Město Příbram – ZM 19.06.2017
Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení
z 29. zasedání Zastupitelstva města Příbram,
konaného dne 19. června 2017 od 16.00 hodin v budově čp. 121, nám. T. G. Masaryka, Příbram
Přítomni: členové ZM dle prezenční listiny
Omluveni: Mgr. Alena Ženíšková, MVDr. Josef Řihák, Ing. Pavel Pikrt, 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.
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: JUDr. Dagmar Říhová
Věra Kresslová

1. b) Schválení programu jednání
Hlasováno o návrhu na úpravu programu
Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky
Usn. č. 746/2017/ZM
ZM s c h v a l u j e
stažení bodu č. 11 s názvem „Zásady, kterými se stanoví závazný postup při schvalování
a vyúčtování zahraničních pracovních cest“ z dnešního programu ZM.
hl. pro 19 proti 0 zdrž.1
nehlasoval 1
Návrh byl přijat.
Hlasováno o upraveném programu
Program:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
b) Schválení programu jednání
c) Informace rady města
Pozvánky na valnou hromadu společnosti Příbramská teplárenská a.s. v konkursu a na valnou
hromadu společnosti THERMO Příbram a.s.
Žádost o prodej pozemku p. č. 3812/378 v k. ú. Příbram
Zpráva o hospodaření města Příbram za rok 2016, závěrečný účet a účetní závěrka za období
od 01.01.2016 do 31.12.2016
Přísedící Okresního soudu v Příbrami
Žádost o finanční příspěvek (Oblastní nemocnice Příbram, a.s.)
Žádost o dotaci SK SPARTAK Příbram
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.

Žádost ředitele Základní školy, Příbram VII, 28. října 1, o individuální dotaci
Žádost o dotaci (38. ročník Rally Příbram)
Návrh na vznik nové organizace – Aquapark
Zásady, kterými se stanoví závazný postup při schvalování a vyúčtování zahraničních pracovních
cest – staženo z programu
Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZM Příbram za rok 2016
Dohoda o změně hranic obcí
Uzavření směnné smlouvy o bezúplatném vzájemném převodu vodohospodářského majetku
mezi městem Příbram a Svazkem obcí pro vodovody a kanalizace
2
2
Žádost o prodej části pozemku p. č. 973 o výměře cca 116 m z celkové výměry 459 m
v katastrálním území Příbram
2
2
Záměr prodeje části pozemku p. č. 4172/220 o výměře cca 350 m z celkové výměry 655 m
v katastrálním území Příbram
Nabídka na odkoupení pozemků p. č. 2735/4 a p. č. 2735/5, oba v k. ú. Příbram
Nabídka na odkoupení pozemku p. č. 648/24, k. ú. Příbram
Návrh na sepsání souhlasného prohlášení
1) Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram č. 702/2013/ZM ze dne 09.12.2013
2) Prodej částí pozemků p. č. 3176/5, p. č. 3176/52, p. č. 3203/3, p. č. 3203/4, p. č. 4828/1 vše
v katastrálním území Příbram
2
2
Žádost o prodej části pozemku p. č. 2725/3 o výměře 5 m z celkové výměry 130 m
v katastrálním území Příbram
2
2
Výkup části pozemku p. č. 2287/1 o výměře 4 m z celkové výměry 8236 m v katastrálním území
Příbram
Žádost o směnu pozemků p. č. 3812/202, p. č. 3812/203, p. č. 3812/204, p. č. 3812/274, p. č.
3812/284, p. č. 3812/286 za pozemky p. č. 1101/23, p. č. 3812/213, p. č. 3812/214, p. č.
3812/280, p. č. 3812/281 vše v katastrálním území Příbram
Žádost o prodej pozemku p. č. 180/3 v katastrálním území Žežice
Žádost o prodej části pozemku p. č. 3812/198 a pozemků p. č. 3812/199, p. č. 3812/200, p. č.
3812/201 vše v katastrálním území Příbram
Žádost o prodej pozemku p. č. 4515/17 v katastrálním území Příbram
Různé
Diskuse, interpelace, závěr

