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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 jednání Rady města Příbram, konaného dne 25.07.2016 

od 14.00 hodin na Městském úřadě Příbram 

 
 
1) Zahájení, kontrola zápisu a usnesení z minulé RM, ověřovatelé 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Václav Dvořák, PhDr. Petr Vácha 
 
 
2) Schválení programu včetně návrhů změn a doplňků 

 
P r o g r a m: 
1. Zahájení, kontrola zápisu a usnesení z minulé RM, určení ověřovatelů 
2. Schválení programu včetně návrhu změn a doplňků 
3. Informace členů RM 
4. Interpelace 
5. Návrh darovací smlouvy - Nadační fond Veolia 
6. Změny rozpočtu – rozpočtová opatření 
7. Partnerství  k projektu „Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami“ 
8. Oprava malé vodní nádrže v lesoparku u Litavky – Želví rybník – stanovení dalšího postupu 
9. Žádost ředitelky Waldorfské školy Příbram – MŠ, ZŠ a SŠ o souhlas zřizovatele s rozšířením míst 

poskytování vzdělávání 
10. Přehled darů poskytnutých školám a školským zařízením v období leden – červen 2016 nepodléhajících 

souhlasu zřizovatele 
11. Žádost o povolení umístění reklamních bannerů TOP 09 
12. Městský turistický vláček, zapůjčení 
13. Turistické spoje MHD Příbram do Brd 
14. Návrh na revokaci bodu II usnesení rady města č. 699/2014 ze dne 25.8.2014 
15. Návrh na revokaci bodu II usnesení rady města č. 221/2016 ze dne 14.3.2016 
16. Výzva k uznání vzniku vlastnického práva vydržením části pozemku p. č. 602/1 v katastrálním území 

Březové Hory a související případná revokace usnesení zastupitelstva města č. 478/2016/ZM ze dne 
23.5.2016 

17. Rekonstrukce výtahu v Příbrami VII/494 – dílčí část 2 – dodatek ke smlouvě 
18. Výměna povrchu hřiště ZŠ Březové Hory – dodatek ke smlouvě 
19. Záměr zakázky – „Výběr zhotovitele stavebních prací – Nízkoprahové denní centrum a noclehárna“ 
20. Dodávka a implementace systémů 
21. Návrh z jednání Komise zdravotní a sociální ze dne 13.07.2016 o přidělení bytů     v DPS 
22. Návrh na opětovné přidělení sociálních bytů 
23. Ulice spojovací, Příbram II – parkování po dobu provádění stavby 
24. Žádost investora Krajského ředitelství policie Středočeského kraje o kladné stanovisko se stavbou 

v ochranném pásmu kanalizace v majetku města 
25. Stanovení celkového počtu zaměstnanců města zařazených do MěÚ Příbram 
26. Návrh na uvolnění vstupenek na akci „Po Česku na zadku“ 
27. Pořízení klimatizačního zařízení do zasedací místnosti ve 3. nadzemním podlaží budovy Městského úřadu 

Příbram, Tyršova 108, Příbram I 
28. Žádost ředitelky ZŠ, Příbram VIII, Školní 75, o souhlas zřizovatele s přijetím účelového finančního daru 

v rámci projektu „Obědy pro děti“ 
29. Výměna oken ZŠ Školní 
30. Oprava hygienického zařízení MŠ Pohádka 
31. Dohoda o postoupení práv ze smlouvy – okna T G. M.  I. 
32. Smlouva o výpůjčce s TS Příbram a Spektra-svítidla 
33. Různé 
 
R.usn.č.713/2016        
Rada      s c h v a l u j e 
              program dnešního jednání. 
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                                                         hl.  pro  6 

 
 
3) Informace členů RM 

 
  
4) Interpelace 

 
 
5) Návrh darovací smlouvy - Nadační fond Veolia 

R.usn.č.714/2016        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

uzavření darovací smlouvy a následné přijetí finančního daru od Nadačního fondu Veolia  
ve výši 106.000,- Kč na projekt Karta seniora Města Příbrami. 

       
II.   d o p o r u č u j e   ZM 
schválit uzavření smlouvy a následné přijetí finančního daru od Nadačního fondu Veolia  
ve výši 106.000,- Kč na projekt Karta seniora Města Příbrami.             
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
6) Změny rozpočtu – rozpočtová opatření (a – j) 

R.usn.č.715/2016        
Rada    s c h v a l u j e  

 
6 a) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016 v souvislosti s přijetím 
neinvestiční účelové dotace ve výši 3.532.500,00 Kč na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením 
činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2016 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016 v souvislosti s přijetím neinvestiční účelové 
dotace ve výši 3.532.500,00 Kč na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností 
vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2016. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0171 741 - OE  4116 13011 48 
Neinvestiční dotace MPSV 
(SPOD) 

