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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 02.05.2017 

od 13.00 hodin na Městském úřadě Příbram 

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

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Alena Ženíšková, Mgr. Václav Švenda 
 
 
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. Žádost o poskytnutí záštity města Příbram nad akcí Divadlo patří dětem 2017 
6. Návrh z jednání bytové komise ze dne 19.4.2017 
7. Změny rozpočtu – rozpočtová opatření 
8. Návrh Dodatku č. 4 Směrnice č. 4/2005 o tvorbě a hospodaření s prostředky sociálního fondu 
9. Informace o odstoupení pana Marka Bílka z funkce člena OV Orlov a návrh na jmenování nového člena 

pana Pavla Nováčka 
10. Zpráva o plnění usnesení RM Příbram za IV. čtvrtletí 2016 včetně plnění usnesení RM za minulá období 
11. Finanční spoluúčast města na oslavách osvobození u Památníku vítězství na Slivici 
12. Finanční spoluúčast města na celostátní akci „Noc kostelů“ formou poskytnutí kyvadlové dopravy 
13. Opravy hygienických zařízení – hodnotící komise 
14. Výroba a tisk městského zpravodaje Kahan – hodnotící komise 
15. Betonový skatepark Příbram – hodnotící komise 
16. Uzavření smlouvy o úplatě třetí straně za zřízení věcného břemene mezi městem Příbram a majiteli 

nabízejícími vodohospodářské sítě - (……………) 
(staženo z programu) 

17. Uzavření smlouvy o úplatě třetí straně za zřízení věcného břemene mezi městem Příbram a majiteli 
nabízejícími vodohospodářské sítě - (……………) (staženo z programu) 

18. Uzavření smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů            
a kanalizací – lokalita Příbram – U Lilky,  s investorem vodovodního řadu společnosti Cik – invest s.r.o. 

19. Stanoviska Rady města Příbram pro osoby v evidenci Úřadu práce České republiky, užívající byt za 
účelem bydlení v ubytovacím zařízení 

20. Žádost o finanční příspěvek (Společně, o.p.s.) 
21. Žádost o dotaci (Ústav sociální péče Brdy, z.ú.) 
22. Žádost o dotaci (Centrin CZ, s.r.o.) (staženo z programu) 
23. Žádost o finanční příspěvek na asistenčního psa (staženo z programu) 
24. Žádost o spolupartnerství při realizaci projektu "Sociální automobil" pro organizaci Orlíček - Přední Chlum 
25. Návrh z jednání Komise zdravotní a sociální ze dne 05.04.2017 o přidělení bytů  v DPS 
26. Žádost o úhradu členských příspěvků (V. Škrdlant) 
27. Žádost Spolku rodičů při Mateřské škole, Příbram VIII, Školní 131 o souhlas s umístěním sídla v budově 

MŠ, Příbram VIII, Školní 131 
28. Žádost MŠ Perníková chaloupka o souhlas zřizovatele s uzavřením dohody se Spolkem Perníková 

chaloupka o užívání prostor školy a žádost Spolku Perníková chaloupka o souhlas vlastníka nemovitosti 
s umístěním sídla spolku 

29. Výsledky inspekční a kontrolní činnosti provedené ČŠI v příspěvkové organizaci Mateřská škola Jana 
Drdy 

30. Výsledky inspekční a kontrolní činnosti provedené ČŠI v příspěvkové organizaci Mateřská škola 
Jungmannova 91 

31. Žádost ředitelky MŠ Jana Drdy 496, Příbram VII o převod finančních prostředků z rezervního fondu         
do fondu investic 
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32. Revokace R. usn.č. 130/2017 Organizace provozu v MŠ zřizovaných městem Příbram v období červenec-
srpen 2017 

33. Propagační materiály k 10. Setkání hornických měst z r. 2006 
34. Zásady, kterými se stanoví závazný postup při schvalování a vyúčtování zahraničních pracovních cest  

(staženo z programu) 
35. Žádost o individuální dotaci (38. ročník Rally Příbram) 
36. Žádost o individuální dotaci (Půlmaraton Příbram) 
37. Žádost o individuální dotaci (Odbor přátel Slavia Praha v Příbrami) 
38. Žádost o prominutí penále (Plavecký klub Příbram) 
39. Žádost o individuální dotaci 2017 (Spolek Prokop Příbram 2017) 
40. Žádost o dotaci (KŽC Doprava, s.r.o.) 
41. Kežmarok - EĹRO 2017 
42. Freiberg - 32. hornické slavnosti 
43. Freiberg - setkání fotografů 
44. Žádost ředitelky Základní školy, Příbram VII, Bratří Čapků 279, p.o. o zřízení přípravné třídy ve školním 

roce 2017/18 
45. Žádost o individuální dotaci (Promítání MS v hokeji 2017) 
46. Nabídka na odkoupení pozemku p.č. 648/24, k.ú. Příbram 
47. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kanalizační přípojky – p. č. 96/1 v k. ú. Orlov 
48. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení přípojky splaškové kanalizace a budoucího 

umístění revizní šachtice – p. č. 613 v k. ú. Březové Hory 
49. 1) Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram č. 702/2013/ZM   ze dne 9.12.2013 

2) Prodej částí pozemků p. č. 3176/5, p. č. 3176/52, p. č. 3203/3, p. č. 3203/4, p. č. 4828/1 vše 
v katastrálním území Příbram 

50. Výkup části pozemku p. č. 2287/1 o výměře 4 m
2
 z celkové výměry 8236 m

2
 v katastrálním území Příbram 

51. Žádost o prodej části pozemku p. č. 2725/3 o výměře 5 m
2
 z celkové výměry 130 m

2 
v katastrálním území 

Příbram 
52. Žádost o prodej pozemku p. č. 4515/17 v katastrálním území Příbram 
53. Žádost o prodej části pozemku p. č. 3812/198 a pozemků p. č. 3812/199, p. č. 3812/200, p. č. 3812/201 

vše v katastrálním území Příbram 
54. Žádost o směnu pozemků p. č. 3812/202, p. č. 3812/203, p. č. 3812/204, p. č. 3812/274, p. č. 3812/284,  

p. č. 3812/286 za pozemky p. č. 1101/23, p. č. 3812/213, p. č. 3812/214, p. č. 3812/280, p. č. 3812/281 
vše v katastrálním území Příbram 

55. Žádost o propachtování pozemku p. č. 598 a části pozemku p. č. 643 o vým. 38 m
2
 z celkové výměry      

41 m
2
 v katastrálním území Lazec 

56. Žádost o prodej pozemku p. č. 180/3 v katastrálním území Žežice 
57. Žádost o prodej pozemku p.č. 2905/4 v k.ú. Příbram 
58. Žádost o snížení nájemného z pronajatých věcí 
59. Návrh na sepsání souhlasného prohlášení 
60. Návrh na navýšení nájemného 
61. Návrh programu 28. zasedání ZM dne 22.05.2017 
62. Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.01.2017 do 31.03.2017 včetně  plnění usnesení 

ZM za minulá období 
63. Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o užívání jiného silničního motorového vozidla než vozidla 

v majetku města Příbram poskytovaného pro služební účely a užívání jiného silničního motorového 
vozidla než vozidla v majetku města Příbram poskytovaného pro služební účely při zajištění přepravy 
přiděleným řidičem ze dne 07.01.2015, schváleno radou města dne 22.12.2014 pod číslem usnesení 
1026/2014 

64. Žádost CSZS o udělení souhlasu se záměrem pořízení investičního majetku 
65. Žádost o udělení výjimky ze zákazu požívání alkoholických nápojů dle vyhlášky č. 1/2015 ze dne 

23.03.2015 – „Spolek ve čtvrtek“ 
66. Návrh na doplnění cen v Ceníku SZM Příbram od 1.6.2017 na nově poskytované služby 
67. Návrh na přidělení bytů zvláštního určení v Komunitním domě seniorů („KoDuS“) 
68. Propagační předměty ke Dni sportu 2017 
69. Medaile pro účastníky Dne sportu 2017 
70. Podání žádosti o dotaci ze Středočeského kraje Humanitárního fondu na Podporu Senior Pointu 
71. Podání žádosti o dotaci na vybudování bezbariérového přístupu do Knihovny Jana Drdy 
72. Zadání zakázky na zpracování žádosti o dotaci na pořízení domácích kompostérů 
73. Sdružené služby dodávek elektrické energie a zemního plynu – nákup na komoditní burze 
74. Navýšení investičního a provozního příspěvku MŠ Jungmannova 91, 261 01 Příbram III 
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75. Informace – Den sportu Příbram 2017, Den bezpečné Příbrami 
76. Otázka případného prodeje distribučních sítí tepla a teplé vody větví Zdaboř a Ryneček napojených        

na centrální zdroj tepla 
77. Návrh „Směrnice o vyhotovování, předkládání, evidenci, uveřejňování a archivaci smluv uzavíraných 

městem Příbram“ 
78. Revokace usnesení R.usn.č.300/2017 ze dne 20. 3. 2017 – výběr dodavatele na technické zázemí v rámci 

akce „Den sportu Příbram 2017“ 
79. Návrh na snížení nájemného pro obyvatele  KODUSU v Příbrami VII/538 
80. Návrh změny OZV o nočním klidu 
81. Rekonstrukce budovy bývalých Rudných dolů, nám. T. G. Masaryka 121, Příbram I 
82. Různé 
 
R.usn.č.370/2017        
Rada      s c h v a l u j e 
              stažení materiálů č. 16, 17, 22, 23 a 34 z programu dnešního jednání RM. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 

R.usn.č.371/2017        
Rada      s c h v a l u j e 
              upravený program dnešního jednání RM. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 

 
3) Informace členů RM 

 
  
4) Interpelace 

 
 
5) Žádost o poskytnutí záštity města Příbram nad akcí Divadlo patří dětem 2017 

R.usn.č.372/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

poskytnutí záštity města Příbram nad akcí „Divadlo patří dětem“, konané dne 21. 5. 2017. 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
6) Návrh z jednání bytové komise ze dne 19. 4. 2017 

R.usn.č.373/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

1) uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 768/MERK/2015 k bytu č. 1 v Příbrami IV, Čs. armády 
4, 1+0, byt pro příjmově vymezené osoby, s paní ……………, na dobu určitou 1 roku od 14.5.2017, 
za cenu  47,28 Kč/m²/měsíc, 

2) uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 588/MERK/2014, k bytu č. 3 v Příbrami IV, Čs. armády 
4, 2+0, byt pro příjmově vymezené osoby, s paní ……………, na dobu určitou 1 roku od 7.5.2017, 
za cenu  47,28 Kč/m²/měsíc, 

3) uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 565/MERK/2014, k bytu č. 16 v Příbrami III, Milínská 
109, 1+1, byt standard, s panem ……………, na dobu určitou 1 roku od 15.5.2017, za cenu  80,00 
Kč/m²/měsíc, 

4) uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 597/MERK/2016 k bytu č. 17 v Příbrami VII, 
Osvobození 306, 1+1, služební byt, s panem ……………, na dobu určitou od 1.6.2017 do 
31.12.2017, za cenu 70,00 Kč/m²/měsíc. 