Usn. č. 747/2017/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) Pozvánky na valnou hromadu společnosti Příbramská teplárenská a.s. v konkursu a na
valnou hromadu společnosti THERMO Příbram a.s.
Usn. č. 748/2017/ZM
ZM I. 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 na jednání valné hromady společnosti Příbramská teplárenská a.s.,
IČO 46356550, která byla svolána na den 22.06.2017, a pro případ, že by se tohoto jednání
nemohl zúčastnit, jako náhradníka člena Rady města Příbram pana Ing. Václava Dvořáka.
II. 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
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města Příbram na jednání valné hromady společnosti THERMO Příbram a.s., IČO 25795104,
která byla svolána na den 22.06.2017, a pro případ, že by se tohoto jednání nemohl zúčastnit,
jako náhradníka člena Rady města Příbram pana Ing. Václava Dvořáka.
hl. pro 21 proti 0 zdrž.0
Návrh byl přijat.

3) Žádost o prodej pozemku p. č. 3812/378 v k. ú. Příbram
Do jednání se dostavil Ing. Molnár.
Počet členů ZM 22.
Vyhlášena 10 minutová přestávka.
Hlasováno o návrhu JUDr. Kyseláka
Usn. nebylo přijato
ZM s c h v a l u j e
2
2
prodej pozemku p. č. 3812/378, o výměře 17349 m , k. ú. Příbram, za cenu 650,00 Kč/m , do
vlastnictví společnosti Park Evropská Dva a.s., se sídlem Ocelářská 1354/35, Libeň,
190 00 Praha 9, IČO: 27886051, s povinností kupujícího nahradit náklady na vypracování
znaleckých posudků v celkové výši 4.500,00 Kč.
hl. pro 10 proti 4 zdrž.7
nehlasoval 1
Návrh nebyl přijat.

Hlasováno o návrhu MUDr. Šedivého
Usn. nebylo přijato
ZM s c h v a l u j e
2
2
prodej pozemku p. č. 3812/378, o výměře 17349 m , k. ú. Příbram, za cenu 570,00 Kč/m , do
vlastnictví společnosti Park Evropská Dva a.s., se sídlem Ocelářská 1354/35, Libeň,
190 00 Praha 9, IČO: 27886051, s povinností kupujícího nahradit náklady na vypracování
znaleckých posudků v celkové výši 4.500,00 Kč.
hl. pro 3 proti 9 zdrž.9
nehlasoval 1
Návrh nebyl přijat.

Usn. č. 749/2017/ZM
ZM s c h v a l u j e
2
2
prodej pozemku p. č. 3812/378, o výměře 17349 m , k. ú. Příbram, za cenu 640,00 Kč/m , do
vlastnictví společnosti Park Evropská Dva a.s., se sídlem Ocelářská 1354/35, Libeň,
190 00 Praha 9, IČO: 27886051, s povinností kupujícího nahradit náklady na vypracování
znaleckých posudků v celkové výši 4.500,00 Kč.
hl. pro 16 proti 0 zdrž.5
nehlasoval 1
Návrh byl přijat.

4) Zpráva o hospodaření města Příbram za rok 2016, závěrečný účet
období od 01.01.2016 do 31.12.2016
Usn. č. 750/2017/ZM
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ZM

schvaluje
1) celoroční hospodaření města a závěrečný účet města Příbram za rok 2016 včetně „Zprávy
nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbram za období od
01.01.2016 do 31.12.2016“ bez výhrad,
2) účetní závěrku města Příbram za období 01.01.2016 do 31.12.2016.
hl. pro 20 proti 0 zdrž.1
nehlasoval 1

Návrh byl přijat.

5) Přísedící Okresního soudu v Příbrami
Usn. č. 751/2017/ZM
ZM n a v r h u j e
kandidátku do funkce přísedící OS Příbram pro funkční období 2017 – 2021:
paní MUDr. Hanu Dvořákovou, …………….
hl. pro 19 proti 0 zdrž.1
nehlasovali 2
Návrh byl přijat.