3 532 500,00 

RP0174 719 - OVV 4319 5173 13011 2845 Cestovné 7 500,00 

RP0174 719 - OVV 4319 5154 13011 2868 Elektrická energie 20 000,00 

RP0174 719 - OVV 4319 5136 13011 2850 Nákup knih 5 000,00 

RP0174 719 - OVV 4319 5139 13011 2843 Nákup materiálu 20 000,00 

RP0174 719 - OVV 4319 5169 13011 2844 Nákup služeb 30 000,00 

RP0174 719 - OVV 4319 5171 13011 2849 Opravy a údržba 37 500,00 

RP0174 719 - OVV 4319 5153 13011 2869 Plyn 35 000,00 

RP0174 719 - OVV 4319 5167 13011 2851 Služby školení a vzdělávání 50 000,00 

RP0174 719 - OVV 4319 5162 13011 2846 
Služby telekomunikací a 
radiokomunikací 

37 500,00 

RP0174 719 - OVV 4319 5194 13011 3113 Věcné dary 3 000,00 

RP0174 719 - OVV 4319 5151 13011 2867 Voda 5 000,00 

RP0174 719 - OVV 4319 5161 13011 2847 Poštovné 4 500,00 

RP0174 719 - OVV 4319 5137 13011 1092 
Drobný hmotný dlouhodobý 
majetek 

20 500,00 

RP0174 719 - OVV 4319 5021 13011 2859 OOV 42 000,00 

RP0174 719 - OVV 4319 5011 13011 1089 Platy 2 389 100,00 

RP0174 719 - OVV 4319 5031 13011 1090 Sociální pojištění 607 280,00 

RP0174 719 - OVV 4319 5032 13011 1091 Zdravotní pojištění 218 620,00 

 
 

6 b) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016 na straně výdajů v rámci kapitoly    
760 - OŘPD 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016 na straně výdajů v rámci kapitoly 760 – 
OŘPD. 
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Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
č. pož. kapitola paragraf pol. název 

akce 
prvek 
rozpo
čtu 

popis částka změny 

RP0169 760 - OŘPD 3639 6901 001 
Žádosti o 
investiční 
dotace 

3496 Rezerva kapitálových výdajů - 
různé projekty 

-48 000,00 

RP0169 760 - OŘPD 4374 6121 001 
Žádosti o 
investiční 
dotace 

3697 Nízkoprahové zařízení 48 000,00 

 
 

6 c) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016, tj. úpravy rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE (dotace ÚZ 13013) a rozpočtu výdajů kapitoly 717 - Městská policie Příbram z důvodu 
přijetí příspěvku od Úřadu práce ČR ve výši 78.650,00 Kč za období května 2016 dle Dohody o vytvoření 
pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného 
ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. PBA-VZ-32/2015 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016, tj. úpravy rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE 
(dotace ÚZ 13013) a rozpočtu výdajů kapitoly 717 - Městská policie Příbram z důvodu přijetí příspěvku 
od Úřadu práce ČR ve výši 78.650,00 Kč za období května 2016 dle Dohody o vytvoření pracovních 
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního 
rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. PBA-VZ-32/2015. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0172 741 - OE  4116  3601 Dotace ÚP -78 650,00 

RP0172 741 - OE  4116 13013 3625 Nové pracovní příležitosti (APK) 64 791,87 

RP0172 741 - OE  4116 13013 3626 Nové pracovní příležitosti (APK) 13 858,13 

RP0184 717 - MP 5311 5031  70 Sociální pojištění -14 674,00 

RP0184 717 - MP 5311 5011 13013 3627 Platy 82,38 % 48 352,12 

RP0184 717 - MP 5311 5011 13013 3628 Platy 17,62 % 10 341,88 

RP0184 717 - MP 5311 5032 13013 3629 Zdravotní pojištění 82,38 % 4 351,31 

RP0184 717 - MP 5311 5031 13013 3632 
Pojistné na sociální zabezpečení a 
příspěvek ... 17,62 % 

2 585,56 

RP0184 717 - MP 5311 5032 13013 3630 Zdravotní pojištění 17,62 % 930,69 

RP0184 717 - MP 5311 5031 13013 3631 
Pojistné na sociální zabezpečení a 
příspěvek ... 82,38 % 

12 088,44 

RP0184 717 - MP 5311 5011  69 Platy zaměstnanců -58 694,00 

RP0184 717 - MP 5311 5032  72 Zdravotní pojištění -5 282,00 

 
 

6 d) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016 na straně výdajů, tj. snížení 
rozpočtu kapitoly 789 - SOSH o částku 169.780,00 Kč a navýšení rozpočtu kapitoly 739 - Technické 
služby města Příbrami ve stejné výši 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016 na straně výdajů, tj. snížení rozpočtu kapitoly 
789 - SOSH o částku 169.780,00 Kč a navýšení rozpočtu kapitoly 739 - Technické služby města 
Příbrami ve stejné výši. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0180 789 - SOSH 2219 5171  3653 SSZ a PA provoz a údržba -169 780,00 

RP0181 739 - TS 3639 5331  546 Neinvestiční příspěvek 169 780,00 

 
 

6 e) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016, tj. úpravy rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE (dotace ÚZ 13013) a rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OVV z důvodu přijetí 3 příspěvků v 
celkové výši 40.000,00 Kč od Úřadu práce ČR dle Dohod o vyhrazení společensky účelného pracovního 
místa a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu: 
č. PBA-SZ-179/2015 (částka 15.000,00 Kč), č. PBA-SZ-116/2015 (částka 15.000,00 Kč) a č. PBA-SZ-
31/2016 (částka 10.000,00 Kč)   

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016, tj. úpravy rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE 
(dotace ÚZ 13013) a rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OVV z důvodu přijetí 3 příspěvků v celkové výši 
40.000,00 Kč od Úřadu práce ČR dle Dohod o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a 
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poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu: č. PBA-
SZ-179/2015 (částka 15.000,00 Kč), č. PBA-SZ-116/2015 (částka 15.000,00 Kč) a č. PBA-SZ-31/2016 
(částka 10.000,00 Kč).   