 
                                                         hl.  pro  5 

 
7) Změny rozpočtu – rozpočtová opatření (a – n) 

R.usn.č.374/2017        
Rada    s c h v a l u j e  
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7 a) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE o částku 335.500,00 Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 780 - KJD ve stejné výši z 
důvodu přijetí 1. splátky neinvestiční účelové dotace (ÚZ 00603) z rozpočtu St.Č kraje na "Zajišťování 
regionálních funkcí knihoven" 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - 
OE o částku 335.500,00 Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 780 - KJD ve stejné výši z důvodu 
přijetí 1. splátky neinvestiční účelové dotace (ÚZ 00603) z rozpočtu St.Č kraje na "Zajišťování 
regionálních funkcí knihoven". 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0048 780 - KJD 3314 5336 00603 3409 
Neinvestiční dotace StČ kraje, 
regionální funkce knihoven 

335 500,00 

RP0048 741 - OE  4122 00603 1132 
"Zajištění regionálních funkcí 
knihoven ve Středočeském kraji" 

335 500,00 

 
 

7 b) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE o částku 43.000,00 Kč (transfery ÚZ 13013) a rozpočtu výdajů kapitoly 749 - MěRK ve 
stejné výši z důvodu přijetí příspěvku od Úřadu práce ČR 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-5/2016 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - 
OE o částku 43.000,00 Kč (transfery ÚZ 13013) a rozpočtu výdajů kapitoly 749 - MěRK ve stejné výši z 
důvodu přijetí příspěvku od Úřadu práce ČR 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-5/2016. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0054 741 - OE  4116 13013 001 Neinvestiční 
přijaté transfery 

3928 Nové pracovní 
příležitosti  82,38 % 
z ESF (vrátný na 
ubytovně) 

35 423,40 

RP0054 741 - OE  4116 13013 001 Neinvestiční 
přijaté transfery 

3929 Nové pracovní 
příležitosti 17,62 % 
ze SR (vrátný na 
ubytovně) 

7 576,60 

RP0060 749 - MěRK 6409 5011 13013 003 Nové prac. 
příležitosti (vrátný) 
- VPP, OP 
Zaměstnanost 

3931 82,38 % Platy 26 435,74 

RP0060 749 - MěRK 6409 5011 13013 003 Nové prac. 
příležitosti (vrátný) 
- VPP, OP 
Zaměstnanost 

3930 17,62 % Platy 5 654,26 

RP0060 749 - MěRK 6409 5032 13013 003 Nové prac. 
příležitosti (vrátný) 
- VPP, OP 
Zaměstnanost 

3935 82,38 % Pojistné na 
veřejné zdravotní 
pojištění 

2 379,13 

RP0060 749 - MěRK 6409 5032 13013 003 Nové prac. 
příležitosti (vrátný) 
- VPP, OP 
Zaměstnanost 

3934 17,62 % Pojistné na 
veřejné zdravotní 
pojštění 

508,87 

RP0060 749 - MěRK 6409 5031 13013 003 Nové prac. 
příležitosti (vrátný) 
- VPP, OP 
Zaměstnanost 

3933 82,38 % Pojistné na 
sociální 
zabezpečení a 
příspěvek na státní 
politiku  
zaměstnanosti 

6 608,52 

RP0060 749 - MěRK 6409 5031 13013 003 Nové prac. 
příležitosti (vrátný) 
- VPP, OP 
Zaměstnanost 

3932 17,62 % Pojistné na 
sociální 
zabezpečení a 
příspěvek na státní 
politiku 
zaměstnanosti 

1 413,48 
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7 c) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017 v rámci výdajů, tj. navýšení 
rozpočtu kapitoly 782 - OKM o částku 200.000,00 Kč a snížení rozpočtu kapitoly 777 - OŠKS ve stejné 
výši z důvodu pořádání akce "Den sportu" v rámci oslav 801 let města Příbram 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017 v rámci výdajů, tj. navýšení rozpočtu kapitoly     
782 - OKM o částku 200.000,00 Kč a snížení rozpočtu kapitoly 777 - OŠKS ve stejné výši z důvodu 
pořádání akce "Den sportu" v rámci oslav 801 let města Příbram. 

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

znak 
název 
akce 

prvek 
rozpočtu 

popis částka změny 

RP0058 777 - 
OŠKS 

3319 5169  001 
Kultura, 
sport 

3721 Nákup ostatních služeb -200 000,00 

RP0059 782 - 
OKM 

3319 5169  009 Den 
sportu 

3962 Nákup ostatních služeb 100 000,00 

RP0059 782 - 
OKM 

3319 5139  009 Den 
sportu 

3963 Nákup materiálu 50 000,00 

RP0059 782 - 
OKM 

3319 5494  009 Den 
sportu 

3964 Odměny a dary  50 000,00 

 
 

7 d) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - 
OE o částku 133.876,80 Kč a navýšení výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ ve stejné výši z důvodu přijetí 
neinvestiční účelové dotace z MŠMT ČR na projekt  "ŠABLONY" (ÚZ 33063) určené pro MŠ Klubíčko 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE o částku 
133.876,80 Kč a navýšení výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové 
dotace z MŠMT ČR na projekt  "ŠABLONY" (ÚZ 33063) určené pro MŠ Klubíčko. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0057 741 - OE  4116 33063 3954 
Neinvestiční účelová dotace 
MŠMT ČR - "Šablony" MŠ 
Klubíčko - 85% 

113 795,28 

RP0057 741 - OE  4116 33063 3955 
Neinvestiční účelová dotace 
MŠMT ČR - "Šablony" MŠ 
Klubíčko - 15% 

20 081,52 

RP0057 788 - ŠŠZ 3111 5336 33063 3956 
Neinvestiční účelová dotace 
MŠMT ČR - "Šablony" MŠ 
Klubíčko - 85% 

113 795,28 

RP0057 788 - ŠŠZ 3111 5336 33063 3959 
Neinvestiční účelová dotace z 
MŠMT - Šablony" MŠ Klubíčko - 
15% 

20 081,52 

 
 

7 e) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
(transfery ÚZ 13013) a výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů) o částku 50.479,00 Kč a 
změny rozpočtu výdajů v rámci kapitoly 717 - Městská policie Příbram z důvodu přijetí příspěvku 
50.479,00 Kč od Úřadu práce ČR za období února 2017 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 2017, tj. navýšení rozpočtu příjmů (transfery ÚZ 
13013) a výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů) o částku 50.479,00 Kč a změny rozpočtu 
výdajů v rámci kapitoly 717 - Městská policie Příbram z důvodu přijetí příspěvku 50.479,00 Kč od Úřadu 
práce ČR za období února 2017 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. účel. 

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0053 741 - OE  4116 13013 001 Neinvestiční přijaté 
transfery 

3625 Nové pracovní 
příležitosti (APK) 

41 584,60 

RP0053 741 - OE  4116 13013 001 Neinvestiční přijaté 
transfery 

3626 Nové pracovní 
příležitosti (APK) 

8 894,40 

RP0053 741 - OE 6171 5901  001 Ostatní 3369 Rezerva z 
dotačních titulů 

50 479,00 

RP0064 717 - MP 5311 5011 13013 003 OP Zaměstnanost - 
vytvoření prac. příležitostí v 

3627 Platy 82,38 % 31 033,37 
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rámci veřejně prospěšných 
prací (koordinátor a 
pomocník APK) 

RP0064 717 - MP 5311 5011 13013 003 OP Zaměstnanost - 
vytvoření prac. příležitostí v 
rámci veřejně prospěšných 
prací (koordinátor a 
pomocník APK) 

3628 Platy 17,62 % 6 637,63 

RP0064 717 - MP 5311 5032 13013 003 OP Zaměstnanost - 
vytvoření prac. příležitostí v 
rámci veřejně prospěšných 
prací (koordinátor a 
pomocník APK) 

3629 Zdravotní pojištění 
82,38 % 

2 792,68 

RP0064 717 - MP 5311 5032 13013 003 OP Zaměstnanost - 
vytvoření prac. příležitostí v 
rámci veřejně prospěšných 
prací (koordinátor a 
pomocník APK) 

3630 Zdravotní pojištění 
17,62 % 

597,32 

RP0064 717 - MP 5311 5031 13013 003 OP Zaměstnanost - 
vytvoření prac. příležitostí v 
rámci veřejně prospěšných 
prací (koordinátor a 
pomocník APK) 

3631 Pojistné na sociální 
zabezpečení a 
příspěvek ... 82,38 
% 

7 758,55 

RP0064 717 - MP 5311 5031 13013 003 OP Zaměstnanost - 
vytvoření prac. příležitostí v 
rámci veřejně prospěšných 
prací (koordinátor a 
pomocník APK) 

3632 Pojistné na sociální 
zabezpečení a 
příspěvek ... 17,62 
% 

1 659,45 

RP0064 717 - MP 5311 5011  002 Provozní výdaje MP. 69 Platy zaměstnanců -37 671,00 

RP0064 717 - MP 5311 5032  002 Provozní výdaje MP. 72 Zdravotní pojištění -3 390,00 

RP0064 717 - MP 5311 5031  002 Provozní výdaje MP. 70 Sociální pojištění -9 418,00 

 
 

7 f) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017 na straně výdajů v rámci kapitoly 
792 - FOVM (Fond vodohospodářského majetku města Příbram)  

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017 na straně výdajů v rámci kapitoly 792 - FOVM 
(Fond vodohospodářského majetku města Příbram). 

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

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0066 792 - FOVM 3639 6121 002 Kapitálové 
výdaje 

3834 Příbram I, ul. Riegrova - Dvořákovo 
nábřeží - prodloužení dešťové 
kanalizace 

897 976,00 

RP0066 792 - FOVM 3639 5171 001 Běžné 
výdaje 

3829 Příbram II, Obecnická ul. - obnova 
kanalizace + obnova vodovodu 

-897 976,00 

 
 

7 g) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017 na straně výdajů v rámci kapitoly          
786 - OIRM z důvodu realizace investiční výstavby na Novém rybníku 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017 na straně výdajů v rámci kapitoly 786 – OIRM        
z důvodu realizace investiční výstavby na Novém rybníku. 

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

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0051 786 - OIRM  3639 6901 022 Rezerva na 
kapitálové výdaje 

3598 Rezerva -548 927,00 

RP0051 786 - OIRM  3412 6121 031 Nový rybník 3944 Realizace stavby 548 927,00 

 
 

7 h) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - 
OE o částku 650.000,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů) ve stejné výši 
a dále změna rozpočtu výdajů kapitoly 787 -  CSZS, tj. navýšení neinvestičního transferu o částku 
650.000,00 Kč a snížení neinvestičního příspěvku zřizovatele ve stejné výši z důvodu přijetí první 
splátky dotace z KÚ Středočeského kraje na provoz protialkoholní záchytné stanice 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE o částku 
650.000,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů) ve stejné výši a dále 
změna rozpočtu výdajů kapitoly 787 -  CSZS, tj. navýšení neinvestičního transferu o částku 650.000,00 
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Kč a snížení neinvestičního příspěvku zřizovatele ve stejné výši z důvodu přijetí první splátky dotace z 
KÚ Středočeského kraje na provoz protialkoholní záchytné stanice.  