Jednání ZM opustil Ing. Kareš.
Počet členů ZM 21.
6) Žádost o finanční příspěvek (Oblastní nemocnice Příbram, a.s.)
Usn. č. 752/2017/ZM
ZM s c h v a l u j e
1) poskytnutí finančního příspěvku pro Oblastní nemocnici Příbram, a.s., se sídlem
Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram 1, IČ: 27085031, na projekty „Hrajeme si
s nemocnicí“, „Dobrovolnické centrum“, „Zdravotní klaun“, „Bazální stimulace“ a „Nemocnice
míří do školek“, v oblasti zdravotnictví pro rok 2017 formou individuální dotace ve výši
50.000,00 Kč, a to z kap. 728 - OSVZ, prvek 3464 (podpora zdravotnictví) za podmínky
splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či
založeným.
2) rozpočtové opatření, tj. změnu rozpočtu města na rok 2017, které se promítne
na straně běžných výdajů v rámci kapitoly 728 – OSVZ ve snížení prvku 3464 (podpora
zdravotnictví) o částku 50.000,00 Kč a navýšení prvku 4006 (nefinanční podnikatelské
subjekty – právnické osoby) ve stejné výši.
hl. pro 20 proti 0 zdrž.0
nehlasoval 1
Návrh byl přijat.

7) Žádost o dotaci SK SPARTAK Příbram
Usn. č. 753/2017/ZM
ZM s c h v a l u j e
1) poskytnutí individuální dotace ve výši 380.000,00 Kč pro SK SPARTAK Příbram, spolek,
Žižkova 694, IČ 61904899, na projekt s názvem „Sportovní činnost mládeže pro rok 2017“,
a to z kap. 777 – OŠKS, za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram
a organizacím jím zřízeným či založeným,
2) uzavření veřejnoprávní smlouvy s SK SPARTAK Příbram, spolek, Žižkova 694, 261 01
Příbram, o dotaci ve výši 380.000,00 Kč na projekt s názvem „Sportovní činnost mládeže
pro rok 2017“, a to v souladu s Pravidly o poskytování dotací a návratných finančních
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výpomocí z rozpočtu
usn.č.503/2016/ZM.

města

Příbram

č.

1/2016

přijatými

ZM

dne

27.06.2016,

hl. pro 20 proti 0 zdrž.0
nehlasoval 1
Návrh byl přijat.

Jednání ZM opustil MUDr. Šedivý.
Počet členů ZM 20.
8) Žádost ředitele Základní školy, Příbram VII, 28. října 1, o individuální dotaci
Usn. č. 754/2017/ZM
ZM s c h v a l u j e
1) poskytnutí individuální dotace ve výši 50.000,00 Kč pro Základní školu, Příbram VII,
28. října 1, IČ: 47074370, na projekt v oblasti výchovy a vzdělávání s názvem „Kulturní
setkání s Itálií“, a to z kap. 777 – OŠKS, prvek č. 4017 (ZŠ)) za podmínky splnění
bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným,
2) rozpočtové opatření, tj. změnu rozpočtu města na rok 2017, které se promítne na straně
běžných výdajů v rámci kapitoly 777 – OŠKS ve snížení prvku č. 3718 (individuální dotace)
o částku 50.000,00 Kč a navýšení prvku č. 4017 (ZŠ) ve stejné výši,
3) uzavření veřejnoprávní smlouvy se Základní školou, Příbram VII, 28. října 1, IČ: 47074370
o poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč na projekt „Kulturní setkání s Itálií“, v souladu
s Pravidly o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města
Příbram č. 1/2016 přijatými ZM dne 27.06.2016, ZM usn.č.503/2016.
hl. pro 20 proti 0 zdrž.0
Návrh byl přijat.