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0179 741 - OE  4116 13013 3605 
Dotace na veřejně prospěšné 
práce 17,62 % 

7 048,00 

RP0179 741 - OE  4116 13013 3604 
Dotace na veřejně prospěšné 
práce 82,38 % 

32 952,00 

RP0179 741 - OE  4116  3601 Dotace ÚP -40 000,00 

RP0186 719 - OVV 6171 5011 13013 3606 Platy (82,38 %) 24 591,25 

RP0186 719 - OVV 6171 5011 13013 3607 Platy (17,62 %) 5 259,75 

RP0186 719 - OVV 6171 5032 13013 3610 
(82,38 %) Pojistné na veřejné 
zdravotní pojištění 

2 212,73 

RP0186 719 - OVV 6171 5032 13013 3611 
(17,62 %) Pojistné na veřejné 
zdravotní pojištění 

473,27 

RP0186 719 - OVV 6171 5031 13013 3608 
(82,38 %) Pojistné na sociální 
zabezpečení a příspěvek na státní 
politiku zaměstnanosti 

6 148,02 

RP0186 719 - OVV 6171 5031 13013 3609 
(17,62 %) Pojistné na sociální 
zabezpečení a příspěvek na státní 
politiku zaměstnanosti 

1 314,98 

RP0186 719 - OVV 6171 5011  182 Platy zaměstnanců -29 851,00 

RP0186 719 - OVV 6171 5031  184 Sociální pojištění -7 463,00 

RP0186 719 - OVV 6171 5032  185 Zdravotní pojištění -2 686,00 

 
 

6 f) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE (transfery, ÚZ 13015) o částku 420.500,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OVV z 
důvodu přijetí účelové dotace na výkon sociální práce dle Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z 
kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2016 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - 
OE (transfery, ÚZ 13015) o částku 420.500,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OVV z důvodu přijetí 
účelové dotace na výkon sociální práce dle Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV 
státního rozpočtu na rok 2016. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0173 741 - OE  4116 13015 3532 Dotace na výkon sociální práce 420 500,00 

RP0188 719 - OVV 4341 5011 13015 3573 Platy zaměstnanců 40 900,00 

RP0188 719 - OVV 4341 5031 13015 3574 Sociální pojištění 9 987,00 

RP0188 719 - OVV 4341 5032 13015 3575 Zdravotní pojištění 3 400,00 

RP0188 719 - OVV 4349 5011 13015 3576 Platy zaměstnanců 91 071,00 

RP0188 719 - OVV 4349 5031 13015 3577 Sociální pojištění 23 000,00 

RP0188 719 - OVV 4349 5032 13015 3578 Zdravotní pojištění 8 000,00 

RP0188 719 - OVV 4359 5011 13015 3579 Platy zaměstnanců 183 142,00 

RP0188 719 - OVV 4359 5031 13015 3580 Sociální pojištění 45 000,00 

RP0188 719 - OVV 4359 5032 13015 3581 Zdravotní pojištění 16 000,00 

 
 

6 g) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE (transfery, ÚZ 14018) o celkovou částku 214.000,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 728 - 
OSVZ ve stejné výši z důvodu přijetí tří neinvestičních účelových dotací ze státního rozpočtu ČR v rámci 
programu Prevence kriminality v roce 2016 na realizaci projektů a další související změny rozpočtu 
výdajů v rámci kapitoly 728 - OSVZ (finanční spoluúčast města na projektech) 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - 
OE (transfery, ÚZ 14018) o celkovou částku 214.000,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 728 - OSVZ ve 
stejné výši z důvodu přijetí tří neinvestičních účelových dotací ze státního rozpočtu ČR v rámci 
programu Prevence kriminality v roce 2016 na realizaci projektů a další související změny rozpočtu 
výdajů v rámci kapitoly 728 - OSVZ (finanční spoluúčast města na projektech). 

