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

U s n e s e n í 
 

z 4. zasedání Zastupitelstva města Příbram,  
konaného dne 25. února 2019 od 16.00 hodin v budově čp. 121, nám. T. G. Masaryka, Příbram 

      
Přítomni: členové ZM dle prezenční listiny 
Omluveni: JUDr. Dagmar Říhová, Svatopluk Chrastina – 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 (23 členů). 
 
Ověřovatelé dnešního zápisu: Mgr. Jarmila Potůčková 
                                                 Mgr. Vladimír Král  
 
 
                                                                                                                                                                           
1. b) Schválení programu jednání 

 
 
Hlasováno o předloženém programu 
 
Program: 
1. a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů 

b) Schválení programu jednání 
c) Informace rady města 

2. Žádost provozovatele MHD Příbram, společnosti ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s. r. o., o navýšení 
příspěvku na jeden ujetý kilometr MHD Příbram 

3. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Příbram č…./2019 o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství  

4. Studie proveditelnosti audio/video záznamů ze zasedání Zastupitelstva města Příbram 
5. Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.10.2018 do 31.12.2018 včetně plnění 

usnesení ZM za minulá období 
6. Podání žádosti o dotaci na vybudování bezbariérového přístupu do Kulturního domu 
7. Návrh plánu práce kontrolního výboru na rok 2019 
8. Návrh úpravy Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu 
9. 1) Návrh na revokaci usnesení č. 1014/2018/ZM Zastupitelstva města Příbram ze dne 18.06.2018 

2) Žádost o prodej části pozemku p. č. 618/1 o výměře 10 m2 a části pozemku p. č. 677/10  
o výměře 29 m2, oba v katastrálním území Březové Hory 

10. Návrh na doplnění textu usnesení Zastupitelstva města Příbram č. 58/2018/ZM ze dne 17.12.2018 
11. 1) Návrh na revokaci usnesení č. 48/2018/ZM ze dne 17.12.2018 

2) Žádost o prodej části pozemku p. č. 977/1 jehož součástí je budova č. p. 352 v Příbrami I a části 
pozemku p. č. 980 jehož součástí je budova č. p. 347 v Příbrami I, vše v k. ú. Příbram 

12. Různé  
13. Diskuse, interpelace, závěr   

 
Usn. č. 80/2019/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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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1. c) Informace rady města 

Do jednání ZM se dostavil pan Svatopluk Chrastina. 
Počet členů ZM 24. 
 
 
2) Žádost provozovatele MHD Příbram, společnosti ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s. r. o., o navýšení 
příspěvku na jeden ujetý kilometr MHD Příbram 

Usn. č. 81/2019/ZM 
ZM    n e s c h v a l u j e  

navýšení příspěvku pro společnost ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY, s. r. o., IČO: 25620886, Pod 
Hájem 97, Králův Dvůr, o 2,70 Kč na jeden ujetý kilometr MHD Příbram s tím, že příspěvek bude 
navýšen se zpětnou platností od 01.01.2019. 

 
                                                                  hl. pro 24 proti 0 zdrž.0 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Návrh byl přijat. 
 
 
 
3) Návrh Obecně závazné vyhlášky města Příbram č…./2019 o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství  

Vyhlášena 15minutová přestávka. 
 
Hlasováno o návrhu Mgr. Švendy 
Usn. nebylo přijato 
ZM    s c h v a l u j e  

úpravu Obecně závazné vyhlášky města Příbram č. 4/2019, o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství v článku 6 odst. 1 písm. i) za umístění reklamních zařízení na částku  
10,00 Kč. 

                                                                  hl. pro 10 proti 13 zdrž.0 
                                                                  nehlasoval 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                           
Návrh nebyl přijat. 
 
Hlasováno o návrhu Mgr. Švendy 
Usn. nebylo přijato 
ZM    s c h v a l u j e  

úpravu Obecně závazné vyhlášky města Příbram č. 4/2019, o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství v článku 6 odst. 1 písm. k) za umístění zařízení lunaparků a jiných 
obdobných atrakcí na částku 20,00 Kč. 

                                                                  hl. pro 9 proti 14 zdrž.0 
                                                                  nehlasoval 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                           
Návrh nebyl přijat. 
 
 
Hlasováno o návrhu Mgr. Švendy 
Usn. č. 82/2019/ZM 
ZM    s c h v a l u j e  

úpravu Obecně závazné vyhlášky města Příbram č. 4/2019, o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství v článku 7 odst. 2 písm. a) měsíční paušální částkou nejpozději do 15. dne 
příslušného měsíce. 

                                                                  hl. pro 24 proti 0 zdrž.0 
                                                                                                                                                                                                                                                                           
Návrh byl přijat. 
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Hlasováno o návrhu Mgr. Švendy   
Usn. č. 83/2019/ZM 
ZM    s c h v a l u j e  

úpravu Obecně závazné vyhlášky města Příbram č. 4/2019, o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství s tím, že článek 8 odst. 2 bude doplněn o písm. g) kulturní a sportovní akce, 
na kterých se nevybírá vstupné. 