9) Žádost o dotaci (38. ročník Rally Příbram)
Vyhlášena přestávka 10 minut.
Hlasováno o návrhu Mgr. Krále
Usn. nebylo přijato
ZM s c h v a l u j e
1) poskytnutí individuální dotace ve výši 150.000,00 Kč pro AUTOSPORT KLUB Rally
Příbram v AČR, Drahlín 165, 261 01 Příbram, IČ 22760865, na projekt s názvem „38. Rally
Příbram“, a to z kap. 777-OŠKS, za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města
Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným,
2) uzavření veřejnoprávní smlouvy s AUTOSPORT KLUB Rally Příbram v AČR, Drahlín 165,
261 01 Příbram, IČ 22760865, na projekt s názvem „38. Rally Příbram“, o poskytnutí dotace
ve výši 150.000,00 Kč na projekt „38. Rally Příbram“, v souladu s Pravidly
o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram č. 1/2016
přijatými ZM dne 27.06.2016, usn.č.503/2016/ZM.
hl. pro 10 proti 4 zdrž.6
Návrh nebyl přijat.
Hlasováno o návrhu Petra Větrovského
Usn. č. 755/2017/ZM
ZM s c h v a l u j e
1) poskytnutí individuální dotace ve výši 100.000,00 Kč pro AUTOSPORT KLUB Rally
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Příbram v AČR, Drahlín 165, 261 01 Příbram, IČ 22760865, na projekt s názvem „38. Rally
Příbram“, a to z kap. 777-OŠKS, za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města
Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným
2) uzavření veřejnoprávní smlouvy s AUTOSPORT KLUB Rally Příbram v AČR, Drahlín 165,
261 01 Příbram, IČ 22760865, na projekt s názvem „38. Rally Příbram“, o poskytnutí dotace
ve výši 100.000,00 Kč na projekt „38. Rally Příbram“, v souladu s Pravidly
o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram č. 1/2016
přijatými ZM dne 27.06.2016, usn.č.503/2016/ZM.
hl. pro 17 proti 0 zdrž.3
Návrh byl přijat

Jednání ZM opustil Ing. Stříbrnský.
Počet členů ZM 19.
10) Návrh na vznik nové organizace - Aquapark
Usn. č. 756/2017/ZM
ZM s c h v a l u j e
vznik nové organizace „Aquapark Příbram, p. o.“
hl. pro 17 proti 0 zdrž.2
Návrh byl přijat.

11) Zásady, kterými se stanoví závazný postup při schvalování a vyúčtování zahraničních
pracovních cest – staženo z programu

12) Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZM Příbram za rok 2016
Usn. č. 757/2017/ZM
ZM I. b e r e n a v ě d o m í
zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Příbram za rok 2016.
II. u p o u š t í
od provedení kontroly uložené Usn.č.213/2015/ZM na zakázku Revitalizace zeleně III. etapa.
hl. pro 18 proti 0 zdrž.0
nehlasoval 1
Návrh byl přijat.

13) Dohoda o změně hranic obcí
Usn. č. 758/2017/ZM
ZM s c h v a l u j e
1) uzavření dohody mezi městem Příbram a obcí Háje o změně hranic obcí za účelem
odstranění územní anomálie, jejíž podstatné náležitosti jsou uvedeny v příloze tohoto
materiálu,
2) název nového katastrálního území „Jerusalem“.
hl. pro 18 proti 0 zdrž.0
nehlasoval 1
Návrh byl přijat.
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14) Uzavření směnné smlouvy o bezúplatném vzájemném převodu vodohospodářského
majetku mezi městem Příbram a Svazkem obcí pro vodovody a kanalizace
Usn. č. 759/2017/ZM
ZM s c h v a l u j e
uzavření směnné smlouvy o bezúplatném vzájemném převodu vodohospodářského majetku
mezi městem Příbram a Svazkem obcí pro vodovody a kanalizace.
hl. pro 18 proti 0 zdrž.0
nehlasoval 1
Návrh byl přijat.

2

2

15) Žádost o prodej části pozemku p. č. 973 o výměře cca 116 m z celkové výměry 459 m
v katastrálním území Příbram
Usn. č. 760/2017/ZM
ZM s c h v a l u j e
2
2
prodej části pozemku p. č. 973 o výměře cca 116 m z celkové výměry 459 m v katastrálním
2
území Příbram, za cenu 2.000,00 Kč/m , do SJM manželů ……………, oba bytem
…………… s tím, že:
- v kupní smlouvě bude uvedeno, že na části prodávaného pozemku se nachází ocelový
přístřešek, který není ve vlastnictví města Příbram,
- žadatelé uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku ve výši 2.800,00 Kč.
hl. pro 18 proti 0 zdrž.0
nehlasoval 1
Návrh byl přijat.