Změna se v rozpočtu města na kapitole 728 – OSVZ promítne takto: 
č. pož. paragraf pol. ÚZ název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0182 5399 5021 14018 014 Projekt "Příbram - Domovníci 2016" 3420 Ostatní osobní náklady 
(dotace) 

40 000,00 

RP0182 5399 5021  014 Projekt "Příbram - Domovníci 2016" 3421 Ostatní osobní náklady 12 800,00 
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RP0182 5399 5134  014 Projekt "Příbram - Domovníci 2016" 3699 Pracovní oděv a obuv 2 187,00 

RP0182 5399 5021 14018 015 Projekt "Příbram - Cestou Sdílení" 3422 Ostatní osobní náklady 
(dotace) 

37 000,00 

RP0182 5399 5167 14018 015 Projekt "Příbram - Cestou Sdílení" 3444 Realizace odborných 
seminářů (dotace) 

14 000,00 

RP0182 5399 5169 14018 015 Projekt "Příbram - Cestou Sdílení" 3423 Nákup služeb (dotace) 48 000,00 

RP0182 5399 5169  015 Projekt "Příbram - Cestou Sdílení" 3425 Nákup služeb 24 000,00 

RP0182 5399 5021  015 Projekt "Příbram - Cestou Sdílení" 3424 Ostatní osobní náklady 20 500,00 

RP0182 5399 5163  015 Projekt "Příbram - Cestou Sdílení" 3701 Pojištění 5 439,00 

RP0182 5399 5139 14018 015 Projekt "Příbram - Cestou Sdílení" 3426 Nákup materiálu 
(dotace) 

3 000,00 

RP0182 5399 5139  015 Projekt "Příbram - Cestou Sdílení" 3700 Nákup materiálu  4 500,00 

RP0182 5399 5021 14018 016 Projekt "Příbram - Lentní zážitkový 
pobyt pro děti s rizikovým chováním" 

3427 Ostatní osobní náklady 20 000,00 

RP0182 5399 5169 14018 016 Projekt "Příbram - Lentní zážitkový 
pobyt pro děti s rizikovým chováním" 

3429 Nákup služeb, náklady 
na pobyt (dotace) 

50 000,00 

RP0182 5399 5169  016 Projekt "Příbram - Lentní zážitkový 
pobyt pro děti s rizikovým chováním" 

3430 Nákup služeb 7 750,00 

RP0182 5399 5163  016 Projekt "Příbram - Lentní zážitkový 
pobyt pro děti s rizikovým chováním" 

3431 Pojištění 2 120,00 

RP0182 5399 5139 14018 016 Projekt "Příbram - Lentní zážitkový 
pobyt pro děti s rizikovým chováním" 

3432 Nákup materiálu 2 000,00 

RP0182 5399 5139  016 Projekt "Příbram - Lentní zážitkový 
pobyt pro děti s rizikovým chováním" 

3433 Nákup materiálu 10 000,00 

RP0182 5399 5021  017 Projekt "Prázdninový sociálně 
terapeutický program" 

3703 Odměna pro vedoucí 
(DPP) 

20 000,00 

RP0182 5399 5139  017 Projekt "Prázdninový sociálně 
terapeutický program" 

3704 Nákup materiálu 12 300,00 

RP0182 5399 5131  017 Projekt "Prázdninový sociálně 
terapeutický program" 

3705 Potraviny 9 500,00 

RP0182 5399 5163  017 Projekt "Prázdninový sociálně 
terapeutický program" 

3706 Pojištění 1 638,00 

RP0182 5399 5169  017 Projekt "Prázdninový sociálně 
terapeutický program" 

3707 Nákup služeb 3 000,00 

RP0182 5399 5173  017 Projekt "Prázdninový sociálně 
terapeutický program" 

3708 Cestovné 7 000,00 

RP0182 5399 5169  003 Prevence kriminality 3434 Nákup služeb -146 734,00 

RP0182 5399 5156  015 Projekt "Příbram - Cestou Sdílení" 3702 Nákup pohonných hmot 4 000,00 

RP0183  4116 14018 001 Neinvestiční transfery 1840 Neinvestiční dotace 
prevence kriminality  

214 000,00 

 
 

6 h) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016, tj. navýšení rozpočtu výdajů 
kapitoly 777 - OŠKS o částku 208.900,00 Kč a snížení rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE ve stejné výši z 
důvodu pořádání Krampus show Příbram 2016 dne 01.12.2016 v Příbrami 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016, tj. navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 777 - 
OŠKS o částku 208.900,00 Kč a snížení rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE ve stejné výši z důvodu 
pořádání Krampus show Příbram 2016 dne 01.12.2016 v Příbrami. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
č. pož. kapitola paragraf pol. účelový 

znak 
název 
akce 

prvek 
rozpočtu 

popis částka změny 

RP0192 777 - 
OŠKSIS 

3319 5169  002 
Kultura, 
sport 

3710 Nákup služeb  208 900,00 

RP0194 741 - OE 6171 5901  001 
Ostatní 

3369 Rezerva z dotačních titulů -208 900,00 

 
 

6 i) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016 na straně výdajů, tj. navýšení 
rozpočtu kapitoly 788 - Školy a školská zařízení o částku 87.604,00 Kč (neinvestiční příspěvek 
zřizovatele pro Základní školu pod Svatou Horou Příbram) a snížení rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE 
(rezerva z dotačních titulů) ve stejné výši 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016 na straně výdajů, tj. navýšení rozpočtu 
kapitoly 788 - Školy a školská zařízení o částku 87.604,00 Kč (neinvestiční příspěvek zřizovatele pro 
Základní školu pod Svatou Horou Příbram) a snížení rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva z 
dotačních titulů) ve stejné výši. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
č. pož. kapitola paragraf pol. název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0195 788 - ŠŠZ 3113 5331 002 Základní 
školy 

