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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 3. zasedání Zastupitelstva města Příbram,  
konaného dne 28. ledna 2019 od 16.00 hodin v budově čp. 121, nám. T. G. Masaryka, Příbram 

      
Přítomni: členové ZM dle prezenční listiny 
Omluven: Mgr. Václav Švenda 
 
  
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 (24 členů). 
 
Ověřovatelé dnešního zápisu: Mgr. Jiřina Humlová 
                                                Jana Valterová 
 
                                                                                                                                              
1. b) Schválení programu jednání 
 
Hlasováno o návrhu na úpravu programu 
 
Hlasováno o návrhu Mgr. Vesecké 
Usn. č. 68/2019/ZM 
ZM     s c h v a l u j e 

          zařazení materiálu s názvem „Žádost pana ……………“ do dnešního programu ZM pod bod  
          č. 12. 
                                                                  hl. pro 24 proti 0 zdrž.0                                                                                                    
Návrh byl přijat. 
 
 
Hlasováno o upraveném programu 
 
Program: 
1. a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů 

b) Schválení programu jednání 
c) Informace rady města 

2. Dohoda o narovnání mezi městem Příbram a správcem konkursní podstaty úpadce Příbramská 
teplárenská a. s. 

3. Pokyny k zaujetí stanoviska města Příbram při rozhodování o výsledcích výběrového řízení  
na prodej některého majetku města Příbram při společném prodeji s prodejem závodu úpadce 
Příbramská teplárenská a. s. 

4. Návrh rozpočtu na rok 2019 
5. Podání žádosti o dotaci na projekt „Obnova místních komunikací v Příbrami“ 
6. Výsledek kontroly na úseku pohřebnictví provedené u města Příbram 
7. Návrh Obecně závazné vyhlášky města k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných 

prostranství a ochraně veřejné zeleně 
8. Návrh Obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném 

prostranství 
9. Návrh na zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 3/2001 ze dne 19.12.2001 o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území 
města Příbram včetně systému nakládání se stavebním odpadem 

10. Žádost o prodej částí pozemků p. č. 4514/1, p. č. 4514/7 a p. č. 4516/1, vše v k. ú. Příbram 
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11. Sepsání souhlasného prohlášení o nabytí vlastnického práva vydržením pozemků p. č. 925  
a p. č. 3170/4, oba v katastrálním území Příbram 

12. Žádost pana …………… 
13. Různé  
14. Diskuse, interpelace, závěr   
 
Usn. č. 69/2019/ZM 
ZM     s c h v a l u j e 
          upravený program dnešního jednání. 
 
                                                                  hl. pro 24 proti 0 zdrž.0                                                                                        
Návrh byl přijat. 
           
                                                                                                                                                                                                
1. c) Informace rady města 

 
 
 
2) Dohoda o narovnání mezi městem Příbram a správcem konkursní podstaty úpadce 
Příbramská teplárenská a. s. 
Usn. č. 70/2019/ZM 
ZM    s c h v a l u j e  

uzavření dohody o narovnání mezi městem Příbram a správcem konkursní podstaty úpadce 
Příbramská teplárenská a. s. podle návrhu této dohody, který je přílohou předloženého materiálu. 

 
                                                                  hl. pro 24 proti 0 zdrž.0 
                                                                                                                                                                                       
Návrh byl přijat. 
 
 
3) Pokyny k zaujetí stanoviska města Příbram při rozhodování o výsledcích výběrového řízení  
na prodej některého majetku města Příbram při společném prodeji s prodejem závodu úpadce 
Příbramská teplárenská a. s. 
Usn. č. 71/2019/ZM 
ZM    p o v ě ř u j e  

1) právního zástupce města, advokáta pana JUDr. Antonína Janáka, aby v rámci výběrového 
řízení na prodej některého majetku města Příbram při společném prodeji s prodejem závodu 
úpadce Příbramská teplárenská a. s. trval na provedení dvoukolového výběrového řízení, 
přičemž druhé kolo proběhne tak, že všichni uchazeči, kteří se zúčastnili prvního kola, obdrží 
informaci o nejvyšší nabídce učiněné v prvním kole, 

2) právního zástupce města, advokáta pana JUDr. Antonína Janáka, aby v rámci výběrového 
řízení na prodej některého majetku města Příbram při společném prodeji s prodejem závodu 
úpadce Příbramská teplárenská a. s. souhlasil s výběrem nejvyšší nabídky a tím i vítěze 
výběrového řízení za předpokladu, že celková kupní cena za předmětný společný prodej, 
nabídnutá vítězným uchazečem, dosáhne minimálně výše odhadní ceny stanovené 
znaleckým posudkem Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze  
č. 131/04/2018 ze dne 17.04.2018 a dodatkem č. 1 k tomuto znaleckému posudku ze dne 
20.06.2018, tj. 262.755.000,00 Kč, přičemž při podílu města Příbram na tomto společném 
prodeji ve výši 14 %, také stanoveném uvedeným znaleckým posudkem, musí tedy městu 
Příbram připadnout minimálně 36.785.700,00 Kč, a to bez DPH. 

