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Zápis

z jednání Rady města Příbram, konaného dne 13.01.2020
od 13.00 hodin na Městském úřadě Příbram

Přítomni:
členové rady - Mgr. Jan Konvalinka; Mgr.

Ing. Jindřich Vařeka; Mgr.
tajemnice MěÚ - Ing. jaroslava Poláková
tisková mluvčí - Eva Švehlová, DiS.
zapisovatelka - lva Černohorská
omluven - Ing. Martin Buršík, MBA

Zorka Brožíková: Svatopluk Chrastina; Ing, Petr Rotter;
Renáta Vesecká

l) Zahájeni, kontrola zápisu z minulé RM, ověřovatelé
jednání zahájil a řídil starosta Mgr. Jan Konvalinka.
Kontrola zápisu RM ze dne 23.12.2019 - bez připomínek.
Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Rotter, Ing. jindřich Vařeka

2) Schváleni programu včetně návrhů změn a doplňků
Program byl upraven a doplněn na celkový počet 33 bodů.

Program:
1. Zahájeni, kontrola zápisu z minulé RM, určeni ověřovatelů
2. Schváleni programu včetně návrhu změn a doplňků
3. Informace členů RM
4. Interpelace
5. Změny rozpočtu - rozpočtová opatřeni na rok 2019
6. Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2019
7. Bezúplatný převod pozemků p. č. 4828/5 a p. č. 4832/2, oba v k, ú. Příbram
8. Záměr výkupu pozemku p. č. 18 v k. ú. Březové Hory
9. výkup pozemků v k. ú. Příbram, v k. ú. Lazec, v k. ú. Zavržice, v k. ú. Kozičín

10. Žádost o prodej pozemku p, č. 172/6 v k. ú. Lazec
11, Žádost o prodej pozemku p. č. 4806/2, případně jeho části o výměře cca 445 m', v k. ú. Příbram
12. Žádost o prodej části pozemku p. č. 1376/4 o výměře cca 250 m', pozemku p. č. 1376/147 a části

pozemku p. č. 1376/17 o výměře cca 500 m', vše v k. ú. Příbram
13. Dvě žádosti o prodej části pozemku p. č. 219/40 o výměře cca 2249 m' z celkové výměry 2485 m' v k. ú.

Zdaboř
14. Žádost o prodej částí pozemků p. č. 3824/3, p. č. 3824/63 a p. č. 3824/38, vše v k. ú. Příbram
15. Žádost o prodej části pozemku p. č. 123/133 o výměře cca 96 m' z celkové výměry 173 m', pozemku p. č.
, 101 a pozemku p. č. 123/134, vše v k. ú. Brod u Příbraměj6. prodej pozemku p. č. 28/50 v k. ú. Zdaboř a části pozemku p. č. 4440/1 o výměře 11 m' z celkové výměry

84 m' v k. ú. Příbram
17. Žádost o zřízeni věcného břemene budoucího uloženi vodovodní přípojky - p. č. 2733/48 v k. ú. Příbram
18. Žádost o souhlas se stavbou .ZATEPLENÍ OBJEKTU VOJENSKÉHO UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ

PŘÍBRAM Poštovni 237, 261 01 Příbram"
19. Žádost o prodej části pozemku p. č. 4246/95 v k. ú Příbram
20. Žádost o prodej části pozemku p. Č.1021/1 v k. ú. Příbram
21. Žádost o výpůjčku jednacího sálu v budově města na nám. T. G. Masaryka 121, Příbram l
22. Návrh Osadního výboru Příbram VI - Březové Hory na poskytnuti mimořádného příspěvku pro třídy

2. stupně Základni školy, Příbram - Březové Hory, Prokopská 337, Příbram VI - Březové Hory
23. Návrh na úpravu osobního příplatku ředitelky Základni školy, Příbram VIl, 28 října 1
24. Podání žádosti o dotaci na projekt ,,Vybaveni jednotky SDH Příbram - Březové Hory osobními ochrannými

prostředky"
25. Podáni žádosti o dotaci na projekt ,,Úpravy hlediště divadla v Kulturním domě Příbram"
26. Podáni žádosti o dotaci do Středočeského Fondu sportu a volného času na projekt ,.Hřiště pro plážový

volejbal v areálu Nového rybníka"
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22) Návrh Osadního výboru Příbram VI - Březové Hory na poskytnuti mimořádného příspěvku pro trmy
2. stupně Základni školy, Příbram - Březové Hory, Prokopská 337, Příbram VI - Březové Hory
Písemný materiál obdrželi všichni členové RM.
Úvodní slovo přednesl starosta Mgr. Konvalinka.
Mgr. Konvalinka - rada vezme tento materiál na vědomi, osadní výbor se musí obrátit na ředitele školy.

R.usn.č.20/2020
Rada bere na vědomí

předložený návrh Osadního výboru Příbram VI - Březové Hory na poskytnuti mimořádného příspěvku
pro třídy 2. stupně Základní školy, Příbram - Březové Hory, Prokopská 337, Příbram VI - Březové Hory
v souvislosti s úpravou plynové kotelny.
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