Město Příbram – ZM 24.04.2017
Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení
z 27. zasedání Zastupitelstva města Příbram,
konaného dne 24. dubna 2017 od 16.00 hodin v budově čp. 121, nám. T. G. Masaryka, Příbram
Přítomni: členové ZM dle prezenční listiny
Omluveni: Petr Větrovský, Věra Kresslová, Ing. Petr Stříbrnský – přijde později, Mgr. Zorka Brožíková
– 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 (20 členů).
Ověřovatelé dnešního zápisu: Mgr. Jiřina Humlová
Ing. Václav Dvořák
U zastupitelky Mgr. Zorky Brožíkové je podle hlasovacího zařízení uvedeno NEHLASOVAL, ale mělo
být uvedeno NEPŘÍTOMEN. Z tohoto důvodu je upraveno hlasování.
U zastupitele Ing. Petra Stříbrnského je podle hlasovacího zařízení uvedeno NEHLASOVAL, ale mělo
být uvedeno NEPŘÍTOMEN. Z tohoto důvodu je upraveno hlasování.
U zastupitele Ing. Juraje Molnára je podle hlasovacího zařízení uvedeno NEHLASOVAL, ale mělo být
uvedeno NEPŘÍTOMEN. Z tohoto důvodu je upraveno hlasování.
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. Koncepce likvidace odvalů po těžbě uranu na Příbramsku
3. Poskytnutí finančního daru pro rodinu ……………
4. I. výběrové řízení na poskytování zápůjček z Fondu oprav a modernizace bytového fondu na
území města Příbram pro rok 2017, návrh Komise fondu oprav a modernizace
5. Návrh na vyhlášení II. výběrového řízení na poskytování zápůjček z fondu FOM (Fond oprav
a modernizace bytového fondu na území města Příbram) na rok 2017
6. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Příbram na léta 2018-2020
7. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
8. Plán práce Finančního výboru ZM Příbram na rok 2017 a Zpráva o činnosti FV ZM za rok 2016
9. Návrh na zastavení exekuce
10. Kontrolní výbor ZM Příbram – provedení kontroly naplňování smluvního vztahu město x Arriva
Praha s.r.o.
11. Návrh Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu
12. Vyhláška o stanovení školského obvodu mateřských škol zřizovaných městem Příbram
1.
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13. Návrh na odkoupení vodohospodářského majetku v lokalitě Sázky – Barandov Příbram
a v lokalitě Lazec – Drmlovo pole Příbram od společnosti První vodovodní a kanalizační, s.r.o.
14. Žádost „Svazku obcí pro vodovody a kanalizace“ na schválení předložených nově zpracovaných
Stanov na další období
15. Výkup pozemku p. č. 801/2 v k. ú. Lazec
16. Různé
17. Diskuse, interpelace, závěr
Usn. č. 708/2017/ZM
ZM s c h v a l u j e
předložený program dnešního jednání.
hl. pro 19 proti 1 zdrž.0
Návrh byl přijat.
Hlasováno bylo zpochybněno Ing. Karešem.
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. Koncepce likvidace odvalů po těžbě uranu na Příbramsku
3. Poskytnutí finančního daru pro rodinu ……………
4. I. výběrové řízení na poskytování zápůjček z Fondu oprav a modernizace bytového fondu na
území města Příbram pro rok 2017, návrh Komise fondu oprav a modernizace
5. Návrh na vyhlášení II. výběrového řízení na poskytování zápůjček z fondu FOM (Fond oprav
a modernizace bytového fondu na území města Příbram) na rok 2017
6. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Příbram na léta 2018-2020
7. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
8. Plán práce Finančního výboru ZM Příbram na rok 2017 a Zpráva o činnosti FV ZM za rok
2016
9. Návrh na zastavení exekuce
10. Kontrolní výbor ZM Příbram – provedení kontroly naplňování smluvního vztahu město x Arriva
Praha s.r.o.
11. Návrh Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu
12. Vyhláška o stanovení školského obvodu mateřských škol zřizovaných městem Příbram
13. Návrh na odkoupení vodohospodářského majetku v lokalitě Sázky – Barandov Příbram
a v lokalitě Lazec – Drmlovo pole Příbram od společnosti První vodovodní a kanalizační, s.r.o.
14. Žádost „Svazku obcí pro vodovody a kanalizace“ na schválení předložených nově
zpracovaných Stanov na další období
15. Výkup pozemku p. č. 801/2 v k. ú. Lazec
16. Různé
17. Diskuse, interpelace, závěr
Usn. č. 709/2017/ZM
ZM s c h v a l u j e
předložený program dnešního jednání.
hl. pro 20 proti 0 zdrž.0
Návrh byl přijat.

1. c) Informace rady města

2

Město Příbram – ZM 24.04.2017

2) Koncepce likvidace odvalů po těžbě uranu na Příbramsku
Do jednání ZM se dostavili Mgr. Brožíková a Ing. Molnár.
Počet členů ZM 22.
Do jednání ZM se dostavil Ing. Stříbrnský.
Počet členů ZM 23
Hlasováno o návrhu MVDr. Řiháka.
Usn. č. 710/2017/ZM
ZM s c h v a l u j e
přerušení projednávání bodu č. 2 „Koncepce likvidace odvalů po těžbě uranu na Příbramsku“
a jeho opětovné zařazení na jednání ZM dne 22.05.2017.
hl. pro 18 proti 0 zdrž.3
nehlasovali 2
Návrh byl přijat.