2

2

16) Záměr prodeje části pozemku p. č. 4172/220 o výměře cca 350 m z celkové výměry 655 m
v katastrálním území Příbram
Usn. č. 761/2017/ZM
ZM n e s c h v a l u j e
2
2
záměr prodeje části pozemku p. č. 4172/220 o výměře cca 350 m z celkové výměry 655 m
v katastrálním území Příbram paní ……………, bytem …………….
hl. pro 18 proti 0 zdrž.1
Návrh byl přijat.

17) Nabídka na odkoupení pozemků p. č. 2735/4 a p. č. 2735/5, oba v k. ú. Příbram
Usn. č. 762/2017/ZM
ZM s c h v a l u j e
2
2
odkoupení pozemků p. č. 2735/4, o výměře 145 m a p. č. 2735/5, o výměře 631 m , oba v k. ú.
2
Příbram, za cenu 120,00 Kč/m , od podílových spoluvlastníků společností EPS Příbram s.r.o.,
se sídIem Příbram, K Podlesí 550, PSČ 261 01, IČO: 24160687, a FOBZ a.s., se sídlem
Příbram VI, Profesora Karla Pobudy 123, PSČ 261 01, IČO: 26744881, do majetku města.
hl. pro 19 proti 0 zdrž.0
Návrh byl přijat.
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18) Nabídka na odkoupení pozemků p. č. 648/24, k. ú. Příbram
Usn. č. 763/2017/ZM
ZM s c h v a l u j e
2
odkoupení části pozemku p. č. 648/24, o celkové výměře 191 m (dle geometrického plánu
2
č. 5839-20/2017 se jedná o nově vzniklé pozemky p. č. 648/24, o výměře 82 m , p. č. 648/33,
2
2
2
o výměře 63 m a p. č. 648/34, o výměře 46 m ) z celkové výměry 210 m , k. ú. Příbram, za
2
cenu 450,00 Kč/m , od paní ……………, bytem …………….
hl. pro 19 proti 0 zdrž.0
Návrh byl přijat.

19) Návrh na sepsání souhlasného prohlášení
Usn. č. 764/2017/ZM
ZM s c h v a l u j e
sepsání souhlasného prohlášení, v němž město Příbram prohlásí, že je vlastníkem stavby
budovy s číslem popisným (stavba technického vybavení) č. p. 27 v obci Příbram, části obce
Příbram V-Zdaboř, která stojí na pozemcích p. č. st. 73/1, p. č. st. 73/2 a p. č. st. 73/3, vše
v k. ú. Zdaboř, a pan …………… a paní ……………, oba bytem ……………, jako
spoluvlastníci pozemku p. č. st. 73/3 v k. ú. Zdaboř, prohlásí, že uvedená stavba jejich
vlastnictvím není.
hl. pro 19 proti 0 zdrž.0
Návrh byl přijat.

20) 1) Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram č. 702/2013/ZM ze dne
09.12.2013
2) Prodej částí pozemků p. č. 3176/5, p. č. 3176/52, p. č. 3203/3, p. č. 3203/4, p. č. 4828/1 vše
v katastrálním území Příbram
Usn. č. 765/2017/ZM
ZM s c h v a l u j e
1) revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram č. 702/2013/ZM ze dne 09.12.2013,
2) prodej částí pozemků vše v katastrálním území Příbram z vlastnictví města Příbram do
vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizaci, se sídlem Na
Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO 65993390, a to částí následujících:
2
2
části pozemku p. č. 3176/5 o výměře 14 m z celkové výměry 896 m , části p. č. 3176/52
2
2
2
o výměře 16 m z celkové výměry 44 m , části pozemku p. č. 3203/3 o výměře 14 m
2
2
z celkové výměry 2165 m , části pozemku p. č. 3203/4 o výměře 67 m z celkové výměry
2
1106 m za celkovou kupní cenu 55.140,00 Kč, a to ve smyslu návrhu kupní smlouvy
označené č.j. 1869/21/2017-21400-HOM, která je přílohou předloženého materiálu, a části
2
2
pozemku p. č. 4828/1 o výměře 1 m z celkové výměry 271 m za cenu 500,00 Kč, a to ve
smyslu návrhu kupní smlouvy označené č.j. 1868/21/2017-21400-HOM, která je přílohou
předloženého materiálu.
hl. pro 19 proti 0 zdrž.0
Návrh byl přijat.
Do jednání ZM se dostavil Ing. Kareš.
Počet členů ZM 20.
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2