107 ZŠ pod Svatou Horou, 
Příbram  

87 604,00 

RP0196 741 - OE 6171 5901 001 Ostatní 3369 Rezerva z dotačních 
titulů 

-87 604,00 
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6 j) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016 na straně výdajů, tj. snížení 
rozpočtu kapitoly 741 - OE (rezerva starosty) o částku 20.000,00 Kč a navýšení rozpočtu kapitoly 777 - 
OŠKS (individuální dotace pro Fans for fans, z. s.) ve stejné výši 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016 na straně výdajů, tj. snížení rozpočtu kapitoly 
741 - OE (rezerva starosty) o částku 20.000,00 Kč a navýšení rozpočtu kapitoly 777 - OŠKS 
(individuální dotace pro Fans for fans, z. s.) ve stejné výši.  

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
č. pož. kapitola paragraf pol. název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0189 777 - 
OŠKS 

3312 5222 002 Kultura, sport 3693 Neinvestiční účelová 
dotace spolkům (kultura) 

20 000,00 

RP0197 741 - OE 6171 5901 001 Ostatní 660 Rezerva starosty -20 000,00 

 
                                                         hl.  pro  6 

 
 
7) Partnerství  k projektu „Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami“ 

R.usn.č.716/2016        
Rada    s c h v a l u j e  

1) zapojení následujících příspěvkových organizací města Příbram jako partnerů s finančním 
příspěvkem v rámci projektu „Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami“:  
Základní škola pod Svatou Horou, Příbram,  
Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273,  
Základní škola, Příbram VII, 28. října 1,  
Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279, příspěvková organizace,  
Waldorfská škola Příbram – mateřská škola, základní škola a střední škola, 
Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram, 
 

2) uzavření Smlouvy o partnerství města Příbram se Základní školou pod Svatou Horou, Příbram, 
Základní školou, Příbram II, Jiráskovy sady 273, Základní školou, Příbram VII, 28. října 1, Základní 
školou, Příbram VII, Bratří Čapků 279, příspěvkovou organizací, Waldorfskou školou Příbram – 
mateřskou školou, základní školou a střední školou a Centrem sociálních a zdravotních služeb 
města Příbram jako partnery s finančním příspěvkem v projektu „Inkluzivní vzdělávání na 
základních školách v Příbrami“.  

                                                         hl.  pro  6 
 
 
8) Oprava malé vodní nádrže v lesoparku u Litavky – Želví rybník – stanovení dalšího postupu 

Hlasováno o návrhu Mgr. Švendy a Ing. Dvořáka. 
R.usn.č.717/2016        
Rada    I.   n e s c h v a l u j e  

zadání úpravy projektové dokumentace, tak aby vyhovovala podmínkám Pravidel MZe ČR pro 
poskytování a čerpání dotací z programu 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a 
malých vodních nádržích“ a vyčlenění finančních prostředků na projektovou přípravu ve výši 67.182,00 
Kč vč. DPH. 
 
II.   d o p o r u č u j e   ZM 
schválit podání žádosti o vyřazení z programu 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a 
malých vodních nádrží“. 
 
III.   u k l á d á    
OŘPD předložit materiál zastupitelstvu města. 

                                                         hl.  pro  6 
 
 

9) Žádost ředitelky Waldorfské školy Příbram – MŠ, ZŠ a SŠ o souhlas zřizovatele s rozšířením míst 
poskytování vzdělávání 

Hlasováno o návrhu Ing. Dvořáka. 
R.usn.č.718/2016        
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Rada    s o u h l a s í  
s rozšířením míst poskytování vzdělávání ve Waldorfské škole Příbram – mateřské škole, základní 
škole a střední škole, a to o prostory Tiskárny Prima s.r.o. se sídlem Ostrov čp. 20, PSČ 26272, IČO: 
25068148 na adrese Březohorská 253, 261 01 Příbram VII za účelem výuky učňovského oboru 34-53-
H/01 Reprodukční grafik s účinností od 01.09.2016. 
Toto rozhodnutí o rozšíření se nepromítne do výše příspěvku zřizovatele. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
10) Přehled darů poskytnutých školám a školským zařízením v období leden – červen 2016 
nepodléhajících souhlasu zřizovatele 

R.usn.č.719/2016        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í  

informaci odboru školství, kultury a sportu o sponzorských darech, které byly poskytnuty školám a 
školským zařízením v období leden – červen 2016 a které nepodléhají souhlasu zřizovatele. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
11) Žádost o povolení umístění reklamních bannerů TOP 09 

R.usn.č.720/2016        
Rada    s c h v a l u j e  

umístění reklamních bannerů MO TOP 09 Příbram, v době krajské předvolební kampaně a to: 
- na náměstí Arnošta z Pardubic 
- na náměstí J. A. Alise 
- na náměstí 17. listopadu 
- na náměstí T. G. Masaryka 
- v ulici Legionářů (před aquaparkem) 
- v ulici Podbrdská (u Asie) 
- v ulici Politických vězňů (před rest. Horník) 
- v ulici Milínská (u ELPRO) 

 
                                                         hl.  pro  6 

 
12) Městský turistický vláček, zapůjčení 

Hlasováno o návrhu Mgr. Švendy a Ing. Dvořáka. 
R.usn.č.721/2016        
Rada    I.   n e s c h v a l u j e  

zapůjčení městského turistického vláčku městu Jílové u Prahy v souladu s usnesením Rady města č. 
680/2013. 
 