                                                                  hl. pro 13 proti 11 zdrž.0 
                                                                                                                                                                                                                                                                           
Návrh byl přijat. 
    
 
Hlasováno o návrhu Mgr. Švendy 
Usn. nebylo přijato 
ZM    s c h v a l u j e  

úpravu Obecně závazné vyhlášky města Příbram č. 4/2019, o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství s tím, že článek 8 odst. 2 bude doplněn o písm. h) shromáždění podle 
zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím. 

                                                                  hl. pro 12 proti 12 zdrž.0 
                                                                                                                                                                                                                                                                           
Návrh nebyl přijat. 
 
 
Jednání ZM opustila Mgr. Brožíková (dle hlasovacího zařízení). 
Počet členů ZM 23. 
 
Hlasováno o návrhu pana Antonína Schejbala 
Usn. č. 84/2019/ZM 
ZM    s c h v a l u j e  

úpravu Obecně závazné vyhlášky města Příbram č. 4/2019, o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství v článku 6 odst. 1 písm. j) za umístění zařízení cirkusů na částku  
5,00 Kč. 

                                                                  hl. pro 17 proti 6 zdrž.0 
                                                                                                                                                                                                                                                                           
Návrh byl přijat. 
 
Hlasování bylo zpochybněno Mgr. Brožíkovou (neopustila zasedání ZM). 
Počet zastupitelů 24. 
Nové hlasování o návrhu pana Antonína Schejbala. 
 
Hlasováno o návrhu pana Antonína Schejbala 
Usn. č. 85/2019/ZM 
ZM    s c h v a l u j e  

úpravu Obecně závazné vyhlášky města Příbram č. 4/2019, o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství v článku 6 odst. 1 písm. j) za umístění zařízení cirkusů na částku  
5,00 Kč. 

                                                                  hl. pro 20 proti 4 zdrž.0 
                                                                                                                                                                                                                                                                           
Návrh byl přijat. 
 
 
Usn. č. 86/2019/ZM 
ZM    s c h v a l u j e  

Obecně závaznou vyhlášku města Příbram č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství v upraveném znění. 

                                                                  hl. pro 22 proti 0 zdrž.2 
                                                                                                                                                                                                                                                                           
Návrh byl přijat. 
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4) Studie proveditelnosti audio/video záznamů ze zasedání Zastupitelstva města Příbram 

Hlasováno o návrhu pana Romana Mráze 
Usn. č. 87/2019/ZM 
ZM     s c h v a l u j e  
          ukončení diskuse k tomuto bodu. 
                                                            
                                                                  hl. pro 17 proti 1 zdrž.5 
                                                                  nehlasoval 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                           
Návrh byl přijat. 
 
 
Hlasováno o návrhu Ing. Rottera 
Usn. č. 88/2019/ZM 
ZM     n e u k l á d á  
          Radě města Příbram zajistit video záznamy ze zasedání Zastupitelstva města Příbram. 
 
                                                                  hl. pro 16 proti 8 zdrž.0 
                                                                                                                                                                                                                                                                           
Návrh byl přijat. 
                                                             
 
 
5) Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.10.2018 do 31.12.2018 včetně plnění 
usnesení ZM za minulá období 

Usn. č. 89/2019/ZM 
ZM     b e r e   n a   v ě d o m í 

předloženou Zprávu o kontrole plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.10.2018 do   
31.12.2018 včetně plnění usnesení ZM za minulá období.  

 
                                                  hl. pro 24 proti 0 zdrž.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Návrh byl přijat. 
 
 
 
6) Podání žádosti o dotaci na vybudování bezbariérového přístupu do Kulturního domu 

Usn. č. 90/2019/ZM 
ZM     s c h v a l u j e  

podání žádosti o dotaci na projekt „Bezbariérový přístup do Kulturního domu v Příbrami“ 
z rozpočtu Ministerstva kultury ČR z programu 134D220 Podpora rozvoje a obnovy materiálně 
technické základny regionálních kulturních zařízení, církví a náboženských společností. 

 
                                                  hl. pro 24 proti 0 zdrž.0  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Návrh byl přijat. 
 
 
 
7) Návrh plánu práce kontrolního výboru na rok 2019 

Usn. č. 91/2019/ZM 
ZM     s c h v a l u j e  
          následující plán práce kontrolního výboru na rok 2019: 

1) Kontrola ukládacích usnesení rady města a zastupitelstva města za rok 2018 – proběhne 
v 1. polovině 2019. 
Kontrola ukládacích usnesení rady města a zastupitelstva města za 1. pololetí 2019  
– proběhne ve 2. polovině 2019. 

2) Vyřizování stížností a petic v roce 2018 – proběhne v 1. polovině 2019. 
      Vyřizování stížností a petic v první polovině roku 2019 – proběhne ve 2. polovině 2019. 
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3) Čerpání cestovních náhrad ve vztahu k využívání služebních a soukromých vozidel 
pracovníků městského úřadu a uvolněných členů orgánů města v roce 2018 – proběhne 
průběžně v roce 2019. 