 
                                                                  hl. pro 24 proti 0 zdrž.0 
                                                                                                                                                                             
Návrh byl přijat. 

 
                                                                                                                                                                              
4) Návrh rozpočtu města na rok 2019 

Vyhlášena 15minutová přestávka. 
Hlasováno o návrhu Mgr. Krále, Marty Frýbertové a Ing. Buršíka. 
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Usn. č. 72/2019/ZM 
ZM     s c h v a l u j e  

1) schodkový rozpočet města Příbram na rok 2019, jehož vyšší výdaje budou hrazeny 
z přebytků minulých let takto: 

a) příjmy            736.781.952,00 Kč 
b) výdaje            823.943.618,00 Kč 
c) financování      87.161.666,00 Kč 

2) rozpočet fondů města Příbram na rok 2019 v této výši: 
a) Fond pozemků města Příbram (FOP – kap. 790) 

příjmy                3.000.000,00 Kč 
výdaje             14.630.000,00 Kč 
financování     11.630.000,00 Kč 

b) Fond obnovy vodohospodářského majetku města Příbram (FOVM – kap. 792)  
  

příjmy              29.207.548,00 Kč 
výdaje              29.207.348,00 Kč 
financování                -200,00 Kč  

c) Fond oprav a modernizace (FOM – kap. 793) 
příjmy                   432.271,00 Kč 
výdaje                      2.500,00 Kč 
financování         -429.771,00 Kč  

d) Fond sociální (FS – kap. 794) 
příjmy                              0,00 Kč 
výdaje               2.900.000,00 Kč 
financování       2.900.000,00 Kč 

e) Fond zápůjček města Příbram (FOZ – kap. 795) 
příjmy                1.945.000,00  Kč 
výdaje                7.000.000,00  Kč  
financování        5.055.000,00  Kč  

3) závazné ukazatele rozpočtu, jimiž se budou v rozpočtovém roce 2019 řídit výkonné orgány 
obce dle upravených příloh č.1-7, zřízené právnické osoby (příspěvkové organizace) dle 
přílohy č. 4 a další osoby (příjemci dotací nebo příspěvků) dle přílohy č. 5, 

4) zmocnit Radu města Příbram ke schvalování rozpočtových opatření v maximální výši 
5.000.000,00 Kč.     

                                                                  hl. pro 24 proti 0 zdrž.0 
                                                                                                                                                                             
Návrh byl přijat. 
                                                             
 
 
5) Podání žádosti o dotaci na projekt „Obnova místních komunikací v Příbrami“ 

Usn. č. 73/2019/ZM 
ZM     s c h v a l u j e  

podání žádosti o dotaci na projekt „Obnova místních komunikací v Příbrami“ do programu 
Ministerstva pro místní rozvoj „Podpora rozvoje regionů 2019+“ – podprogramu „Podpora obcí 
s více než 10 000 obyvateli – dotační titul 117d8230A „Podpora obnovy místních komunikací“. 
 

                                                  hl. pro 24 proti 0 zdrž.0                                                                                       
Návrh byl přijat. 
 
 
 
6) Výsledek kontroly na úseku pohřebnictví provedené u města Příbram 

Usn. č. 74/2019/ZM 
ZM     b e r e   n a   v ě d o m í  

výsledek kontroly výkonu samostatné působnosti města Příbram na úseku pohřebnictví uvedený 
v protokolu ze dne 26.11.2018. 

                                                  hl. pro 24 proti 0 zdrž.0  
                                                                                                                                                                            
Návrh byl přijat. 
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7) Návrh Obecně závazné vyhlášky města k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných 
prostranství a ochraně veřejné zeleně 

Usn. č. 75/2019/ZM 
ZM     s c h v a l u j e  

Obecně závaznou vyhlášku města č. 1/2019 ze dne 28.01.2019, k zajištění udržování čistoty ulic  
a jiných veřejných prostranství a ochraně veřejné zeleně. 