II.   s o u h l a s í 
s pronájmem městského turistického vláčku paní …………… v souladu s usnesením Rady města č. 
680/2013 za podmínky souhlasu Arriva a. s. s touto smlouvou. 

 
                                                         hl.  pro  6 
 

13) Turistické spoje MHD Příbram do Brd 

R.usn.č.722/2016        
Rada    s c h v a l u j e  

zavedení nových víkendových spojů na lince MHD Příbram 305005 – 5A na období od 01.08.2016 do 
30.09.2016 za účelem zajištění dopravy turistů do Brd. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
14) Návrh na revokaci bodu II usnesení rady města č. 699/2014 ze dne 25.8.2014 

R.usn.č.723/2016        
Rada    s c h v a l u j e  
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revokaci bodu II svého usnesení č. 699/2014 ze dne 25.8.2014. 
 

                                                         hl.  pro  5 
       (nepřítomen 1) 

 
 
15) Návrh na revokaci bodu II usnesení rady města č. 221/2016 ze dne 14.3.2016 

R.usn.č.724/2016        
Rada    s c h v a l u j e  

revokaci bodu II svého usnesení č. 221/2016 ze dne 14.3.2016. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
16) Výzva k uznání vzniku vlastnického práva vydržením části pozemku p. č. 602/1 v katastrálním území 
Březové Hory a související případná revokace usnesení zastupitelstva města č. 478/2016/ZM ze dne 
23.5.2016 

R.usn.č.725/2016        
Rada    n e d o p o r u č u j e   ZM  

schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. 478/2016/ZM ze dne 23.5.2016 a sepsání 
souhlasného prohlášení o nabytí vlastnického práva vydržením části pozemku p. č. 602/1 o výměře cca 
45 m2 (pod venkovní terasou restaurace Na Vršíčku) z celkové výměry 5833 m2 v katastrálním území 
Březové Hory panem ……………, bytem ……………. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
17) Rekonstrukce výtahu v Příbrami VII/494 – dílčí část 2 – dodatek ke smlouvě 

R.usn.č.726/2016        
Rada    I.    b e r e   n a   v ě d o m í  

informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Rekonstrukce výtahu v Příbrami VII/494 – dílčí část 2“ 
(dále jen „veřejná zakázka“) zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), uvedenou v důvodové zprávě. 
 
II.   s c h v a l u j e 
1) revokaci usnesení č. 709/2016 ze dne 11.07.2016, 
2) uzavření dodatku ke SoD č. 1369/MěRK/2015 se společností Schindler CZ, a.s., se sídlem Řevnická 

170/4, 155 21 Praha, IČ 27127010, jehož předmětem je snížení celkové ceny zakázky o méněpráce 
ve výši 9 740 Kč a změna termínu pro vystavení závěrečné faktury. 

 
III.   u k l á d á 
OPVZ zadministrovat uzavření dodatku. 

 
                                                         hl.  pro  6 

 
 
18) Výměna povrchu hřiště ZŠ Březové Hory – dodatek ke smlouvě 

R.usn.č.727/2016        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Výměna povrchu hřiště ZŠ Březové Hory“ (dále jen 
„veřejná zakázka“) zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), uvedenou v důvodové zprávě. 
 
II.   s c h v a l u j e 
uzavření dodatku ke SoD č. 768/OSMK/2016 se společností TUBEKO SPORT, spol. s r.o., se sídlem 
Na armádě 364, 270 62 Rynholec, IČ: 49825020, jehož předmětem je rozšíření zakázky resp. nový 
položkový rozpočet a navýšení smluvní ceny o 156 689 Kč bez DPH. 
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III.   u k l á d á 
OPVZ zadministrovat uzavření dodatku. 

 
                                                         hl.  pro  6 

 
 
19) Záměr zakázky – „Výběr zhotovitele stavebních prací – Nízkoprahové denní centrum a noclehárna 

R.usn.č.728/2016        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

záměr realizace zakázky „Výběr zhotovitele stavebních prací – Nízkoprahové denní centrum a 
noclehárna“ dle přílohy. 
 
