Město Příbram – ZM 18.05.2015
Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení
z 7. zasedání Zastupitelstva města Příbram,
konaného dne 18. května 2015 od 16,00 hodin v budově čp. 121, nám. T. G. Masaryka, Příbram
Přítomni: členové ZM dle prezenční listiny
Omluveni: Bc. Stefanidesová, Ing. Molnár, JUDr. Kyselák – 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 online přenos zasedání ZM,
v souladu se zákonem) a konstatoval usnášeníschopnost ZM (22 členů).
Ověřovatelé dnešního zápisu: JUDr. Dagmar Říhová
Roman Mráz

1. b) Schválení programu jednání
Hlasováno o jednotlivých návrzích na úpravu programu.
Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky
Usn. č. 186/2015/ZM
ZM s c h v a l u j e
stažení bodu č. 8) Žádost SVJ Příbram III, Dlouhá ulice čp. 102 o bezúplatný převod pozemku
pod domem z dnešního zasedání ZM.
hl. pro 21 proti 0 zdrž.1
Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky
Usn. č. 187/2015/ZM
ZM s c h v a l u j e
stažení bodu č. 9) Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích par. č. 104/1,
50/7 v k.ú. Kozičín z dnešního zasedání ZM.
hl. pro 21 proti 0 zdrž.1
Hlasováno o upraveném programu
Program:
1.

2.

a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
b) Schválení programu jednání
c) Informace rady města
I. výběrové řízení na poskytování zápůjček z Fondu oprav a modernizace bytového fondu na
území města Příbram pro rok 2015, návrh Komise fondu oprav a modernizace
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Zpráva o hospodaření města Příbram za rok 2014, závěrečný účet a účetní závěrka za období od
01.01.2014 do 31.12.2014
4. Schválení Strategického plánu rozvoje města Příbram na období let 2014-2020
5. Návrh na zrušení organizační složky města Příbram bez právní subjektivity „Azylový dům města
Příbram“
6. Návrh na odpis dlužného poplatku z prodlení u nájemníků bytů, u kterých je evidován pouze
poplatek z prodlení – dluh uhrazen před vyhlášením „penálových prázdnin"
7. Návrh na odpis dlužného poplatku z prodlení u nájemníků bytů a nebytových prostor, kteří
uhradili dlužnou částku na nájmu a službách v rámci tzv. „penálových prázdnin“
8. Žádost SVJ Příbram III, Dlouhá ulice čp. 102 o bezúplatný převod pozemku pod domem –
staženo z programu
9. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích par. č. 104/1, 50/7 v k.ú. Kozičín –
staženo z programu
10. Přechod nemovitých věcí nacházejících se ve vojenském újezdu Brdy z vlastnictví České
republiky do vlastnictví města Příbram
11. Různé
12. Diskuse, interpelace, závěr
3.

Usn. č. 188/2015/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

2) I. výběrové řízení na poskytování zápůjček z Fondu oprav a modernizace bytového fondu
na území města Příbram pro rok 2015, návrh Komise fondu oprav a modernizace
Usn. č. 189/2015/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 2015 jednotlivým žadatelům dle zápisu z I. výběrového řízení, které se konalo
dne 15.04.2015. Jedná se o poskytnutí zápůjček 7 žadatelům v celkovém objemu 743.863 Kč.
hl. pro 22 proti 0 zdrž.0
Návrh byl přijat.

3) Zpráva o hospodaření města Příbram za rok 2014, závěrečný účet a účetní závěrka za období
od 01.01.2014 do 31.12.2014
Usn. č. 190/2015/ZM
ZM s c h v a l u j e
1) celoroční hospodaření města a závěrečný účet města Příbram za rok 2014 včetně „Zprávy
nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbram za období od
01.01.2014 do 31.12.2014“ bez výhrad,
2) účetní závěrku města Příbram za období 01.01.2014 do 31.12.2014.
hl. pro 22 proti 0 zdrž.0
Návrh byl přijat.
Do jednání ZM se dostavil JUDr. Kyselák.
Počet členů ZM 23.
4) Schválení Strategického plánu rozvoje města Příbram na období let 2014-2020
Usn. č. 191/2015/ZM
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ZM

schvaluje
Strategický plán rozvoje města Příbram na období let 2014-2020.

hl. pro 18 proti 0 zdrž.5
Návrh byl přijat.
5) Návrh na zrušení organizační složky města Příbram bez právní subjektivity „Azylový dům
města Příbram“
Usn. č. 192/2015/ZM
ZM s c h v a l u j e
zrušení organizační složky města Příbram bez právní subjektivity „Azylový dům města Příbram“
k 30.06.2015.
hl. pro 14 proti 3 zdrž.6
Návrh byl přijat.
6) Návrh na odpis dlužného poplatku z prodlení u nájemníků bytů, u kterých je evidován pouze
poplatek z prodlení – dluh uhrazen před vyhlášením „penálových prázdnin"
Usn. č. 193/2015/ZM
ZM s c h v a l u j e
odpis poplatku z prodlení ve výši 1.875.864,50 Kč u nájemníků uvedených v příloze, kteří
uhradili dluh na nájmu a službách před vyhlášením tzv.„penálových prázdnin“.
hl. pro 20 proti 0 zdrž.3
Návrh byl přijat.
7) Návrh na odpis dlužného poplatku z prodlení u nájemníků bytů a nebytových prostor, kteří
uhradili dlužnou částku na nájmu a službách v rámci tzv. „penálových prázdnin“
Usn. č. 194/2015/ZM
ZM s c h v a l u j e
odpis poplatků z prodlení v celkové výši 1.337.375,00 Kč, z toho u bytů ve výši 1.170.638,00 Kč
a u nebytových prostor ve výši 166 737,00 Kč, dle přílohy č. 1 a č. 2.
hl. pro 22 proti 0 zdrž.0
nehlasoval 1
Návrh byl přijat.
8) Žádost SVJ Příbram III, Dlouhá ulice čp. 102 o bezúplatný převod pozemku pod domem –
staženo z programu
9) Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích par. č. 104/1, 50/7 v k.ú. Kozičín –
staženo z programu

10) Přechod nemovitých věcí nacházejících se ve vojenském újezdu Brdy z vlastnictví České
republiky do vlastnictví města Příbram
Usn. č. 195/2015/ZM
ZM s o u h l a s í
s nabytím nemovitých věcí, a to pozemku p.č. 327, jehož součástí je stavba, vedená v katastru
nemovitostí jako budova bez čísla popisného nebo evidenčního – stavba technického vybavení,
2
2
a části pozemku p.č. 134 o výměře 84 m z celkové výměry 619 557 m (dle geometrického
plánu č. 9-42/2015 se jedná o nový pozemek p.č. 134/2), vše v katastrálním území Obecnice
v Brdech, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví České republiky do vlastnictví
města Příbram, a to ve smyslu ustanovení § 1 odst. 4 zákona č. 15/2015 Sb., o zrušení
vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně
souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů), způsobem stanoveným v § 9
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uvedeného zákona, přičemž v tomto smyslu jde u uvedených pozemků o seznam nemovitého
majetku předurčeného ke změně vlastnictví z České republiky na město Příbram.
hl. pro 23 proti 0 zdrž.0
Návrh byl přijat.

11) Různé

12) Diskuse, interpelace, závěr

Zápis ověřili:
JUDr. Dagmar Říhová
Roman Mráz
Ing. Jindřich Vařeka,
starosta
Zapsala: Ivana Makošová
Dne: 25.05.2015
Ověřeno: 01.06.2015
Vyvěšeno: 01.06.2015
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