 
                                                  hl. pro 24 proti 0 zdrž.0  

                                                                                                                                                                           
Návrh byl přijat. 
 
 
 
8) Návrh Obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném 
prostranství 
Usn. č. 76/2019/ZM 
ZM    s c h v a l u j e  

Obecně závaznou vyhlášku města č. 2/2019 ze dne 28.01.2019, kterou se stanovují pravidla pro 
pohyb psů na veřejném prostranství. 

           
                                                                  hl. pro 24 proti 0 zdrž.0                                                                   
Návrh byl přijat. 
                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                         
 
9) Návrh na zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 3/2001 ze dne 19.12.2001 o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na 
území města Příbram včetně systému nakládání se stavebním odpadem 

Usn. č. 77/2019/ZM 
ZM    s c h v a l u j e  

Obecně závaznou vyhlášku města č. 3/2019 ze dne 28.01.2019, kterou se zrušuje Obecně 
závazná vyhláška č. 3/2001 ze dne 19.12.2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Příbram včetně 
systému nakládání se stavebním odpadem. 

          
                                                                  hl. pro 24 proti 0 zdrž.0 
Návrh byl přijat. 
                                                                                                                                                                                               
  
                                                                                                                          
10) Žádost o prodej částí pozemků p. č. 4514/1, p. č. 4514/7 a p. č. 4516/1, vše v k. ú. Příbram 

Usn. č. 78/2019/ZM 
ZM    s c h v a l u j e  

1) revokaci usnesení č. 514/2016/ZM ze dne 27.06.2016, 
2) prodej části pozemku p. č. 4514/1, o výměře cca 8 m2 z celkové výměry 2211 m2,  za cenu  

500,00 Kč/m2, části pozemku p. č. 4514/7, o výměře cca 4 m2 z celkové výměry 380 m2,  za cenu 
500,00 Kč/m2 a části pozemku p. č. 4516/1, o výměře cca 596 m2 z celkové výměry 40377 m2, za 
cenu 500,00 Kč/m2, vše v katastrálním území Příbram, vše dle situačního snímku v příloze 
předloženého materiálu, do vlastnictví pana ……………, bytem …………… 
s tím, že kupující uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckých posudků ve výši 4.600,00 Kč 
a veškeré náklady spojené s uzavřením smluvního vztahu ( geometrický plán, odnětí pozemku 
plnění funkcí lesa atd.). 

 
                                                                  hl. pro 24 proti 0 zdrž.0 
Návrh byl přijat. 
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11) Sepsání souhlasného prohlášení o nabytí vlastnického práva vydržením pozemků p. č. 925  
a p. č. 3170/4, oba v katastrálním území Příbram 

Usn. č. 79/2019/ZM 
ZM     n e s c h v a l u j e  

sepsání souhlasného prohlášení o nabytí vlastnického práva vydržením pozemků p. č. 925  
a p. č. 3170/4, oba v katastrálním území Příbram paní ……………, bytem ……………. 
 

                                                                  hl. pro 24 proti 0 zdrž.0                                                                                        
Návrh byl přijat. 
 
 
 

12) Žádost pana …………… 

Hlasováno o návrhu Mgr. Krále 
Usn. nebylo přijato 
ZM     s c h v a l u j e  
          odložení tohoto bodu na další zasedání ZM. 
 
                                                                  hl. pro 8 proti 14 zdrž.1 
                                                         nehlasoval 1                                                                                                           
Návrh nebyl přijat. 
 
 
Hlasováno o návrhu Mgr. Vesecké 
Usn. nebylo přijato 
ZM     s c h v a l u j e  
 1) aktualizaci Přílohy č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 4/2018 ze dne 17. prosince 2018,  
               o regulaci provozování hazardních her s tím, že bude do Přílohy č. 1 doplněna adresa  
               Příbram IV, Březnická 44, 
 2) Obecně závaznou vyhlášku, o regulaci provozování hazardních her a důvodovou zprávu. 
 
                                                                  hl. pro 4 proti 13 zdrž.6 
                                                         nehlasoval 1                                                                                                           
Návrh nebyl přijat. 
 
                                                                                                                                 
13) Různé 

Vyhlášena 10mimutová přestávka.  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
 
14) Diskuse, interpelace, závěr   
  
Zápis ověřili 
 
Mgr. Jiřina Humlová 
Jana Valterová 
 
Ing. Jindřich Vařeka, 
starosta 

 
 
Zapsala: Ivana Makošová 
Dne: 30.01.2019 
 
Ověřeno: 11.02.2019 
Vyvěšeno: 11.02.2019 
                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                               