II.   s c h v a l u j e 
1)  na zakázku „Výběr zhotovitele stavebních prací – Nízkoprahové denní centrum a noclehárna“ komisi 

pro otevírání obálek ve smyslu ust. § 71 odst. 1 zákona ve složení: 
     člen / náhradník 
     Mgr. Radka Škubalová / Dagmar Drozenová 
     Ing. Pavel Bureš / Ing. Eva Černá 
     Ing. Milan Štufka / Ing. arch. Jaroslav Malý 
 
2)  na zakázku „Výběr zhotovitele stavebních prací – Nízkoprahové denní centrum a noclehárna“   

hodnotící komisi ve smyslu ust. § 74 zákona ve složení: 
 člen / náhradník 
 Mgr. Václav Švenda / Mgr. Alena Ženíšková 
 Mgr. Radka Škubalová / Dagmar Drozenová 
 Ing. Milan Štufka / Ing. arch. Jaroslav Malý 
 Ing. Pavel Bureš / Ing. Eva Černá 
 Mgr. Vladimír Král / Mgr. Jiřina Humlová 
 
III.   p o v ě ř u j e 
hodnotící komisi v souladu s § 59 odst. 3 zákona posouzením kvalifikace. 
 
IV.   u k l á d á 
OPVZ zadávací řízení realizovat. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
20) Dodávka a implementace systémů 

R.usn.č.729/2016        
Rada    s c h v a l u j e  

v souladu s čl. VI odst. 3 směrnice č. 2/2011 na zakázku „Dodávka a implementace 3 informačních 
systémů“ hodnotící komisi ve složení: 
člen / náhradník                                                                             
Mgr. Václav Švenda / Ing. Jindřich Vařeka 
Ing. Jaroslava Poláková / Mgr. Petr Němec 
Ing. Jan Drozen / David Minář 
Mgr. Radka Škubalová / Dagmar Drozenová 

 Mgr. Vladimír Král / Mgr. Jiřina Humlová  
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
21) Návrh z jednání Komise zdravotní a sociální ze dne 13.07.2016 o přidělení bytů  v DPS 

R.usn.č.730/2016        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

přidělení bytu č. 3 v DPS Příbram VII, Jana Drdy 494, pro paní ……………, trvale bytem …………… na 
dobu 1 roku dle Směrnice č. 1/2015 „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví Města Příbram“.  
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II.   s c h v a l u j e 
přidělení bytu č. 1 v DPS Příbram VIII, Brodská 100, pro paní ……………, trvale bytem …………… na 
dobu 1 roku dle Směrnice č. 1/2015 „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví Města Příbram“.  
 
III.   s c h v a l u j e 
přidělení bytu č. 59/1013 v DPS Příbram VIII, Brodská 101, pro paní …………… a paní ……………, 
trvale bytem …………… na dobu 1 roku dle Směrnice č. 1/2015 „Pravidla pro pronájem a směnu bytů 
ve vlastnictví Města Příbram“. 
  
IV.   s c h v a l u j e 
přidělení bytu č. 32 v DPS Příbram III, Průběžná 143, pro paní ……………, trvale bytem …………… na 
dobu 1 roku dle Směrnice č. 1/2015 „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví Města Příbram“.  
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
22) Návrh na opětovné přidělení sociálních bytů 

R.usn.č.731/2016        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

opětovné přidělení sociálního bytu č. 15, Příbram III, Dlouhá 100, pro paní ……………, trvale bytem 
……………, na dobu do 30.9. 2016 dle Směrnice č. 1/2015 „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve 
vlastnictví Města Příbram“. 

 
II.   s c h v a l u j e 
opětovné přidělení sociálního bytu č. 22, Příbram IV, Čs. armády 5, pro paní …………… trvale bytem 
……………, na dobu do 30.9. 2016 dle Směrnice č. 1/2015 „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve 
vlastnictví Města Příbram“. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
23) Ulice Spojovací, Příbram II – parkování po dobu provádění stavby 

R.usn.č.732/2016        
Rada    s c h v a l u j e  

prominutí poplatku za parkování pro občany s trvalým bydlištěm v ulici Spojovací, Příbram II a firmy 
s adresou sídla nebo provozovny v této ulici při využívání placených parkovišť na Hornickém náměstí a 
na parkovišti v Jiráskových sadech v období 8.8.2016 do 13.11.2016. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
24) Žádost investora Krajského ředitelství policie Středočeského kraje o kladné stanovisko se stavbou 
v ochranném pásmu kanalizace v majetku města 

R.usn.č.733/2016        
Rada    I.   s c h v a l u j e 

Výjimku ze zákona 274/2001 Sb. dle § 23 odst. 5 a uděluje Krajskému ředitelství policie Středočeského 
kraje, souhlasné stanovisko se stavbou nového areálového vjezdu na  pozemcích parc. č. 471/35, 
472/3, 472/4, 472/6 za podmínky dodržení „podmínek provozovatele“ stanovených ve vyjádření 
TÚP/242/16/PB. 

 
 II.   u k l á d á 

OIRM vypracovat smlouvu o zřízení věcného břemene a nabytí služebnosti dle ustanovení § 1257 
zákona č. 89/2012 Sb. mezi Krajským ředitelstvím policie středočeského kraje a městem Příbram. 