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0068 741 - OE  4122 718 3970 
Neinv. dotace KÚ - CSZS - 
záchytná stanice 

650 000,00 

RP0068 741 - OE 6171 5901  3369 Rezerva z dotačních titulů 650 000,00 

RP0068 787 - CSZS 3539 5336 718 3969 
Neinvestiční dotace KÚ - záchytná 
stanice 

650 000,00 

RP0068 787 - CSZS 4351 5331  3475 
Neinvestiční příspěvek od 
zřizovatele 

-650 000,00 

 
 

7 i) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - 
OE o částku 20.000,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ ve stejné výši z důvodu přijetí 
neinvestiční účelové dotace z KÚ Středočeského kraje pro ZŠ, Příbram II, Jiráskovy sady 273 na 
pořádání soutěže "Taneční pohár 2017" 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE o částku 
20.000,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové 
dotace z KÚ Středočeského kraje pro ZŠ,  Příbram II, Jiráskovy sady 273 na pořádání soutěže "Taneční 
pohár 2017" 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0067 741 - OE  4122 001 3667 
Neinv. dotace StČ kraje - ZŠ 
Jiráskovy sady 

20 000,00 

RP0067 788 - ŠŠZ 3113 5336 001 3668 
Neinv. dotace StČ kraje - ZŠ 
Jiráskovy sady 

20 000,00 

 
 

7 j) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017 na straně výdajů,  snížení výdajů 
kapitoly 777 - OŠKS o částku 135.729,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ, a to z důvodu 
částečného pokrytí nákladů na pořízení a instalaci zabezpečení MŠ 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017 na straně výdajů,  snížení výdajů kapitoly 777 
- OŠKS o částku 135.729,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ, a to z důvodu částečného 
pokrytí nákladů na pořízení a instalaci zabezpečení MŠ. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0062 777 - OŠKS 3299 5901  1301 Rezerva  -135 729,00 

RP0062 788 - ŠŠZ 3111 6351  2987 
Alternativní MŠ, Školní 143, Pb. 
VIII 

70 261,00 

RP0062 788 - ŠŠZ 3111 6351  2369 MŠ, Příbram VII, Jana Drdy 496 30 261,00 

RP0062 788 - ŠŠZ 3111 6351  3967 MŠ, Příbram VIII, Školní 131 35 207,00 

 
 

7 k) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - 
OE o částku 335.500,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 780 - KJD ve stejné výši z důvodu přijetí 2. 
splátky neinvestiční účelové z rozpočtu Středočeského kraje na "Zajišťování regionálních funkcí 
knihoven" 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE o částku 
335.500,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 780 - KJD ve stejné výši z důvodu přijetí 2. splátky 
neinvestiční účelové z rozpočtu Středočeského kraje na "Zajišťování regionálních funkcí knihoven". 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0069 741 - OE  4122 00603 1132 
"Zajištění regionálních funkcí 
knihoven ve Středočeském kraji" 

335 500,00 

RP0069 780 - KJD 3314 5336 00603 3409 
Neinvestiční dotace StČ kraje, 
regionální funkce knihoven 

335 500,00 

 
 

7 l) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly     741 - OE (neinvestiční transfery, ÚZ 33063) o částku 285.000,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 
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719 - OVV   ve stejné výši a další změny v rámci výdajů kapitoly 719 - OVV z důvodu přijetí transferu dle 
Rozhodnutí      o poskytnutí dotace č. 15_005/0000118-01 ze dne 20.06.2016, č.j. MŠMT - 10790/2016-1 na 
projekt: Místní akční plán ORP Příbram, reg. číslo projektu dle MS2014+: 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000118, prioritní osa: 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, 
primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - 
OE (neinvestiční transfery, ÚZ 33063) o částku 285.000,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OVV ve 
stejné výši a další změny v rámci výdajů kapitoly 719 - OVV z důvodu přijetí transferu dle Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace č. 15_005/0000118-01 ze dne 20.06.2016, č.j. MŠMT - 10790/2016-1 na projekt: 
Místní akční plán ORP Příbram, reg. číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000118, 
prioritní osa: 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání. 

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

znak 
název akce prvek 

rozp. 
popis částka 

změny 

RP0055 741 - OE  4116 33063 001 Neinvestiční přijaté transfery 3787 MAP 89 % 253 650,00 

RP0055 741 - OE  4116 33063 001 Neinvestiční přijaté transfery 3788 MAP 11 % 31 350,00 

RP0071 719 - OVV 3119 5137 33063 005 Místní akční plán ORP Příbram 
(projekt Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání) 

3805 DHDM (tiskárna, 
notebook, PC, 
mobily) 85 % 

42 500,00 

RP0071 719 - OVV 3119 5137 33063 005 Místní akční plán ORP Příbram 
(projekt Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání) 

3806 DHDM (tiskárna, 
notebook, PC, 
mobily) 10 % 

5 000,00 

RP0071 719 - OVV 3119 5139 33063 005 Místní akční plán ORP Příbram 
(projekt Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání) 

3814 Nákup materiálu 
85 % 

106 250,00 

RP0071 719 - OVV 3119 5139 33063 005 Místní akční plán ORP Příbram 
(projekt Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání) 

3815 Nákup materiálu 
10 % 

12 500,00 

RP0071 719 - OVV 3119 5167 33063 005 Místní akční plán ORP Příbram 
(projekt Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání) 

3817 Školení a 
vzdělávání 85 % 

106 250,00 

RP0071 719 - OVV 3119 5167 33063 005 Místní akční plán ORP Příbram 
(projekt Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání) 

3818 Školení a 
vzdělávání 10 % 

12 500,00 

RP0071 719 - OVV 6171 5011  001 Činnost místní správy 182 Platy 
zaměstnanců 

-15 000,00 

RP0071 719 - OVV 3119 5137  005 Místní akční plán ORP Příbram 
(projekt Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání) 

3807 DHDM (tiskárna, 
notebook, PC, 
mobily) - 
spoluúčast 5 % 

2 500,00 

RP0071 719 - OVV 3119 5139  005 Místní akční plán ORP Příbram 
(projekt Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání) 

3816 Nákup materiálu 
- spoluúčast 5 % 

6 250,00 

RP0071 719 - OVV 3119 5167  005 Místní akční plán ORP Příbram 
(projekt Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání) 

3819 Školení a 
vzdělávání - 
spoluúčast 5 % 

6 250,00 

 
 

7 m) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
(transfery ÚZ 13013) a výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů) o částku 60.000,00 Kč a 
změny rozpočtu výdajů v rámci kapitoly 717 - Městská policie Příbram z důvodu přijetí příspěvku 
60.000,00 Kč od Úřadu práce ČR za období února 2017 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 2017, tj. navýšení rozpočtu příjmů (transfery ÚZ 
13013) a výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů) o částku 60.000,00 Kč a změny rozpočtu 
výdajů v rámci kapitoly 717 - Městská policie Příbram z důvodu přijetí příspěvku 60.000,00 Kč od Úřadu 
práce ČR za období února 2017 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. účel. 

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0070 741 - OE  4116 13013 001 Neinvestiční přijaté transfery 3625 Nové pracovní 
příležitosti (APK) 

49 428,00 

RP0070 741 - OE  4116 13013 001 Neinvestiční přijaté transfery 3626 Nové pracovní 
příležitosti (APK) 

10 572,00 
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RP0070 741 - OE 6171 5901  001 Ostatní 3369 Rezerva z dotačních 
titulů 

60 000,00 

RP0073 717 - MP 5311 5011 13013 003 OP Zaměstnanost - 
vytvoření prac. příležitostí v 
rámci veřejně prospěšných prací 
(koordinátor a pomocník APK) 

3627 Platy 82,38 % 36 886,47 

RP0073 717 - MP 5311 5011 13013 003 OP Zaměstnanost - 
vytvoření prac. příležitostí v 
rámci veřejně prospěšných prací 
(koordinátor a pomocník APK) 

3628 Platy 17,62 % 7 889,53 

RP0073 717 - MP 5311 5032 13013 003 OP Zaměstnanost - 
vytvoření prac. příležitostí v 
rámci veřejně prospěšných prací 
(koordinátor a pomocník APK) 

3629 Zdravotní pojištění 
82,38 % 

3 319,91 

RP0073 717 - MP 5311 5032 13013 003 OP Zaměstnanost - 
vytvoření prac. příležitostí v 
rámci veřejně prospěšných prací 
(koordinátor a pomocník APK) 

3630 Zdravotní pojištění 
17,62 % 

710,09 

RP0073 717 - MP 5311 5031 13013 003 OP Zaměstnanost - 
vytvoření prac. příležitostí v 
rámci veřejně prospěšných prací 
(koordinátor a pomocník APK) 

3631 Pojistné na sociální 
zabezpečení a 
příspěvek ... 82,38 % 

9 221,62 

RP0073 717 - MP 5311 5031 13013 003 OP Zaměstnanost - 
vytvoření prac. příležitostí v 
rámci veřejně prospěšných prací 
(koordinátor a pomocník APK) 

3632 Pojistné na sociální 
zabezpečení a 
příspěvek ... 17,62 % 

1 972,38 

RP0073 717 - MP 5311 5011  002 Provozní výdaje MP. 69 Platy zaměstnanců -44 776,00 

RP0073 717 - MP 5311 5032  002 Provozní výdaje MP. 72 Zdravotní pojištění -4 030,00 

RP0073 717 - MP 5311 5031  002 Provozní výdaje MP. 70 Sociální pojištění -11 194,00 

 
 