3) Poskytnutí finančního daru pro rodinu ……………
Usn. č. 711/2017/ZM
ZM s c h v a l u j e
1) poskytnutí finančního daru pro rodinu …………… ve výši 100.000,00 Kč na úhradu
nájemného a služeb a na zajištění základních životních potřeb rodiny ……………, bytem
……………, a to z kap. 728 – OSVZ, prvek 3953 (sociální pomoc rodině),
2) rozpočtové opatření, tj, změnu rozpočtu města na rok 2017, které se promítne na straně
běžných výdajů, a to ve snížení kap. 741 – OE, prvek 660 (rezerva starosty) o částku
100.000,00 Kč a navýšení kap. 728 – OSVZ, prvku 3953 (sociální pomoc rodině) ve stejné
výši.
hl. pro 23 proti 0 zdrž.0
Návrh byl přijat.

4) I. výběrové řízení na poskytování zápůjček z Fondu oprav a modernizace bytového fondu na
území města Příbram pro rok 2017, návrh Komise fondu oprav a modernizace
Usn. č. 712/2017/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 2017 jednotlivým žadatelům shodně dle zápisu z I. výběrového řízení, které se konalo
dne 08.03.2017. Jedná se o poskytnutí zápůjček pro 5 žadatelů v celkovém objemu
439.190,00 Kč takto:
……………
80.000,00 Kč
……………
100.000,00 Kč
……………
95.000,00 Kč
……………
90.000,00 Kč
……………
74.190,00 Kč
hl. pro 23 proti 0 zdrž.0
Návrh byl přijat.

5) Návrh na vyhlášení II. výběrového řízení na poskytování zápůjček z fondu FOM (Fond oprav
a modernizace bytového fondu na území města Příbram) na rok 2017
Usn. č. 713/2017/ZM
ZM s c h v a l u j e
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1) vyhlásit II. výběrové řízení na poskytování zápůjček z fondu FOM (Fondu oprav
a modernizace bytového fondu na území města Příbram) v roce 2017,
2) stanovit následující podmínky výběrového řízení:
a) II. výběrové řízení proběhne ve středu dne 28.06.2017,
b) lhůta pro podávání žádostí je stanovena do pátku dne 23.06.2017,
c) obsah žádosti musí splňovat podmínky uvedené v OZV č. 2/2014, čl. 5 odst. 3,
d) žádosti se podávají na formuláři, který je k dispozici na Městském úřadu Příbram,
odboru ekonomickém a na webových stránkách města Příbram www.pribram.eu.
hl. pro 23 proti 0 zdrž.0
Návrh byl přijat.

6) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Příbram na léta 2018-2020
Usn. č. 714/2017/ZM
ZM s c h v a l u j e
střednědobý výhled rozpočtu města Příbram na léta 2018-2020.
hl. pro 22 proti 0 zdrž.1
Návrh byl přijat.

7) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
Usn. č. 715/2017/ZM
ZM s c h v a l u j e
Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017 v rámci výdajů kapitoly
777 - OŠKS z důvodu schválení programových dotací poskytovaných v rámci Programu pro
dotační řízení města Příbram na rok 2017 v oblasti vrcholový a výkonnostní sport
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017 v rámci výdajů kapitoly 777 – OŠKS
z důvodu schválení programových dotací poskytovaných v rámci Programu pro dotační řízení města
Příbram na rok 2017 v oblasti vrcholový a výkonnostní sport.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

název akce

RP0043

777 - OŠKS

3419

5901

RP0043

777 - OŠKS

3419

5222

RP0043

777 - OŠKS

3419

5493

RP0043

777 - OŠKS

3419

5213

001 Kultura,
sport
001 Kultura,
sport
001 Kultura,
sport
001 Kultura,
sport

RP0043

777 - OŠKS

3419

5212

001 Kultura,
sport

prvek
rozpočtu
3466
3400
3401
3414

3946

popis
Podpora - VRCHOLOVÝ A
VÝKONNOSTNÍ SPORT
Neinvestiční transfery
spolkům
Účelové neinvestiční
transfery fyzickým osobám
Neinvestiční transfery
nefinančním podnikatelským
subjektům - právnickým
osobám
Neinvestiční transfery
nefinančním podnikatelským
subjektům - fyzickým
osobám

částka změny
-9 000 000,00
5 200 000,00
40 000,00
3 750 000,00

10 000,00

hl. pro 23 proti 0 zdrž.0
Návrh byl přijat.