21) Žádost o prodej části pozemku p. č. 2725/3 o výměře 5 m z celkové výměry 130 m
v katastrálním území Příbram
Usn. č. 766/2017/ZM
ZM s c h v a l u j e
2
2
prodej části pozemku p. č. 2725/3 o výměře 5 m z celkové výměry 130 m v katastrálním
2
území Příbram, za cenu 734,00 Kč/m , panu ……………, bytem …………….

2

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

2

2

22) Výkup části pozemku p. č. 2287/1 o výměře 4 m z celkové výměry 8236 m v katastrálním
území Příbram
Usn. č. 767/2017/ZM
ZM s c h v a l u j e
2
2
výkup části pozemku p. č. 2287/1 o výměře 4 m z celkové výměry 8236 m (dle geom. plánu č.
5683-28/2015 se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 2287/7) v katastrálním území Příbram, za
2
cenu 895,00 Kč/m od společnosti OXYGEN s.r.o., Školní 148, 261 01 Příbram VIII,
IČO 26710374. Kupní cena bude hrazena z prvku 3758.
hl. pro 19 proti 0 zdrž.0
nehlasoval 1
Návrh byl přijat.
O bodu č. 22 bylo znovu hlasováno v rámci projednávání bodu č. 23.
23) Žádost o směnu pozemků p. č. 3812/202, p. č. 3812/203, p. č. 3812/204, p. č. 3812/274, p. č.
3812/284, p. č. 3812/286 za pozemky p. č. 1101/23, p. č. 3812/213, p. č. 3812/214, p. č. 3812/280,
p. č. 3812/281 vše v katastrálním území Příbram
2

Hlasování o bodu č. 22) Výkup části pozemku p. č. 2287/1 o výměře 4 m z celkové výměry 8236 m
v katastrálním území Příbram bylo zpochybněno Ing. Karešem.
Nové hlasování o bodu č. 22.
2

2

2

22) Výkup části pozemku p. č. 2287/1 o výměře 4 m z celkové výměry 8236 m v katastrálním
území Příbram
Usn. č. 768/2017/ZM
ZM s c h v a l u j e
2
2
výkup části pozemku p. č. 2287/1 o výměře 4 m z celkové výměry 8236 m (dle geom. plánu č.
5683-28/2015 se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 2287/7) v katastrálním území Příbram, za
2
cenu 895,00 Kč/m od společnosti OXYGEN s.r.o., Školní 148, 261 01 Příbram VIII,
IČO 26710374. Kupní cena bude hrazena z prvku 3758.
hl. pro 19 proti 0 zdrž.1
Návrh byl přijat.
Hlasováno o bodu č. 23.
Usn. č. 769/2017/ZM
ZM s c h v a l u j e
směnu pozemků p. č. 3812/202, p. č. 3812/203, p. č. 3812/204, p. č. 3812/274, p. č. 3812/284,
p. č. 3812/286 vše v katastrálním území Příbram, které jsou ve vlastnictví města Příbram za
pozemky p. č. 1101/23, p. č. 3812/213, p. č. 3812/214, p. č. 3812/280, p. č. 3812/281 vše
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v katastrálním území Příbram, které jsou ve vlastnictví pana ……………, bytem ……………
(ve výši id. 2/3 podílu) a paní ……………, bytem …………… (ve výši id. 1/3 podílu)
s tím, že:
- směňované pozemky v dosavadním vlastnictví města Příbram budou směněny ve výši id. 2/3
podílu do vlastnictví …………… a ve výši id. 1/3 podílu do vlastnictví ……………,
- …………… a …………… doplatí částku za rozdílnou cenu a rozdílnou výměru
směňovaných pozemků dle znaleckého posudku, který je přílohou předloženého materiálu, tj.
částku 221.540,00 Kč, a uhradí ½ nákladů spojených s vypracováním znaleckého posudku ve
výši 1.400,00 Kč,
- bude zřízeno bezúplatné věcné břemeno (pokud se skutečným zaměřením zjistí, že síť vede
v předmětném pozemku) ve prospěch města Příbram, které se bude týkat již uloženého vedení
veřejného osvětlení v pozemku p. č. 3812/202 v katastrálním území Příbram s právem vstupu
a vjezdu na dotčenou nemovitost za účelem zajištění oprav, údržby, rekonstrukce a likvidace
výše uvedeného zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a přechází
s převodem vlastnictví nemovitosti na nového nabyvatele.
hl. pro 16 proti 0 zdrž.4
Návrh byl přijat.

