Město Příbram – ZM 22.06.2015
Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení
z 8. zasedání Zastupitelstva města Příbram,
konaného dne 22. června 2015 od 17.00 hodin v budově čp. 121, nám. T. G. Masaryka, Příbram
Přítomni: členové ZM dle prezenční listiny
Omluveni: JUDr. Říhová, Mgr. Švenda, Bc. Stefanidesová, Ing. Mgr. Cikler, RSDr. Svoboda,
MVDr. Řihák, Ing. Rotter – přijde později
Počty hlasů k jednotlivým návrhům usnesení jsou uváděny podle zvukového záznamu.

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 online přenos zasedání ZM,
v souladu se zákonem) a konstatoval usnášeníschopnost ZM (18 členů).
Ověřovatelé dnešního zápisu: Věra Kresslová
Mgr. Vladimír Král

1. b) Schválení programu jednání
Hlasováno o jednotlivých návrzích na úpravu programu.
Hlasováno o návrhu MUDr. Šedivého
Usn. nebylo přijato
ZM s c h v a l u j e
zařadit bod různé do dnešního programu jednání.
hl. pro 9 proti 5 zdrž.4
Návrh nebyl přijat.
Hlasováno o návrhu Petra Větrovského
Usn. nebylo přijato
ZM s c h v a l u j e
zařadit bod různé do dnešního programu jednání v délce 30 minut.
hl. pro 12 proti 1 zdrž.4
nehlasoval 1
Návrh nebyl přijat.
Hlasováno o předloženém programu
Program:
1.
2.
3.

a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
b) Schválení programu jednání
Pozvánky na řádnou valnou hromadu společnosti Příbramská teplárenská a.s. a řádnou valnou
hromadu společnosti THERMO Příbram a.s.
Diskuse veřejnosti, závěr
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Usn. č. 196/2015/ZM
ZM s c h v a l u j e
předložený program dnešního jednání.
hl. pro 13 proti 4 zdrž.1
Návrh byl přijat.
Na jednání ZM se dostavil Ing. Rotter.
Počet členů ZM 19.
2) Pozvánky na řádnou valnou hromadu společnosti Příbramská teplárenská a.s. a řádnou
valnou hromadu společnosti THERMO Příbram a.s.
Hlasováno o návrhu Ing. Pikrta
Usn. č. 197/2015/ZM
ZM s c h v a l u j e
ukončení diskuse k tomuto bodu.
hl. pro 17 proti 0 zdrž.2
Návrh byl přijat.
Hlasováno o návrhu RM.
Usn. č. 198/2015/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 pana Ing. Jindřicha Vařeku jako zástupce města
Příbram na jednání řádné valné hromady společnosti Příbramská teplárenská a.s., IČO
46356550, která byla svolána na den 24.6.2015, a pro případ, že by se tohoto jednání nemohl
zúčastnit, jako náhradníka člena rady města pana Ing. Petra Stříbrnského.
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 pana Ing. Jindřicha Vařeku jako zástupce města
Příbram na jednání řádné valné hromady společnosti THERMO Příbram a.s., IČO 25795104,
která byla svolána na den 24.6.2015, a pro případ, že by se tohoto jednání nemohl zúčastnit, jako
náhradníka člena rady města pana Ing. Petra Stříbrnského.
hl. pro 19 proti 0 zdrž.0
Návrh byl přijat.

3) Diskuse veřejnosti, závěr

Ověřovatelé:
Zápis ověřili:
Věra Kresslová
Mgr. Vladimír Král
Ing. Jindřich Vařeka,
starosta
Zapsala: Ivana Makošová
Dne: 23.06.2015
Ověřeno: 23.06.2015
Vyvěšeno: 24.06.2015
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