7 n) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE (transfery ÚZ 13013) o částku  812.459,46 Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 719 - 
OVV ve výši 352.659,46 Kč (neinvestiční  transfery) a rozpočtu výdajů kapitoly 721 - OIT ve výši              
459.800,00 Kč (investiční transfery) z důvodu přijetí dotace v celkové výši 812.459,46 Kč dle Rozhodnutí        
o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/033/0002855 na realizaci projektu: Efektivní úřad města Příbram" 
registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002855, prioritní osa OPZ: 4 - Efektivní veřejná správa 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - 
OE (transfery ÚZ 13013) o částku 812.459,46 Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OVV ve výši 
352.659,46 Kč (neinvestiční transfery) a rozpočtu výdajů kapitoly 721 - OIT ve výši 459.800,00 Kč 
(investiční transfery) z důvodu přijetí dotace v celkové výši 812.459,46 Kč dle Rozhodnutí                       
o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/033/0002855 na realizaci projektu: Efektivní úřad města Příbram" 
registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002855, prioritní osa OPZ: 4 - Efektivní veřejná správa. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočt
u 

popis částka 
změny 

RP0056 741 - OE  4116 13013 001 Neinvestiční 
přijaté transfery 

3957 Neinvestiční účelová 
dotace MPSV 85 % 

315 537,42 

RP0056 741 - OE  4116 13013 001 Neinvestiční 
přijaté transfery 

3958 Neinvestiční účelová 
dotace MPSV 10 % 

37 122,04 

RP0056 741 - OE  4216 13013 002 Investiční přijaté 
transfery 

3960 Investiční účelová dotace 
od MPSV 85 % 

411 400,00 

RP0056 741 - OE  4216 13013 002 Investiční přijaté 
transfery 

3961 Investiční účelová dotace 
od MPSV 10 % 

48 400,00 

RP0072 719 - OVV 6171 5021  008 "Efektivní úřad" 
vč. dotace ÚZ 13013 

3971 Ostatní osobní výdaje - 
spoluúčast 

7 935,00 

RP0072 719 - OVV 6171 5169  008 "Efektivní úřad" 
vč. dotace ÚZ 13013 

3974 Nákup ostatních služeb - 
spoluúčast 

5 296,01 

RP0072 719 - OVV 6171 5167  008 "Efektivní úřad" 
vč. dotace ÚZ 13013 

3975 Školení a vzdělávání - 
spoluúčast 

5 296,01 

RP0072 719 - OVV 6171 5038  008 "Efektivní úřad" 
vč. dotace ÚZ 13013 

3979 Pojistné na úrazové 
pojištění - spoluúčast 

34,00 

RP0072 719 - OVV 6171 5011  001 Činnost místní 
správy 

182 Platy zaměstnanců -18 561,02 

RP0072 719 - OVV 6171 5021 13013 008 "Efektivní úřad" 
vč. dotace ÚZ 13013 

3976 Ostatní osobní výdaje - 
EU  

134 895,00 

RP0072 719 - OVV 6171 5038 13013 008 "Efektivní úřad" 
vč. dotace ÚZ 13013 

3980 Pojistné na úrazové 
pojištění - EU 

566,95 

RP0072 719 - OVV 6171 5169 13013 008 "Efektivní úřad" 3981 Nákup ostatních služeb - 89 560,53 
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vč. dotace ÚZ 13013 EU 

RP0072 719 - OVV 6171 5167 13013 008 "Efektivní úřad" 
vč. dotace ÚZ 13013 

3982 Školení a vzdělávání - 
EU 

89 561,06 

RP0072 719 - OVV 6171 5021 13013 008 "Efektivní úřad" 
vč. dotace ÚZ 13013 

3983 Ostatní osobní výdaje - 
ČR 

15 870,00 

RP0072 719 - OVV 6171 5038 13013 008 "Efektivní úřad" 
vč. dotace ÚZ 13013 

3986 Pojistné na úrazové 
pojištění - ČR 

66,70 

RP0072 719 - OVV 6171 5169 13013 008 "Efektivní úřad" 
vč. dotace ÚZ 13013 

3987 Nákup ostatních služeb - 
ČR 

11 069,94 

RP0072 719 - OVV 6171 5167 13013 008 "Efektivní úřad" 
vč. dotace ÚZ 13013 

3988 Školení a vzdělávání - 
ČR 

11 069,28 

RP0075 721 - OIT 6171 6111  002 "Efektivní úřad 
města Příbram" vč. 
dotace ÚZ 13013 

3989 SW na podporu 
projektového řízení - 
spoluúčast 

24 200,00 

RP0075 721 - OIT 6171 5901  001 Provozní výdaje 
OIT 

3106 Rezerva -24 200,00 

RP0075 721 - OIT 6171 6111 13013 002 "Efektivní úřad 
města Příbram" vč. 
dotace ÚZ 13013 

3990 SW na podporu 
projektového řízení - EU 

411 400,00 

RP0075 721 - OIT 6171 6111 13013 002 "Efektivní úřad 
města Příbram" vč. 
dotace ÚZ 13013 

3991 SW na podporu 
projektového řízení - ČR 

48 400,00 

 
                                                         hl.  pro  5 
 

 
8) Návrh Dodatku č. 4 Směrnice č. 4/2005 o tvorbě a hospodaření s prostředky sociálního fondu 

R.usn.č.375/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

Dodatek č. 4 Směrnice č. 4/2005 o tvorbě a hospodaření s prostředky sociálního fondu. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
9) Informace o odstoupení pana Marka Bílka z funkce člena OV Orlov a návrh na jmenování nového 
člena pana Pavla Nováčka 

R.usn.č.376/2017        
Rada     I.   b e r e   n a   v ě d o m í 
             rezignaci pana Marka Bílka z funkce člena Osadního výboru Orlov.  
                            
             II.   d o p o r u č u j e   ZM 
             zvolit pana Pavla Nováčka členem Osadního výboru Orlov. 
 
             III.   u k l á d á  
             OVV zařadit tento materiál do programu jednání Zastupitelstva města Příbram dne 22.05.2017.  

 
                                                         hl.  pro  5 

 
 
10) Zpráva o plnění usnesení RM Příbram za IV. čtvrtletí 2016 včetně plnění usnesení RM za minulá 
období 

R.usn.č.377/2017        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

zprávu o plnění usnesení RM Příbram za IV. čtvrtletí 2016 včetně plnění usnesení RM za minulá 
období. 
 
II.   s c h v a l u j e    
vyřazení ze sledování kontroly plnění ukládacích usnesení RM: 
1) R.usn.č. 932/2016 ze dne 10.10.2016 
2) R.usn.č. 809/2016 ze dne 22.08.2016 
3) R.usn.č.1062/2016 bod 2) ze dne 21.11.2016 
 

                                                         hl.  pro  5 
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11) Finanční spoluúčast města na oslavách osvobození u Památníku vítězství na Slivici 

R.usn.č.378/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

1) Bezúplatné poskytnutí 10 kusů mobilních WC na  oslavy osvobození u Památníku vítězství na 
Slivici pro Obec Milín dne 13.05.2017 a jejich zajištění Samostatným oddělením silničního 
hospodářství v souladu s cenovou nabídkou u společnosti Johnny servis s.r.o., Tetín. 

2) Bezplatné zapůjčení tribuny Technickými službami Příbram. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
12) Finanční spoluúčast města na celostátní akci „Noc kostelů“ formou poskytnutí kyvadlové dopravy 

R.usn.č.379/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

finanční spoluúčast města na pořádání celostátní akce „Noc kostelů“, konané dne 09.06.2017, a to 
formou poskytnutí bezplatné kyvadlové dopravy pro zajištění přepravy návštěvníků mezi jednotlivými 
kostely s tím, že úhrada nákladů na tuto dopravu bude provedena v rámci schváleného rozpočtu 
kapitoly 789 – Samostatné oddělení silničního hospodářství. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
13) Opravy hygienických zařízení – hodnotící komise 

R.usn.č.380/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

v souladu s čl. VI odst. 3 směrnice č. 2/2011 na zakázku „Opravy hygienických zařízení“ hodnotící 
komisi ve složení 
 
člen                                                                             
Mgr. Václav Švenda  
Ing. Milan Štufka  
David Lukšan 
Mgr. Radka Škubalová 

 Dagmar Drozenová 
 
 náhradník 
 Gyárfás Jan 

 
                                                         hl.  pro  5 

 
 
14) Výroba a tisk městského zpravodaje Kahan – hodnotící komise 

R.usn.č.381/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

v souladu s čl. VI odst. 3 směrnice č. 2/2011 na zakázku „Výroba a tisk městského zpravodaje Kahan“ 
hodnotící komisi ve složení 
 
 
člen                                                                             
Mgr. Václav Švenda  
Ing. Zuzana Kučerová  
Jitka Buraltová 
Mgr. Radka Škubalová 

 Dagmar Drozenová 
 
 náhradník 
 Radka Fiebigerová 

 
                                                         hl.  pro  5 
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15) Betonový skatepark Příbram – hodnotící komise 

R.usn.č.382/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

v souladu s čl. VI odst. 3 směrnice č. 2/2011 na zakázku „Betonový skatepark Příbram“ hodnotící komisi 
ve složení 
 
člen                                                                             
Mgr. Václav Švenda  
Ing. Milan Štufka  
Ing. Pavel Bureš 
Mgr. Radka Škubalová 

 Dagmar Drozenová 
 
 náhradník 
 Ing. Eva Černá 

 
                                                         hl.  pro  5 
 

 
16) Uzavření smlouvy o úplatě třetí straně za zřízení věcného břemene mezi městem Příbram a majiteli 
nabízejícími vodohospodářské sítě 

(staženo z programu) 
 
 
17) Uzavření smlouvy o úplatě třetí straně za zřízení věcného břemene mezi městem Příbram a majiteli 
nabízejícími vodohospodářské sítě 

(staženo z programu) 
 
 
18) Uzavření smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících 
vodovodů a kanalizací - lokalita Příbram – U Lilky, s investorem vodovodního řadu společnosti Cik – 
invest s.r.o. 

R.usn.č.383/2017        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

 uzavření „smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a 
kanalizací“ - lokalita Příbram, ul. U Lilky, s investorem vodovodního řadu společnosti Cik – invest s.r.o. 
dle varianty 1. 
 
II.   u k l á d á    

 OIRM ve spolupráci s provozovatelem 1. SčV zpracovat „Smlouvu o úpravě vzájemných práv a 
povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací“ lokalita Příbram, ul. U Lilky, 
s investorem vodovodního řadu společnosti Cik – invest s.r.o. dle varianty 1. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
19) Stanoviska Rady města Příbram pro osoby v evidenci Úřadu práce České republiky, užívající byt za 
účelem bydlení v ubytovacím zařízení 

R.usn.č.384/2017        
Rada    I.   n e v y d á v á  

souhlas s tím, aby orgán pomoci v hmotné nouzi Úřadu práce České republiky určil osobu ……………, 
České Budějovice, za osobu užívající byt ubytovacího zařízení Centrum Riviera s.r.o., Solenice 32, za 
účelem bydlení podle § 33 odst. 3, zákona o pomoci v hmotné nouzi, neboť ubytovací zařízení 
nesplňuje standard bytu a jmenovaná má trvalé bydliště mimo území města Příbram.  
 
II.   n e v y d á v á  
souhlas s tím, aby orgán pomoci v hmotné nouzi Úřadu práce České republiky určil osobu ……………, 
Příbram, za osobu užívající byt ubytovacího zařízení Centrum Riviera s.r.o., Solenice 32, za účelem 
bydlení podle § 33 odst. 3, zákona o pomoci v hmotné nouzi, z důvodu dluhů jmenovaného vůči městu 
Příbram a ubytovací zařízení nesplňuje standard bytu. 
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III.   n e v y d á v á 
souhlas s tím, aby orgán pomoci v hmotné nouzi Úřadu práce České republiky určil osobu ……………, 
Příbram, za osobu užívající byt ubytovacího zařízení Centrum Riviera s.r.o., Solenice 32, za účelem 
bydlení podle § 33 odst. 3, zákona o pomoci v hmotné nouzi, z důvodu dluhů jmenovaného vůči městu 
Příbram a ubytovací zařízení nesplňuje standard bytu. 
 
IV.   n e v y d á v á 
souhlas s tím, aby orgán pomoci v hmotné nouzi Úřadu práce České republiky určil osobu ……………, 
Sedlčany, za osobu užívající byt ubytovacího zařízení Centrum Riviera s.r.o., Solenice 32, za účelem 
bydlení podle § 33 odst. 3, zákona o pomoci v hmotné nouzi, z důvodu trvalého bydliště jmenovaného 
mimo území města Příbram, dluhům jmenovaného vůči městu Příbram a ubytovací zařízení nesplňuje 
standard bytu. 
 
