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    Zastupitelstvo města Příbora 

  UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ     
 _________________________________________________ 

z 33. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 28.08.2014 

v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16.00 hod. 
         

__________________________________________________________________________ 

Zastupitelstvo města: 
 

33/1    Zahájení, schválení programu 
33/1/1  Schválilo složení návrhové komise. 

(hlasování č. 1)  

  

33/1/2 Schválilo program svého 33. zasedání.  

(hlasování č. 2) 

 

33/2 Majetkoprávní záležitosti 
 

33/2/1 Komplexní pozemkové úpravy 
33/2/1/1  Schválilo vypořádání pozemků v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. 

Sedlnice, dle návrhu předloženého firmou Hanousek s. r. o. 
  (hlasování č. 3)  
 

33/2/2  Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc. č. 3249/14, k. ú. 

Příbor 

        33/2/2/1 Schválilo podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc. č. 3249/14 ostatní 
plocha – ostatní komunikace v k. ú. a obci Příbor o výměře 77 m2, z majetku 
České republiky s právem hospodaření pro Státní pozemkový úřad, Husinecká 
1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, do vlastnictví města Příbora. 

(hlasování č. 4) 

 

33/2/3 Žádost o úplatný převod pozemků u obchvatu města – Státní 

pozemkový úřad 
33/2/3/1 Schválilo podání žádosti o úplatný převod pozemků parc. č. 2975/5, 2975/13 a 

2975/15 v k. ú. a obci Příbor z majetku České republiky s právem hospodaření 
pro Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, 
Nádražní 869/55, 702 00 Ostrava do vlastnictví města Příbora. 

(hlasování č.5) 

 

33/2/4 Žádost o bezúplatný převod pozemků u koupaliště – Úřad pro 

zastupování státu ve věcech majetkových 
33/2/4/1 Schválilo podání žádosti o bezúplatný převod pozemků parc. č. 2215/10 a 

2201/3 v k. ú. a obci Příbor z majetku České republiky a právem hospodaření 
pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Ostrava, Lihovarská 
1335/9, 716 10 Ostrava, do vlastnictví města Příbora, a to s výslovným 
odmítnutím úplatného převodu. 

(hlasování č. 6) 
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33/3 Hlavní program 
 

33/3/1 Návrh na rozpočtové opatření č. 1 v rozpočtu na rok 2014 
33/3/1/1 Schválilo rozpočtové opatření č. 1 spočívající v přesunu finančních prostředků 

z položky rezerva na paragraf 1037 – Celospolečenské funkce lesů v následujícím rozsahu: 

 

 

paragraf text částka 

 rezerva 

 

-500,00 tis. Kč 

 

1037 – 

Celospolečenské 

funkce lesů  

přibližování a těžba dřeva, pěstební a 

výchovné práce, ost. služby, ostatní 

náklady-chemikálie, nákup sazenic, 

provoz auta, oprava cest a oplocenek 

atd. 

 

+500,00 tis. Kč 

 celkem 0,00 tis. Kč 

(hlasování č. 7) 

 

33/4 Organizační záležitosti 
 

33/4/1 Revitalizace zahrady piaristického kláštera v Příboře II - výběr    

zhotovitele 
Nebylo přijato usnesení.  

 (hlasování č. 8) 

 

33/5 Návrhy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města 

 Nebylo přijato žádné usnesení. 
 

 

Vyhotovila:           Petra Kantorová DiS. 

 Dne:                       29.08.2014  
 

 

 

 

  Datum: 29.08.2014                   Datum: 29.08.2014  

   

Ing. Milan STRAKOŠ   Ing. Dana Forišková, Ph.D.  

          starosta, v.r.  místostarostka, v.r. 
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