram jako věcného práva ve smyslu
§ 11 odst. 1 písm. n) katastrálního zákona č. 256/2013 Sb. na dobu 10 let ode dne
právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
hl. pro 17 proti 0 zdrž.6
Návrh byl přijat.
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Usn. č. 661/2017/ZM
ZM n e s c h v a l u j e
prodej nástavbového bytu č. 16 v č. p. 222 v Příbrami VII vč. přísl. spol. podílu na budově
a pozemcích do ideálního spoluvlastnictví p. …………… ve výši ½ ideálního spoluvlastnického
podílu vzhledem k celku bytové jednotky vč. přísl. spol. podílu na budově
a pozemcích a p. …………… ve výši ½ ideálního spoluvlastnického podílu vzhledem k celku
bytové jednotky vč. přísl. spol. podílu na budově a pozemcích za
cenu obvyklou
2
6.000,00 Kč/m a to dle znaleckého posudku č. 3838-94/16 ze dne 09.11.2016 za podmínky:
a) bezdlužnosti nájemníků vůči městu Příbram ke dni uzavření kupní smlouvy,
b) úhrady nákladů za znalecký posudek a správního poplatku na vklad vlastnického práva
ve prospěch kupujících,
c) zřízení zákazu zcizení ve prospěch města Příbram jako věcného práva ve smyslu
§ 11 odst. 1 písm. n) katastrálního zákona č. 256/2013 Sb. na dobu 10 let ode dne
právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
hl. pro 17 proti 0 zdrž.6
Návrh byl přijat.

8) 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
Usn. č. 662/2017/ZM
ZM s c h v a l u j e
2
2
prodej pozemku p. č. 399/12 za cenu 20,00 Kč/m , pozemku p. č. 460/6 za cenu 20,00 Kč/m ,
2
2
pozemku p. č. 460/7 za cenu 20,00 Kč/m , pozemku p. č. 468/1 za cenu 20,00 Kč/m
2
a pozemku p. č. 468/8 za cenu 20,00 Kč/m , to vše v k. ú. Trhové Dušníky, do vlastnictví pana
……………, bytem ……………, s povinností kupujícího uhradit náklady na vypracování
znaleckého posudku ve výši 1.800,00 Kč.
hl. pro 16 proti 2 zdrž.5
Návrh byl přijat.

9) Návrh na směnu části pozemku p. č. 792/4 za pozemek p. č. 801/3, oba v k ú. Lazec
Usn. č. 663/2017/ZM
ZM s c h v a l u j e
2
směnu části pozemku p. č. 792/4, o výměře 1340 m (dle geometrického plánu č. 527-77/2016
2
se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 792/19) z celkové výměry 7073 m , orná půda, k. ú.
2
Lazec, v majetku města Příbram, za pozemek p. č. 801/3, o výměře 906 m , ostatní plocha,
ostatní komunikace, k. ú. Lazec, ve vlastnictví pana ……………, bytem ……………, a to bez
doplatku ceny.
hl. pro 21 proti 0 zdrž.1
nehlasoval 1
Návrh byl přijat

10) Žádost o prodej pozemků p. č. 358/1, p. č. 358/8, p. č. 358/9 a p. č. 359, to vše v k. ú. Podlesí
nad Litavkou
Usn. č. 664/2017/ZM
ZM n e s c h v a l u j e
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2

2

prodej pozemku p. č. 358/1, o výměře 16666 m , pozemku p. č. 358/8, o výměře 6940 m ,
2
2
pozemku p. č. 358/9, o výměře 4710 m a pozemku p. č. 359, o výměře 433 m , to vše v k. ú.
Podlesí nad Litavkou, do SJM ……………, oba bytem …………….
hl. pro 22 proti 1 zdrž.0
Návrh byl přijat.

11) Žádost o prodej budovy č. p. 186 v Příbrami I, Hálkova ul., stojící na pozemcích p. č. 655/1,
655/2 655/3, včetně pozemků p. č. 655/1, p. č. 655/3 a spoluvlastnického podílu 1/3 na pozemku
p. č. 655/2, vše v k. ú. Příbram
Usn. č. 665/2017/ZM
ZM s c h v a l u j e
prodej budovy č. p. 186 v Příbrami I, Hálkova ul., stojící na pozemcích p. č. 655/1, 655/2
a 655/3, včetně pozemků p. č. 655/1, p. č. 655/3 a spoluvlastnického podílu 1/3 na pozemku
p. č. 655/2, vše v k. ú. Příbram, za celkovou cenu 685.100,00 Kč spolku Dum vivimus,
vivamus, z.s., se sídlem Riegrova 56, Příbram I, 261 01 Příbram, IČO 01308858, s tím, že
žadatel uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku ve výši 4.350,00 Kč.
hl. pro 19 proti 0 zdrž.2
nehlasovali 2
Návrh byl přijat.

12) Výkup pozemku p. č. 4407/2 v katastrálním území Příbram
Hlasováno o návrhu Ing. Rottera
Usn. č. 666/2017/ZM
ZM s c h v a l u j e
výkup pozemku p. č. 4407/2 v katastrálním území Příbram, za cenu 250 Kč/m
……………, bytem …………….

2

od pana

hl. pro 22 proti 0 zdrž.1
Návrh byl přijat.

13) Výkup id. podílů ve výši 1/8 pozemků p. č. 2368 a p. č. 2774/4 v k. ú. Příbram
Usn. č. 667/2017/ZM
ZM I. s c h v a l u j e
výkup id. podílu ve výši 1/8 pozemku p. č. 2368 v katastrálním území Příbram, za cenu
2
1.167,00 Kč/m , od paní ……………, bytem …………….
II. s c h v a l u j e
výkup id. podílu ve výši 1/8 pozemku p. č. 2774/4 v katastrálním území Příbram, za cenu
2
1.192,00 Kč/m , od paní ……………, bytem …………….
hl. pro 23 proti 0 zdrž.0
Návrh byl přijat.

14) Různé
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15) Diskuse, interpelace, závěr

Zápis ověřili
PhDr. Petr Vácha
Ing. Juraj Molnár
Ing. Jindřich Vařeka,
starosta

Zapsala: Ivana Makošová
Dne: 24.02.2017
Ověřeno: 01.03.2017
Vyvěšeno: 01.03.2017
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