V.   n e v y d á v á  
souhlas s tím, aby orgán pomoci v hmotné nouzi Úřadu práce České republiky určil osobu  
 ……………, Příbram, za osobu užívající byt ubytovacího zařízení Stavus, a.s., Pod Čertovým 
pahorkem 484, Příbram VII, za účelem bydlení podle § 33 odst. 3, zákona o pomoci v hmotné nouzi, 
z důvodu dluhu jmenované vůči městu Příbram. 
 
VI.   n e v y d á v á 
souhlas s tím, aby orgán pomoci v hmotné nouzi Úřadu práce České republiky určil osobu ……………, 
Příbram, za osobu užívající byt ubytovacího zařízení Stavus, a.s., Pod Čertovým pahorkem 484, 
Příbram VII, za účelem bydlení podle § 33 odst. 3, zákona o pomoci v hmotné nouzi, z důvodu 
finančních závazků vůči městu Příbram.  
 
VII.   n e v y d á v á  
souhlas s tím, aby orgán pomoci v hmotné nouzi Úřadu práce České republiky určil osobu  …………… 
Příbram, za osobu užívající byt ubytovacího zařízení Stavus, a.s., Bratří Čapků 260, Příbram VII, za 
účelem bydlení podle § 33 odst. 3, zákona o pomoci v hmotné nouzi, z důvodu finančních závazků vůči 
městu Příbram.   
 
VIII.   n e v y d á v á 
souhlas s tím, aby orgán pomoci v hmotné nouzi Úřadu práce České republiky určil osobu ……………, 
za osobu užívající byt ubytovacího zařízení Stavus, a.s., Pod Čertovým pahorkem 484, Příbram VII, za 
účelem bydlení podle § 33 odst. 3, zákona o pomoci v hmotné nouzi, z důvodu finančních závazků vůči 
městu Příbram.   
 
IX.   v y d á v á 
souhlas s tím, aby orgán pomoci v hmotné nouzi Úřadu práce České republiky určil osobu ……………, 
Broumy, za osobu užívající byt ubytovacího zařízení Stavus, a.s., Pod Čertovým pahorkem 485, 
Příbram VII, za účelem bydlení podle § 33 odst. 3, zákona o pomoci v hmotné nouzi na období 3 (tří) 
měsíců z důvodu trvalého bydliště jmenované mimo území města Příbram. 
 
X.   v y d á v á 
souhlas s tím, aby orgán pomoci v hmotné nouzi Úřadu práce České republiky určil osobu ……………, 
Český Brod, za osobu užívající byt ubytovacího zařízení Stavus, a.s., Pod Čertovým pahorkem 485, 
Příbram VII, za účelem bydlení podle § 33 odst. 3, zákona o pomoci v hmotné nouzi na období 3 (tří) 
měsíců z důvodu trvalého bydliště jmenovaného mimo území města Příbram. 
 
XI.   n e v y d á v á 
souhlas s tím, aby orgán pomoci v hmotné nouzi Úřadu práce České republiky určil osobu ……………, 
Příbram, za osobu užívající byt ubytovacího zařízení Stavus, a.s., Pod Čertovým pahorkem 484, 
Příbram VII, za účelem bydlení podle § 33 odst. 3, zákona o pomoci v hmotné nouzi, z důvodu 
finančních závazků vůči městu Příbram.   
 
XII.   n e v y d á v á 
souhlas s tím, aby orgán pomoci v hmotné nouzi Úřadu práce České republiky určil osobu ……………, 
Příbram, za osobu užívající byt ubytovacího zařízení Stavus, a.s., Pod Čertovým pahorkem 484, 
Příbram VII, za účelem bydlení podle § 33 odst. 3, zákona o pomoci v hmotné nouzi, z důvodu 
finančních závazků vůči městu Příbram.   
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XIII.   n e v y d á v á 
souhlas s tím, aby orgán pomoci v hmotné nouzi Úřadu práce České republiky určil osobu ……………, 
Příbram, za osobu užívající byt ubytovacího zařízení Riviera Consulting, Solenice 32, za účelem bydlení 
podle § 33 odst. 3, zákona o pomoci v hmotné nouzi, neboť ubytovací zařízení nesplňuje standard bytu 
a finančních závazků vůči městu Příbram.   
 
XIV.   n e v y d á v á 
souhlas s tím, aby orgán pomoci v hmotné nouzi Úřadu práce České republiky určil osobu ……………, 
Příbram, za osobu užívající byt ubytovacího zařízení Riviera Consulting, Solenice 32, za účelem bydlení 
podle § 33 odst. 3, zákona o pomoci v hmotné nouzi, neboť ubytovací zařízení nesplňuje standard bytu 
a finančních závazků vůči městu Příbram.   
 
XV.   v y d á v á   
souhlas s tím, aby orgán pomoci v hmotné nouzi Úřadu práce České republiky určil osobu ……………, 
Příbram, za osobu užívající byt ubytovacího zařízení Oblastní nemocnice Příbram, a.s., za účelem 
bydlení podle § 33 odst. 3, zákona o pomoci v hmotné nouzi.  
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
20) Žádost o finanční příspěvek (Společně, o.p.s.) 

R.usn.č.385/2017        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM 

1) schválit poskytnutí finanční podpory pro Společně, o.p.s., se sídlem Mendlovo náměstí 1a, 603 00 
Brno, provozovatel Senior pointu, pobočka Žežická 193, 261 01 Příbram VII,  
IČ: 26976307 na projekt „Seniorské aktivity“ v oblasti sociální pro rok 2017 formou individuální 
dotace ve výši 500 000 Kč, a to z kap. 728 – OSVZ, prvek 3463,   

2) schválit rozpočtové opatření, tj. změnu rozpočtu města na rok 2017, které se promítne na straně 
běžných výdajů v rámci kapitoly 728 – OSVZ ve snížení prvku 3463 (podpora sociální) o částku 
500 000 Kč a navýšení prvku 2667 (o.p.s.) ve stejné výši. 

 
II.   u k l á d á 
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 22.05.2017. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
21) Žádost o dotaci (Ústav sociální péče Brdy, z.ú.) 

R.usn.č.386/2017        
Rada    n e s c h v a l u j e  

poskytnutí finančního příspěvku pro Ústav sociální péče Brdy, z.ú., se sídlem Sluneční náměstí 
2583/11, 150 00  Praha 5, provozovna Domov Čenkov, Čenkov 169, 262 23  Jince, IČ: 04251806,  
na zkvalitnění péče o občany města Příbram, v oblasti sociální pro rok 2017 formou individuální dotace.  

 
                                                         hl.  pro  4 
       (nepřítomen 1) 

 
 
22) Žádost o dotaci (Centrin CZ, s.r.o.) 

(staženo z programu) 
                                                       

 
23) Žádost o finanční příspěvek na asistenčního psa 

(staženo z programu) 
                     
                                       

24) Žádost o spolupartnerství při realizaci projektu "Sociální automobil" pro organizaci Orlíček - Přední 
Chlum 

R.usn.č.387/2017        
Rada    n e s c h v a l u j e  
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poskytnutí finančního příspěvku pro společnost KOMPAKT, spol. s.r.o., Opletalova 683, 290 01  
Poděbrady, IČ: 49551027, na realizaci projektu "Sociální automobil" pro organizaci  
Orlíček - Přední Chlum v oblasti sociální pro rok 2017 formou individuální dotace. 
 

                                                         hl.  pro  4 
       (nepřítomen 1) 

 
 
25) Návrh z jednání Komise zdravotní a sociální ze dne 05.04.2017 o přidělení bytů  v DPS 

R.usn.č.388/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

1) přidělení bytu č. 58 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“, 

2) přidělení bytu č. 18/311 v DPS Příbram VIII, Brodská 100, pro pana …………… a paní  
……………, trvale bytem …………… na dobu 1 roku dle Směrnice č. 1/2015 „Pravidla 
pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“.  

 
                                                         hl.  pro  4 
       (nepřítomen 1) 

 
 
26) Žádost o úhradu členských příspěvků V. Škrdlanta 

R.usn.č.389/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

poskytnutí finančního příspěvku na úhradu členských příspěvků ……………, hráče hokejového klubu 
HC Příbram, se sídlem Legionářů 378, 261 01 Příbram VII, IČ: 47072741, ve výši 4 000 Kč, a to  z kap. 
728 - OSVZ, prvek 3730 - podpora pro talentované děti. 
 

                                                         hl.  pro  4 
       (nepřítomen 1) 

 
 
27) Žádost Spolku rodičů při Mateřské škole, Příbram VIII, Školní 131 o souhlas s umístěním sídla 
v budově MŠ, Příbram VIII, Školní 131 

R.usn.č.390/2017        
Rada    s o u h l a s í  

s tím, aby v budově č.p. 131, stojící na pozemku parc. č. st. 4241/4, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 615 m

2
, v k.ú. Příbram, obec Příbram, ulice Školní, bylo umístěno sídlo Spolku rodičů při 

Mateřské škole, Příbram VIII, Školní 131, IČ 70894507. 
 

                                                         hl.  pro  4 
       (nepřítomen 1) 

 
 
28) Žádost MŠ Perníková chaloupka o souhlas zřizovatele s uzavřením dohody se spolkem Perníková 
chaloupka o užívání prostor školy a žádost Spolku Perníková chaloupka o souhlas vlastníka 
nemovitosti s umístěním sídla spolku 

R.usn.č.391/2017        
Rada    s o u h l a s í  

1) s tím, aby ředitelka Mateřské školy Perníková chaloupka, se sídlem Kutnohorská 101, 261 01 
Příbram VII, uzavřela dohodu o užívání prostor školy se Spolkem Perníková chaloupka, 
IČ  70878820, 

2) s tím, aby v budově č.p. 101, stojící na pozemku parc. č. 940, o výměře 882 m
2
, v k. ú. Březové 

Hory, obec Příbram, ulice Kutnohorská, bylo umístěno sídlo Spolku Perníková chaloupka, 
IČ  70878820. 

 
                                                         hl.  pro  4 
       (nepřítomen 1) 
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29) Výsledky inspekční a kontrolní činnosti provedené ČŠI v příspěvkové organizaci Mateřská škola 
Jana Drdy 

R.usn.č.392/2017        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

výsledky inspekční a kontrolní činnosti provedené Českou školní inspekcí (ČŠI) ve dnech 5. 1. 2017 - 
10. 1. 2017 v příspěvkové organizaci Mateřská škola Jana Drdy, se sídlem Jana Drdy 496, 261 01 
Příbram VII. 

 
     II.   n e u k l á d á 

OŠKS přijmout žádná opatření vůči ředitelce školy. 
 

                                                         hl.  pro  4 
       (nepřítomen 1) 

 
 
30) Výsledky inspekční a kontrolní činnosti provedené ČŠI v příspěvkové organizaci Mateřská škola 
Jungmannova 91 

R.usn.č.393/2017        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

výsledky inspekční a kontrolní činnosti provedené Českou školní inspekcí (ČŠI) ve dnech 25.11., 28.11. 
a 29.11.2016 v příspěvkové organizaci Mateřská škola Jungmannova 91, se sídlem Jungmannova 91, 
261 01 Příbram III. 