8) Plán práce Finančního výboru ZM Příbram na rok 2017 a Zpráva o činnosti FV ZM za rok 2016
Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky a JUDr. Kyseláka
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Usn. č. 716/2017/ZM
ZM I. s c h v a l u j e
upravený Plán práce Finančního výboru Zastupitelstva města Příbram na rok 2017.
II. b e r e n a v ě d o m í
Zprávu o činnosti FV ZM Příbram za rok 2016.
hl. pro 22 proti 0 zdrž.0
nehlasoval 1
Návrh byl přijat.

9) Návrh na zastavení exekuce
Usn. č. 717/2017/ZM
ZM n e s c h v a l u j e
zastavení exekuce vedené na majetek povinného ……………, dle návrhu povinného ze dne
07.03.2017.
hl. pro 23 proti 0 zdrž.0
Návrh byl přijat

Jednání ZM opustil Roman Mráz.
Počet členů ZM 22.
10) Kontrolní výbor ZM Příbram – provedení kontroly naplňování smluvního vztahu město x
Arriva Praha s.r.o.
Usn. č. 718/2017/ZM
ZM u k l á d á
kontrolnímu výboru zastupitelstva města provést kontrolu naplňování smluvního vztahu města
se společností Arriva Praha s.r.o.
hl. pro 21 proti 0 zdrž.0
nehlasoval 1
Návrh byl přijat.
Jednání ZM opustil Ing. Kareš.
Počet členů ZM 21.
11) Návrh Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu
Usn. č. 719/2017/ZM
ZM s c h v a l u j e
obecně závaznou vyhlášku města Příbram o nočním klidu.
hl. pro 21 proti 0 zdrž.0
Návrh byl přijat.

12) Vyhláška o stanovení školského obvodu mateřských škol zřizovaných městem Příbram
Usn. č. 720/2017/ZM
ZM s c h v a l u j e
obecně závaznou vyhlášku o stanovení školského obvodu mateřských škol zřizovaných
městem Příbram v navrženém znění.
hl. pro 20 proti 0 zdrž.0
nehlasoval 1
Návrh byl přijat.
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13) Návrh na odkoupení vodohospodářského majetku v lokalitě Sázky – Barandov Příbram
a v lokalitě Lazec – Drmlovo pole Příbram od společnosti První vodovodní a kanalizační, s.r.o.
Hlasováno o návrhu Mgr. Humlové a Ing. Vařeky
Usn. č. 721/2017/ZM
ZM s c h v a l u j e
1) odkoupení
a) vodovodní soustavy řadů z PE 110 a PE 63 v lokalitě Sázky – Barandov 3. etapa
v celkové délce 990,4 metrů,
b) kanalizační splaškové soustavy řadů z PVC DN 400 a PVC DN 300 v lokalitě Sázky –
Barandov 3. etapa v celkové délce 875,1 metrů,
c) vodovodního radu z PE 90 v lokalitě Lazec – Drmlovo pole v celkové délce
157,52 metrů,
a to za symbolickou částku souhrnně ve výši 1,00 Kč od nabízejícího vlastníka řadů,
společnosti První vodovodní a kanalizační s.r.o., za podmínky zřízení příslušných věcných
břemen a za podmínky, že náklady na zřízení věcných břemen, tj. poplatky za vklad
a geometrické plány ponese prodávající,
2) současně zřízení věcných břemen a nabytí služebnosti inženýrských sítí v pozemcích
dotčených ochrannými pásmy nabízených řadů v k. ú. Příbram a v k. ú. Lazec, a to
bezúplatně,
3) k převzetí majetku a podpisu smlouvy dojde pouze v případě, že při kontrole
provozovatelem nebudou shledány žádné technické závady bránící řádnému provozu
a bude-li dílo vybudováno v souladu s platnou legislativou. Bude provedena kontrola
funkčnosti všech armatur, kamerové zkoušky kanalizace, revize geodetického umístění VH
staveb, kontrola vodoměrů a všech povrchových znaků VH sítí včetně kontroly
kanalizačních šachet.
hl. pro 19 proti 0 zdrž.2
Návrh byl přijat.

14) Žádost „Svazku obcí pro vodovody a kanalizace“ na schválení předložených nově
zpracovaných Stanov na další období
Usn. č. 722/2017/ZM
ZM s c h v a l u j e
předložené nové znění Stanov Svazku obcí pro vodovody a kanalizace.
hl. pro 21 proti 0 zdrž.0
Návrh byl přijat.

15) Výkup pozemku p. č. 801/2 v k. ú. Lazec
Usn. č. 723/2017/ZM
ZM s c h v a l u j e
výkup pozemku p. č. 801/2, k. ú. Lazec, od vlastníka České republiky, právo hospodařit
s majetkem státu Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, Třanovského 622/11,
163 00 Praha – Řepy, IČO: 00016918, do majetku města Příbram, za kupní cenu 19.870,00 Kč.
hl. pro 21 proti 0 zdrž.0
Návrh byl přijat.

16) Různé
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17) Diskuse, interpelace, závěr
Zápis ověřili
Mgr. Jiřina Humlová
Ing. Václav Dvořák
Ing. Jindřich Vařeka,
starosta
Zapsala: Ivana Makošová
Dne: 28.04.2017
Ověřeno: 03.05.2017
Vyvěšeno: 03.05.2017
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