24) Žádost o prodej pozemku p. č. 180/3 v katastrálním území Žežice
Usn. č. 770/2017/ZM
ZM s c h v a l u j e
2
prodej pozemku p. č. 180/3 v katastrálním území Žežice, za cenu 500,00 Kč/m , panu
……………, bytem …………… s tím, že kupující uhradí náklady spojené s vypracováním
znaleckého posudku ve výši 1.500,00 Kč.
hl. pro 19 proti 0 zdrž.1
Návrh byl přijat.

25) Žádost o prodej části pozemku p. č. 3812/198 a pozemků p. č. 3812/199, p. č. 3812/200, p. č.
3812/201 vše v katastrálním území Příbram
Usn. č. 771/2017/ZM
ZM s c h v a l u j e
2
2
prodej části pozemku p. č. 3812/198 o výměře cca 289 m z celkové výměry 329 m za cenu
2
2
1.160,00 Kč/m , pozemku p. č. 3812/199 za cenu 1.160,00 Kč/m , pozemku p. č. 3812/200 za
2
2
cenu 1.160,00 Kč/m , pozemku p. č. 3812/201 za cenu 1.160,00 Kč/m vše v katastrálním
území Příbram, do SJM manželů ……………, bytem ……………, a pana ……………,
bytem …………… s tím, že:
- žadatelé uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku ve výši 3.000,00 Kč,
- bude zřízeno bezúplatné věcné břemeno (pokud se skutečným zaměřením zjistí, že síť vede
v předmětných pozemcích) ve prospěch města Příbram, které se bude týkat již uloženého
vedení veřejného osvětlení v pozemcích p. č. 3812/198, p. č. 3812/199, p. č. 3812/200, p. č.
3812/201 vše v katastrálním území Příbram s právem vstupu a vjezdu na dotčené nemovitosti
za účelem zajištění oprav, údržby, rekonstrukce a likvidace výše uvedeného zařízení. Věcné
břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a přechází s převodem vlastnictví nemovitosti na
nového nabyvatele.
hl. pro 18 proti 0 zdrž.2
Návrh byl přijat.
26) Žádost o prodej pozemku p. č. 4515/17 v katastrálním území Příbram
Usn. č. 772/2017/ZM
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ZM

schvaluje
2
prodej pozemku p. č. 4515/17 v katastrálním území Příbram, za cenu 787,00 Kč/m panu
……………, bytem …………… s tím, že uhradí náklady spojené s vypracováním
znaleckého posudku ve výši 2.100,00 Kč.
hl. pro 19 proti 0 zdrž.1

Návrh byl přijat.

27) Různé

28) Diskuse, interpelace, závěr
Zápis ověřili
JUDr. Dagmar Říhová
Věra Kresslová
Ing. Jindřich Vařeka,
starosta
Zapsala: Ivana Makošová
Dne: 23.06.2017
Ověřeno: 04.07.2017
Vyvěšeno: 04.07.2017
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