 
            II.   n e u k l á d á 

OŠKS přijmout žádná opatření vůči ředitelce školy. 
 
                                                         hl.  pro  4 
       (nepřítomen 1) 

 
 
31) Žádost ředitelky MŠ Jana Drdy 496, Příbram VII, o převod finančních prostředků z rezervního fondu 
do fondu investic 

R.usn.č.394/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

převod finančních prostředků ve výši 60.000,00 Kč z rezervního fondu do fondu investic v příspěvkové 
organizaci Mateřská škola, Příbram VII, Jana Drdy 496 se sídlem Jana Drdy 496, 261 01 Příbram VII. 
 

                                                         hl.  pro  4 
       (nepřítomen 1) 
 

32) Revokace R.usn.č. 130/2017 ze dne 13.2.2017 Organizace provozu v MŠ zřizovaných městem 
Příbram v období červenec – srpen 2017 

R.usn.č.395/2017        
Rada   I.   r e v o k u j e 
   R.usn.č.130/2017 ze dne 13.2.2017.  
 
 II.   s o u h l a s í  

s navrženou organizací provozu v mateřských školách zřizovaných městem Příbram v měsících 
červenci a srpnu 2017. 
 

                                                         hl.  pro  4 
       (nepřítomen 1) 
 

 
33) Propagační materiály k 10. Setkání hornických měst z r. 2006 

R.usn.č.396/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

uvolnění brožur a odznaků vydaných k příležitosti 10. Setkání hornických měst v roce 2006 jako dárků 
zdarma. 
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                                                         hl.  pro  4 
       (nepřítomen 1) 
 

 
34) Zásady, kterými se stanoví závazný postup při schvalování a vyúčtování zahraničních pracovních 
cest 

(staženo z programu) 
 

 
35) Žádost o individuální dotaci (38. ročník Rally Příbram) 

Hlasováno o návrhu Mgr. Švendy. 
R.usn.č.397/2017        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

žádost sportovní organizace AUTOSPORT KLUB Rally Příbram v AČR o poskytnutí individuální dotace 
na projekt s názvem „38. Rally Příbram“. 
 
II.   u k l á d á 
OVV zařadit tento materiál do programu jednání Zastupitelstva města Příbram dne 22.05.2017. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 

 
36) Žádost o individuální dotaci (Půlmaraton Příbram) 

R.usn.č.398/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

poskytnutí individuální dotace ve výši 20 000 Kč pro SK TRI klub Příbram, z.s., U Průhonu  438, 261 01 
Příbram, IČ 42728860, na projekt s názvem „Žádost o pronájem podia – Půlmaraton Příbram“, a to 
z kap. 777 – OŠKS, za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím 
zřízeným či založeným. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 

 
37) Žádost o individuální dotaci (Odbor přátel Slavia Praha v Příbrami) 

Hlasováno o návrhu Mgr. Ženíškové. 
R.usn.č.399/2017        
Rada    n e s c h v a l u j e  

poskytnutí individuální dotace pro Odbor přátel Slavia Praha – odbočka Příbram, Podlesí 202, 261 01 
Příbram, na projekt s názvem „Oslava 50ti let od založení Odboru přátel Slavia Praha - odbočka 
Příbram“, a to z kap. 777 – OŠKS, za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a 
organizacím jím zřízeným či založeným. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 

 
38) Žádost o prominutí penále (Plavecký klub Příbram) 

Hlasováno o návrhu Mgr. Ženíškové. 
R.usn.č.400/2017        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM 

částečné prominutí odvodu, vč. penále, za méně závažné porušení rozpočtové kázně spolku Plavecký 
klub Příbram, z. s., IČ 18608213, Legionářů 378, 26101 Příbram. Příjemce dotace zaplatí odvod ve výši 
1 000 Kč za méně závažné porušení rozpočtové kázně vyplývající ze smlouvy 494/OŠKS/2016 a odvod 
ve výši 1 000 Kč za méně závažné porušení rozpočtové kázně vyplývající ze smlouvy 495/OŠKS/2016. 
 
II.   u k l á d á 
OVV zařadit tento materiál do programu jednání Zastupitelstva města Příbram dne 22.05.2017. 
 

                                                         hl.  pro  5 
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39) Žádost o individuální dotaci 2017 (Spolek Prokop Příbram 2017) 

Hlasováno o návrhu Mgr. Švendy. 
R.usn.č.401/2017        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

žádost  Spolku Prokop Příbram o poskytnutí individuální dotace na projekt s názvem „Spolek Prokop 
Příbram 2017“. 
 
II.   u k l á d á 
OVV zařadit tento materiál do programu jednání Zastupitelstva města Příbram dne 22.05.2017. 
 

                                                         hl.  pro 5 
  

 
40) Žádost o dotaci (KŽC Doprava, s. r. o.) 

R.usn.č.402/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

poskytnutí individuální dotace pro KŽD Doprava, s.r.o., Meinlinova 336, 190 16 Praha 9, IČ: 27423069 
ve výši 50 000 z kap. 741-OE, prvek 3228. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
41) Kežmarok - EĹRO 2017 

R.usn.č.403/2017        
Rada    s t a h u j e 
 předložený materiál z dnešního jednání RM. 

                                                         hl.  pro 5 
 

 
42) Freiberg - 32. hornické slavnosti 

R.usn.č.404/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

zahraniční pracovní cestu do Freibergu (Německo) k účasti na 32. hornických městských slavnostech, 
které proběhnou ve dnech 22. – 25. 06. 2017. Cesty se zúčastní zástupce města Ing. Jindřich Vařeka, 
starosta a řidič. Cestovní náklady (pojistné, stravné, 40 % kapesného pro zástupce města) a dar do 
výše 3.000,00 Kč hradí město Příbram z kap. 777 – OŠKS. Cesta se uskuteční služebním vozidlem. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 

43) Freiberg - setkání fotografů 

Hlasováno o návrhu Mgr. Ženíškové. 
R.usn.č.405/2017        
Rada    n e s c h v a l u j e  

zahraniční cestu do Freibergu (Německo) k účasti na setkání zástupců klubů fotografů partnerských 
měst, které proběhne ve dnech 21. – 24. 09. 2017.  
 

                                                         hl.  pro  5 
 

 
44) Žádost ředitelky Základní školy, Příbram VII, Bratří Čapků 279, p.o. o se zřízením přípravné třídy 
ve školním roce 2017/18 

R.usn.č.406/2017        
Rada    s o u h l a s í  

s podáním žádosti na Odbor školství, mládeže a sportu Středočeského kraje o souhlas se zřízením 
přípravné třídy při Základní škole, Příbram VII, Bratří Čapků 279, p. o. ve školním roce 2017/18 
za předpokladu splnění všech zákonných podmínek. 
 

                                                         hl.  pro  5 
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45) Žádost o individuální dotaci (Promítání MS v hokeji 2017) 

R.usn.č.407/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

poskytnutí individuální dotace ve výši 49 900 Kč pro spolek COWÁRNA, z. s., Komenského náměstí 
389, 26101 Příbram, IČ 05803659, na projekt s názvem „Promítání mistrovství světa v hokeji 2017“, a to 
z kap. 777 – OŠKS, za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím 
zřízeným či založeným. 

                                                         hl.  pro  5 
  

 
46) Nabídka na odkoupení pozemku p.č. 648/24, k.ú. Příbram 

R.usn.č.408/2017        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM 

schválit odkoupení části pozemku p.č. 648/24, o celkové výměře 191 m
2 

 (dle geometrického plánu č. 
5839-20/2017 se jedná o nově vzniklé pozemky p.č. 648/24, o výměře 82 m

2
, p.č. 648/33, o výměře 63 

m
2 

a p.č. 648/34, o výměře 46 m
2
) z celkové výměry 210 m

2
, k.ú. Příbram, za cenu 450 Kč/m

2
, od paní 

……………, bytem ……………. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 

47) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kanalizační přípojky – p. č. 96/1 v k. ú. Orlov 

R.usn.č.409/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení kanalizační přípojky přes pozemek ve vlastnictví města Příbram  
p. č. 96/1 v k. ú. Orlov, ve prospěch pozemku p. č. 100 a pozemku p. č. 99, jehož součástí je stavba 
rodinného domu č. p. 26 v obci Příbram, části obce Orlov, vše v k. ú. Orlov, přičemž v době uzavírání 
příslušných smluvních vztahů týkajících se zřízení věcného břemene bude v těchto smluvních  
dokumentech uveden jako oprávněný z věcného břemene ten, který bude v té době vlastníkem 
pozemků, v jejichž prospěch se věcné břemeno zřizuje. 

 
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: 
pozemek p. č. 96/1 – místní komunikace III. tř., pomocný pozemek u místní komunikace 
                               – uložení křížením komunikace za cenu 700 Kč/bm 
                               – uložení v pomocném pozemku u místní komunikace za cenu 50 Kč/bm. 
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.  
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 

48) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení přípojky splaškové kanalizace a budoucího 
umístění revizní šachtice – p. č. 613 v k. ú. Březové Hory 

R.usn.č.410/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení přípojky splaškové kanalizace přes pozemek ve vlastnictví města 
Příbram p. č. 613 v k. ú. Březové Hory a zřízení věcného břemene umístění 1 ks revizní šachtice na 
tomto pozemku, ve prospěch pozemku p. č. 2113 v k. ú. Březové Hory, přičemž v době uzavírání 
příslušných smluvních vztahů týkajících se zřízení věcného břemene budou v těchto smluvních  
dokumentech uvedeni jako oprávnění z věcného břemene ti, kteří budou v té době vlastníky pozemku, v 
jehož prospěch se věcné břemeno zřizuje. 

 
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: 
pozemek p. č. 613 – místní komunikace III. tř., zeleň 
                              – uložení křížením komunikace za cenu 700 Kč/bm 
                              – uložení v zeleni za cenu 50 Kč/bm 
                              – umístění revizní šachtice za cenu 100 Kč/ks. 
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.  
 

                                                         hl.  pro  5 
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49)   1)  Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram č. 702/2013/ZM ze dne 9.12.2013 
         2) Prodej částí pozemků p. č. 3176/5, p. č. 3176/52, p. č. 3203/3, p. č. 3203/4, p. č. 4828/1 vše  

v katastrálním území Příbram 

R.usn.č.411/2017        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM  

schválit revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram č. 702/2013/ZM ze dne 9.12.2013. 
 