4) Vnitřní směrnice o veřejných zakázkách u vybraných příspěvkových organizací města  
a systém zadávání veřejných zakázek malého rozsahu těmito subjekty v letech 2017 – 2018 
– proběhne průběžně v roce 2019. 

 
                                                  hl. pro 24 proti 0 zdrž.0  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Návrh byl přijat. 
 
 
 
8) Návrh úpravy Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu 

Usn. č. 92/2019/ZM 
ZM    s c h v a l u j e  

Obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu uvedenou v příloze materiálu. 
           
                                                                  hl. pro 23 proti 0 zdrž.0    
                                                                  nehlasoval 1                                                                
Návrh byl přijat. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                          
 
9) 1) Návrh  na   revokaci   usnesení  č. 1014/2018/ZM   Zastupitelstva   města   Příbram   ze  dne    
        18.06.2018 
    2) Žádost o prodej části pozemku p. č. 618/1 o výměře 10 m2 a části pozemku p. č. 677/10  
         o výměře 29 m2, oba v katastrálním území Březové Hory 

Usn. č. 93/2019/ZM 
ZM    s c h v a l u j e  

1) revokaci usnesení č. 1014/2018/ZM Zastupitelstva města Příbram ze dne 18.06.2018, 
2) prodej části pozemku p. č. 618/1 o výměře 10 m2 z celkové výměry 1794 m2, za cenu  

904,00 Kč/m2 a části pozemku p. č. 677/10 o výměře 29 m2 z celkové výměry 752 m2, za 
cenu 904,00 Kč/m2, oba v katastrálním území Březové Hory (dle geometrického plánu č. 
2021-136/2018 se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 677/13), do ideálního spoluvlastnictví 
(ve výši id. ½ podílu pozemku) panu …………… a (ve výši id. ½ podílu pozemku) paní 
……………, oba bytem ……………. 

          
                                                                  hl. pro 24 proti 0 zdrž.0 
Návrh byl přijat. 
                                                                                                                                                                                                                                            
  
                                                                                                                          
10) Návrh na doplnění textu usnesení Zastupitelstva města Příbram č. 58/2018/ZM ze dne 
17.12.2018 

Usn. č. 94/2019/ZM 
ZM    s c h v a l u j e  

doplnění textu usnesení Zastupitelstva města Příbram č. 58/2018/ZM ze dne 17.12.2018 tak, že 
za jeho text… kupní cenu 14.260,00 Kč, se přidává: k níž bude připočteno DPH dle zákonné výše, 
ČR – Správě železniční dopravní cesty….. 

 
                                                                  hl. pro 23 proti 0 zdrž.0 
                                                                  nehlasoval 1 
Návrh byl přijat. 
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11)  1) Návrh na revokaci usnesení č. 48/2018/ZM ze dne 17.12.2018 
2) Žádost o prodej části pozemku p. č. 977/1 jehož součástí je budova č. p. 352 v Příbrami I     
    a  části  pozemku  p. č. 980  jehož  součástí  je  budova  č. p. 347 v  Příbrami I, vše  v k. ú.   

           Příbram 

Usn. č. 95/2019/ZM 
ZM     s c h v a l u j e  

1) revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram č. 48/2018/ZM ze dne 17.12.2018, 
2) prodej části pozemku p. č. 977/1 (pod budovou), jehož součástí je budova č. p. 352  

v Příbrami I (část vyznačena v situačním snímku, který je přílohou tohoto materiálu), k. ú. 
Příbram, za cenu 685.996,00 Kč a část pozemku p. č. 980 (pod budovou), jehož součástí je 
budova č. p. 347 v Příbrami I (část vyznačena v situačním snímku, který je přílohou tohoto 
materiálu), k. ú. Příbram, za cenu 1.017.337,00 Kč, společnosti TURCEL s.r.o., IČO 
07814763, se sídlem náměstí 17. listopadu 296, Příbram VII, 261 01 Příbram, s tím, že 
kupující přebírá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o nájmu prostor  
č. A 329/OSM/2018 ze dne 04.06.2018 a dále uhradí náklady za vypracování znaleckého 
posudku, které činí 5.000,00 Kč. 
 

                                                                  hl. pro 22 proti 0 zdrž.1 
                                                                  nehlasoval 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Návrh byl přijat. 
 
 
 
                                                                                                                                 
12) Různé 

 
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
 
13) Diskuse, interpelace, závěr   

                                                                                                                                                                                                   
Zápis ověřili 
 
Mgr. Jarmila Potůčková 
Mgr. Vladimír Král 
 
Ing. Jindřich Vařeka, 
starosta 

 
 
Zapsala: Ivana Makošová 
Dne: 27.02.2019 
 
Ověřeno: 11.03.2019 
Vyvěšeno: 11.03.2019 
                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                     