 
                                                         hl.  pro  6 

 
 
 
25) Stanovení celkového počtu zaměstnanců města zařazených do MěÚ Příbram 

R.usn.č.734/2016        
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Rada    s t a n o v í  
celkový počet zaměstnanců města zařazených do MěÚ Příbram na 209 zaměstnanců, s účinností 
od 01.09.2016. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
26) Návrh na uvolnění vstupenek na akci „Po Česku na zadku“ 

R.usn.č.735/2016        
Rada    s c h v a l u j e  

poskytnutí 200 ks vstupenek zdarma na akci „Po Česku na zadku“ pro prvních 200 autorů návrhů 
renovace areálu skateparku a Junior klubu. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
27) Pořízení klimatizačního zařízení do zasedací místnosti ve 3. nadzemním podlaží budovy Městského 
úřadu Příbram, Tyršova 108, Příbram I 

R.usn.č.736/2016        
Rada    s c h v a l u j e  
 stažení materiálu z dnešního jednání RM. 
 

                                                         hl.  pro  5 
       (nepřítomen 1) 

 
 
28) Žádost ředitelky ZŠ, Příbram VIII, Školní 75, o souhlas zřizovatele s přijetím účelového finančního 
daru v rámci projektu „Obědy pro děti“ 

R.usn.č.737/2016        
Rada    s o u h l a s í  

s přijetím účelového finančního daru v rámci projektu „Obědy pro děti“ od společnosti WOMEN FOR 
WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ 24231509, na období od 01.09.2016 
do 30.06.2017 v celkové výši 83 660,- Kč pro Základní školu, Příbram VIII, Školní 75. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
29) Výměna oken ZŠ Školní 

R.usn.č.738/2016        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 
 informaci o provedení poptávkového řízení. 
 
 II.   r o z h o d u j e 

v souladu s čl. VII bod 6 b) směrnice č. 2/2011 o výběru nejvhodnější nabídky na plnění zakázky 
„Výměna oken ZŠ Školní“ od společnosti ADORN s.r.o., se sídlem Obecnická 285, 261 01 Příbram, IČ 
27453642. Nabídková cena činí 300 852,00 Kč bez DPH. 

 
III.   s c h v a l u j e  
uzavření smlouvy se společností ADORN s.r.o., se sídlem Obecnická 285, 261 01 Příbram, IČ 
27453642. 

 
IV.   u k l á d á 
OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení poptávky dle bodu II. tohoto usnesení. 

 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
30) Oprava hygienického zařízení MŠ Pohádka 

R.usn.č.739/2016        
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Rada    I.   s c h v a l u j e  
v souladu s čl. VII bod 6. B) směrnice č. 2/2011 zadání zakázky „Oprava hygienického zařízení MŠ 
Pohádka“ a uzavření smlouvy o dílo se společností INVESSALES, spol. s r.o., se sídlem Podskalská 
1512/22, 120 00 Praha, IČ 62957678 za nabídkovou cenu 333 185,55 Kč bez DPH. 

 
II.   u k l á d á 
OPVZ zajistit uzavření smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení. 

 
                                                           hl.  pro  6 
 

 
31) Dohoda o postoupení práv ze smlouvy – okna T. G. M.  I 

R.usn.č.740/2016        
Rada    I.   s o u h l a s í  

s postoupením práv a povinností ze smlouvy o dílo č. 723/OSM/2016 ve smyslu čl. 12.4. smlouvy. 
 

II.   s c h v a l u j e 
dohodu o postoupení práv a povinností ze smlouvy o dílo č. 723/OSM/2016 ze dne 23.06.2016 
uzavřenou ve smyslu ust. § 1895 a násl. zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník, jejímž předmětem 
je postoupení práv a povinností z výše uvedené smlouvy ze společnosti REVIT Projekt s.r.o. se sídlem 
Hlavní 777, 330 26 Tlučná, IČ 29104530, na společnost Oknoplastik s.r.o., se sídlem Levá 390/23 
Praha - Podolí, IČ 26737906, při zachování všech náležitostí původní smlouvy se změnou přílohy 
smlouvy specifikující typ dodávaného okna (odlišný výrobek při zachování původních parametrů) a 
pojištění nové zhotovitelské společnosti. 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
32) Smlouva o výpůjčce s TS Příbram a Spektra-svítidla 

R.usn.č.741/2016        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  
            informaci o skutečnostech, které byly a jsou důvodem pro uzavření smluv dle bodu II. tohoto usnesení.  
 
 II.   s c h v a l u j e 

1) Uzavření Smlouvy o výpůjčce s příspěvkovou organizací Technické služby města Příbrami, která je 
přílohou č. 1 tohoto usnesení. 

2) Uzavření Smlouvy o výpůjčce s paní Jaroslavou Kolkovou, SPEKTRA-SVÍTIDLA, IČ: 12532690, 
která je přílohou č. 2 tohoto usnesení. 

 

III.   u k l á d á 
OPVZ zpracovat a zajistit uzavření smluv dle bodu II. tohoto usnesení.                         

 
                                                           hl.  pro  6 

 
33) Různé      

 
Zápis ověřili: 
Ing. Václav Dvořák 
PhDr. Petr Vácha 
 
Ing. Jindřich Vařeka 
starosta 
 
Zapsala: Iva Černohorská 
Dne 27.07.2016 
 
Ověřeno: 01.08.2016 
Vyvěšeno: 15.08.2016 