II.   d o p o r u č u j e  ZM 
schválit prodej částí pozemků vše v katastrálním území Příbram z vlastnictví města Příbram do 
vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizaci, se sídlem Na Pankráci 546/56, 
140 00 Praha 4, IČO 65993390, a to částí následujících: 
části pozemku p. č. 3176/5 o výměře 14 m

2
 z celkové výměry 896 m

2
, části p. č. 3176/52 o výměře 16 

m
2
 z celkové výměry 44 m

2
, části pozemku p. č. 3203/3 o výměře 14 m

2
 z celkové výměry 2165 m

2
, 

části pozemku p. č. 3203/4 o výměře 67 m
2
 z celkové výměry 1106 m

2
 za celkovou kupní cenu 55.140 

Kč, a to ve smyslu návrhu kupní smlouvy označené č.j. 1869/21/2017-21400-HOM, která je přílohou 
předloženého materiálu, a části pozemku p. č. 4828/1 o výměře 1 m

2
 z celkové výměry 271 m

2 
za cenu 

500 Kč, a to ve smyslu návrhu kupní smlouvy označené č.j. 1868/21/2017-21400-HOM, která je 
přílohou předloženého materiálu. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 

 
50) Výkup části pozemku p. č. 2287/1 o výměře 4 m

2
 z celkové výměry 8236 m

2
 v katastrálním území 

Příbram 

R.usn.č.412/2017        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM  

schválit výkup části pozemku p. č. 2287/1 o výměře 4 m
2
 z celkové výměry 8236 m

2
 (dle geom. plánu č. 

5683-28/2015 se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 2287/7) v katastrálním území Příbram, za cenu 
895 Kč/m

2
 od společnosti OXYGEN s.r.o., Školní 148, 261 01 Příbram VIII, IČO 26710374. 

Kupní cena bude hrazena z prvku 3758. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 

 
51) Žádost o prodej části pozemku p. č. 2725/3 o výměře 5 m

2
 z celkové výměry 130 m

2 
v katastrálním 

území Příbram 

R.usn.č.413/2017        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM 

schválit prodej části pozemku p. č. 2725/3 o výměře 5 m
2
 z celkové výměry 130 m

2
 v katastrálním 

území Příbram, za cenu 734 Kč/m
2
, panu ……………, bytem ……………. 

 
II.   s c h v a l u j e  
úhradu částky za bezesmluvní užívání části pozemku p. č. 2725/3 o výměře 5 m

2
 z celkové výměry 130 

m
2
 v katastrálním území Příbram ve výši 36,70 Kč/m

2
/rok, a to zpětně za tři roky. 

 
                                                         hl.  pro  5 
 

 
52) Žádost o prodej pozemku p. č. 4515/17 v katastrálním území Příbram 

R.usn.č.414/2017        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM  

schválit prodej pozemku p. č. 4515/17 v katastrálním území Příbram, za cenu 787 Kč/m
2
 panu 

……………, bytem …………… s tím, že uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku 
ve výši 2.100 Kč. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 

 
53) Žádost o prodej části pozemku p. č. 3812/198 a pozemků p. č. 3812/199, p. č. 3812/200, p. č. 3812/201 
vše v katastrálním území Příbram 
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R.usn.č.415/2017        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM  

schválit prodej části pozemku p. č. 3812/198 o výměře cca 289 m
2
 z celkové výměry 329 m

2
 za cenu    

1 160Kč/m
2
, pozemku p. č. 3812/199 za cenu 1 160 Kč/m

2
, pozemku p. č. 3812/200 za cenu 1 160 

Kč/m
2
, pozemku p. č. 3812/201 za cenu 1 160 Kč/m

2
 vše v katastrálním území Příbram, do SJM 

manželů ……………, bytem …………… a pana ……………, bytem …………… s tím, že: 
- žadatelé uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku ve výši 3.000 Kč 
- bude zřízeno bezúplatné věcné břemeno (pokud se skutečným zaměřením zjistí, že síť vede 
v předmětných pozemcích) ve prospěch města Příbram, které se bude týkat již uloženého vedení 
veřejného osvětlení v pozemcích p. č. 3812/198, p. č. 3812/199, p. č. 3812/200, p. č. 3812/201 vše 
v katastrálním území Příbram s právem vstupu a vjezdu na dotčené nemovitosti za účelem zajištění 
oprav, údržby, rekonstrukce a likvidace výše uvedeného zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno na 
dobu neurčitou a přechází s převodem vlastnictví nemovitosti na nového nabyvatele.  
 

                                                         hl.  pro  5 
 

 
54) Žádost o směnu pozemků p. č. 3812/202, p. č. 3812/203, p. č. 3812/204, p. č. 3812/274, p. č. 3812/284, 
p. č. 3812/286 za pozemky p. č. 1101/23, p. č. 3812/213, p. č. 3812/214, p. č. 3812/280, p. č. 3812/281 vše 
v katastrálním území Příbram 

R.usn.č.416/2017        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM  

schválit směnu pozemků p. č. 3812/202, p. č. 3812/203, p. č. 3812/204, p. č. 3812/274, p. č. 3812/284,  
p. č. 3812/286 vše v katastrálním území Příbram, které jsou ve vlastnictví města Příbram za pozemky  
p. č.  1101/23, p. č. 3812/213, p. č. 3812/214, p. č. 3812/280, p. č. 3812/281 vše v katastrálním území 
Příbram, které jsou ve vlastnictví pana ……………, bytem …………… (ve výši id. 2/3 podílu) a paní 
……………, bytem …………… (ve výši id. 1/3 podílu) s tím, že: 
-  směňované pozemky v dosavadním vlastnictví města Příbram budou směněny ve výši id. 2/3 podílu 
do vlastnictví  …………… a ve výši id. 1/3 podílu do vlastnictví ……………, 
-  …………… a  …………… doplatí částku za rozdílnou cenu a rozdílnou výměru směňovaných 
pozemků dle znaleckého posudku, který je přílohou předloženého materiálu, tj. částku 221.540 Kč, a  
uhradí ½ nákladů spojených s vypracováním znaleckého posudku ve výši 1.400 Kč, 
- bude zřízeno bezúplatné věcné břemeno (pokud se skutečným zaměřením zjistí, že síť vede 
v předmětném pozemku) ve prospěch města Příbram, které se bude týkat již uloženého vedení 
veřejného osvětlení v pozemku p. č. 3812/202 v katastrálním území Příbram s právem vstupu a vjezdu 
na dotčenou nemovitost za účelem zajištění oprav, údržby, rekonstrukce a likvidace výše uvedeného 
zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a přechází s převodem vlastnictví nemovitosti 
na nového nabyvatele. 

 
                                                         hl.  pro  5 
 

 
55) Žádost o propachtování pozemku p. č. 598 a části pozemku p. č. 643 o vým. 38 m

2
 z celkové výměry 

41 m
2
 v katastrálním území Lazec 

R.usn.č.417/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

propachtování pozemků p. č. 598 a části pozemku p. č. 643 o vým. 38 m
2
 z celkové výměry 41 m

2
 vše 

v katastrálním území Lazec, za cenu 5 Kč/m
2
/rok, s úpravou pachtu o roční míru inflace vždy za 

uplynulý kalendářní rok, s povinností zaplatit propachtovateli úrok z prodlení ve výši podle právních 
předpisů za každý den prodlení s platbou pachtovného. 
Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, za účelem využití pozemků jako součást 
zahrady, kdy pachtýřem bude paní ……………, bytem  …………… a propachtovatel město Příbram. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 

 
56) Žádost o prodej pozemku p. č. 180/3 v katastrálním území Žežice 

R.usn.č.418/2017        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM 
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schválit prodej pozemku p. č. 180/3 v katastrálním území Žežice, za cenu 500 Kč/m
2
, panu ……………, 

bytem  …………… s tím, že kupující uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku ve 
výši 1.500 Kč. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 

57) Žádost o prodej pozemku p.č. 2905/4 v k.ú. Příbram 

Hlasováno o návrhu Mgr. Švendy. 
R.usn.č.419/2017        
Rada    n e d o p o r u č u j e   ZM  

schválit prodej pozemku p.č. 2905/4, o výměře 2872 m
2
, k.ú. Příbram, včetně na pozemku umístěné 

zpevněné plochy asfaltové a zpevněné plochy - betonové panely, za celkovou cenu ……… Kč, do 
podílového spoluvlastnictví společností EPS Příbram s.r.o., se sídIem Příbram, K Podlesí 550, PSČ 261 
01, IČO: 24160687, a FOBZ  a.s., se sídlem Příbram VI, Profesora Karla Pobudy 123, PSČ 261 01, 
IČO: 26744881, a to každému jednu podílovou polovinu, s povinností kupujících nahradit náklady na 
vypracování znaleckého posudku ve výši 2.000 Kč, přičemž kupní cenu i náhradu nákladů na 
vypracování znaleckého posudku uhradí kupující prodávajícímu společně a nerozdílně. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 

58) Žádost o snížení nájemného z pronajatých věcí 

R.usn.č.420/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

záměr snížení nájemného z pronajatých věcí (z prostor k podnikání a pozemku před budovou s těmito 
prostory), které užívá pan ……………, bytem ……………, na základě nájemního vztahu původně 
založeného smlouvou o nájmu nebytových prostor uzavřenou dne 1.3.2006, ve znění dodatků č. 1-4, na 
částku 6 000 Kč měsíčně. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 

59) Návrh na sepsání souhlasného prohlášení 

R.usn.č.421/2017        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM  

schválit sepsání souhlasného prohlášení, v němž město Příbram prohlásí, že je vlastníkem stavby 
budovy s číslem popisným (stavba technického vybavení) č. p. 27 v obci Příbram, části obce Příbram  
V-Zdaboř, která stojí na pozemcích p. č. st. 73/1, p. č. st. 73/2 a p. č. st. 73/3, vše v k. ú. Zdaboř, a 
…………… a paní ……………, oba bytem ……………, jako spoluvlastníci pozemku p. č. st. 73/3 v k. ú. 
Zdaboř, prohlásí, že uvedená stavba jejich vlastnictvím není. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 

60) Návrh na navýšení nájemného 

R.usn.č.422/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření dodatků k příslušným nájemním smlouvám ve věci navýšení nájemného z prostor určených 
k podnikání o DPH u nájemců, kteří jsou plátci DPH – viz jmenný přehled nájemců v příloze 
předloženého materiálu. 

                                                         hl.  pro  5 
 
 

61) Návrh programu 28. zasedání ZM dne 22.05.2017 

R.usn.č.423/2017        
Rada    s o u h l a s í  

s upraveným návrhem programu 28. zasedání ZM dne 22.05.2017 s tím, že do programu budou 
zahrnuty i další materiály určené na základě jednání RM dne 02.05.2017. 
 

                                                         hl.  pro  5 
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62) Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.01.2017 do 31.03.2017 včetně  plnění usnesení 
ZM za minulá období 

R.usn.č.424/2017        
Rada I. b e r e   n a   v ě d o m í  

předloženou  Zprávu  o kontrole  plnění  usnesení ZM Příbram za období od 01.01.2017 do 31.03.2017 
včetně plnění usnesení ZM za minulá období.  

              
            II.   u k l á d á  
            OVV zařadit tento materiál do programu Zastupitelstva města Příbram dne 22.05.2017. 
  

                                                         hl.  pro  5 
 
 

63) Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o užívání jiného silničního motorového vozidla než vozidla 
v majetku města Příbram poskytovaného pro služební účely a užívání jiného silničního motorového 
vozidla než vozidla v majetku města Příbram poskytovaného pro služební účely při zajištění přepravy 
přiděleným řidičem ze dne 07.01.2015, schváleno radou města dne 22.12.2014 pod číslem usnesení 
1026/2014 

R.usn.č.425/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření „Dodatku č. 1 k Dohodě o užívání jiného silničního motorového vozidla než vozidla v majetku 
města Příbram poskytovaného pro služební účely a užívání jiného silničního motorového vozidla než 
vozidla v majetku města Příbram poskytovaného pro služební účely při zajištění přepravy přiděleným 
řidičem“ ze dne  07.01.2015 mezi městem Příbram a starostou města Příbram. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 

64) Žádost CSZS o udělení souhlasu se záměrem pořízení investičního majetku 

R.usn.č.426/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

CSZS záměr pořízení investičního majetku – dvou osobních automobilů pro účely rozvozu jídla, 
materiálu, personálu a pro převoz klientů. 

                                                         hl.  pro  5 
 
 

65) Žádost o udělení výjimky ze zákazu požívání alkoholických nápojů dle vyhlášky č. 1/2015 ze dne 
23.03.2015 – „Spolek ve čtvrtek“ 

R.usn.č.427/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

udělení výjimky dle článku 4 písm. b) OZV Města Příbram č. 1/20015 ze dne 23.3.2015 na akci 
„KORZO OBORA“ dne 27.05.2017 v oblasti Horní Obory, Příbram. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 

66) Návrh na doplnění cen v Ceníku SZM Příbram od 1.6.2017 na nově poskytované služby 

R.usn.č.428/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

předložený návrh na doplnění cen za nově poskytované služby  v ceníku služeb SZM Příbram tak, jak 
je uvedeno v důvodové zprávě a to s platností od 1.6.2017. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 

67) Návrh na přidělení bytů zvláštního určení v Komunitním domě seniorů („KoDuS“) 

R.usn.č.429/2017        
Rada    s c h v a l u j e  
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pronájem bytů č. 8/p., 16/1.p. a 18/1.p. v KoDuS poskytovaných do nájmu od 01.05.2017 na dobu 
určitou 2 roky za cenu 57,20 Kč/m

2
 dle OSVZ předložených „Návrhů na přidělení bytu v KoDuS“. 

 
                                                         hl.  pro  5 
 
 

68) Propagační předměty ke Dni sportu 2017 

R.usn.č.430/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

1) nákup propagačních předmětů dle nejnižší nabídky, a to z prostředků kapitoly 777 OŠKS, 
2) prodejní cenu propagačních předmětů ke Dni sportu 2017 v této výši: 

sluneční brýle 40 Kč vč. DPH, silikonový náramek 15 Kč vč. DPH, skládací láhev 45 Kč vč. DPH, 
sportovní vak 50 Kč vč. DPH, kšiltovka 60 Kč vč. DPH. 

 
                                                         hl.  pro  5 
 
 

69) Medaile pro účastníky Dne sportu 2017 

R.usn.č.431/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

darování 4 000 medailí účastníkům Dne sportu 2017 v Příbrami v hodnotě 46 280 Kč bez DPH. Medaile 
budou zakoupeny z rozpočtu kapitoly 782 OKM. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 

70) Podání žádosti o dotaci ze Středočeského kraje Humanitárního fondu na Podporu Senior Pointu 

R.usn.č.432/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

podání žádosti o dotaci ze Středočeského kraje Humanitárního fondu na podporu Senior Pointu            
v Příbrami. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 

71) Podání žádosti o dotaci na vybudování bezbariérového přístupu do Knihovny Jana Drdy 

R.usn.č.433/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

1) předložení záměru na vybudování bezbariérového přístupu do Knihovny Jana Drdy na Úřad vlády 
ČR, 

2) podání žádosti o dotaci na projekt „Bezbariérový přístup do Knihovny Jana Drdy, nám. TGM č. p. 
156, Příbram I“ z rozpočtu Ministerstva kultury ČR.  

 
                                                         hl.  pro  5 
 
 

72) Zadání zakázky na zpracování žádosti o dotaci na pořízení domácích kompostérů 

R.usn.č.434/2017        
Rada    s c h v a l u j e 

zadání zakázky na zpracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí do 68.  výzvy 
na projekt na pořízení domácích kompostérů, a to: RENARDS dotační, s. r. o., IČ: 28337361, za cenu  
94 985 Kč vč. DPH. 
Výdaje budou hrazeny z rozpočtu kapitoly 760 – OŘPD.  
 

                                                         hl.  pro  4 
           proti  0 

    zdrž. 1  
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73) Sdružené služby dodávek elektrické energie a zemního plynu  - nákup na komoditní burze 

R.usn.č.435/2017        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

1) realizovat zakázku Sdružené služby dodávek elektrické energie a zemního plynu - nákup komodit 
el. energie a zemního plynu - na komoditní burze Power Exchange Central Europe a.s., (dálePXE), 
se sídlem Praha 1, Staré Město, Rybná 682/14, IČ 27865444, 

2) uzavření smluv o centralizovaném zadávání s přidruženými subjekty (organizace zřízené městem) a 
následné účastnické smlouvy s komoditní burzou uvedenou v bodě 1) tohoto usnesení.   

 
II.   u k l á d á  
OPVZ ve spolupráci s OSM provést veškeré úkony spojené s přípravou burzovního obchodu. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 

 
74) Navýšení investičního a provozního příspěvku MŠ Jungmannova 91, 261 01 Příbram III 

R.usn.č.436/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

1) navýšení investičního příspěvku ve výši 165 280 Kč z rozpočtu kapitoly 741 – OE, pro MŠ 
Jungmannova 91, 261 01 Příbram III, 

2) navýšení provozního příspěvku ve výši 834 720 Kč z rozpočtu kapitoly 741 – OE, pro MŠ 
Jungmannova 91, 261 01 Příbram III, 

3) rozpočtové opatření – změnu rozpočtu města na rok 2017 v rámci výdajů, to je navýšení rozpočtu 
běžných výdajů 788 – ŠSZ, číslo prvku 908 (MŠ, Příbram III, Jungmannova 91 – neinvestiční 
příspěvek) o částku 834 720 Kč, navýšení kapitálových výdajů kapitoly 788 – ŠSZ, číslo prvku 1388 
(MŠ, Příbram III, Jungmannova 91) o částku 165 280 Kč a snížení rozpočtu kapitoly 741 – OE, číslo 
prvku 3369 (Rezerva z dotačních titulů) o částku 1.000.000,00 Kč. 

 
                                                         hl.  pro  5 
 

75) Informace – Den sportu Příbram 2017, Den bezpečné Příbrami 

R.usn.č.437/2017        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í  

1) informace o akcích Den sportu Příbram 2017 a Den bezpečné Příbrami, 
2) předpokládané náklady a výnosy akcí Den sportu Příbram 2017 a Den bezpečné Příbrami. 

 
                                                         hl.  pro  5 
 
 

76) Otázka případného prodeje distribučních sítí tepla a teplé vody větví Zdaboř a Ryneček napojených 
na centrální zdroj tepla 

R.usn.č.438/2017        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM 

schválit záměr společného prodeje distribučních sítí tepla a teplé vody větví Zdaboř a Ryneček, jak byly 
městu Příbram přiznány do vlastnictví rozsudkem Vrchního soudu v Praze č.j. 13 Cmo 136/2000-69 ze 
dne 14.12.2000 a rozsudkem Vrchního soudu v Praze č.j. 16 Cmo 23/2016-1175 ze dne 2.1.2017, 
spolu s majetkem úpadce Příbramská teplárenská a.s. v konkursní podstatě, s tím, že prodej bude 
realizován formou výběrového řízení organizovaného správcem konkursní podstaty za nejvyšší 
nabídku, majetek bude oceněn znaleckým posudkem soudem jmenovaného znalce z oboru oceňování 
obchodních závodů, přičemž podíl města Příbram na celkové kupní ceně bude určen procentem podílu 
hodnoty majetku města na celém prodávaném souboru majetku, a dále s tím, že konečné rozhodnutí 
přijme zastupitelstvo města poté, co bude zpracován znalecký posudek na ocenění prodávaného 
majetku a zveřejněn záměr prodeje předmětného majetku města způsobem předepsaným zákonem o 
obcích, to vše ve smyslu městu Příbram adresovaného dopisu právního zástupce města pana JUDr. 
Antonína Janáka ze dne 29.4.2017, který je přílohou předloženého materiálu. 
 
II.   d o p o r u č u j e   ZM 
schválit v předmětné věci položení následujících otázek znalci z oblasti oceňování obchodních závodů: 
Jaká je cena distribučních sítí Zdaboř a Ryneček jako cena podílu na majetku uvažovaném ke 
společnému prodeji (tj. jako by tyto sítě byly součástí jednoho oceňovaného obchodního závodu, který 
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by zahrnoval jak majetek v konkursní podstatě, tak majetek města Příbram určený k potenciálnímu 
společnému prodeji), a jaký je procentní podíl ceny majetku města Příbram na ceně takto definovaného 
obchodního závodu. 
 
III.   u k l á d á  
OVV zařadit tento materiál do programu jednání Zastupitelstva města Příbram dne 22.05.2017. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 

 
77) Návrh „Směrnice o vyhotovování, předkládání, evidenci, uveřejňování a archivaci smluv uzavíraných 
městem Příbram“ 

R.usn.č.439/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

„Směrnici o vyhotovování, předkládání, evidenci, uveřejňování a archivaci smluv uzavíraných městem 
Příbram“.  
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
78) Revokace usnesení R.usn.č.300/2017 ze dne 20. 3. 2017 – výběr dodavatele na technické zázemí 
v rámci akce „Den sportu Příbram 2017“ 

R.usn.č.440/2017        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

R.usn.č. 300/2017 ze dne 20. 03. 2017. 
 

II.   s o u h l a s í 
1) s výběrem dodavatele p. Petra Brumlicha pro technické zázemí akcí „Den sportu Příbram 2017“ 

dne 10. 6. 2017 dle předložené kalkulační nabídky, 
2) s výběrem dodavatele p. Milana Vitiše pro technické zázemí akce „Den bezpečné Příbrami“ 

v termínu 16. 6. 2017. 
 
                                                           hl.  pro  5 

 
 
79) Návrh na snížení nájemného pro obyvatele  KODUSU v Příbrami VII/538 

R.usn.č.441/2017        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

informaci o osazení elektroměrů k bytům v Příbrami VII/538 – objekt Komunitního domu seniorů 
(KODUS). 

 
II.   s c h v a l u j e 
snížení ceny čistého měsíčního nájemného za byt (nikoliv nájemného za užívání sdílených prostor – 
společné prostory) u bytů v Příbrami VII, ul. Sadová 538 v objektu Komunitního domu seniorů 
(KODUS), do doby montáže elektroměrů. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
80) Návrh změny OZV o nočním klidu 

R.usn.č.442/2017        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM 
 schválit změnu OZV o nočním klidu. 
 

II.   u k l á d á 
OVV zařadit tento materiál do programu jednání Zastupitelstva města Příbram dne 22.05.2017. 
 

                                                         hl.  pro  5 
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81) Rekonstrukce budovy bývalých Rudných dolů, nám. T. G. Masaryka 121, Příbram I 

R.usn.č.443/2017        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 
 informaci o objektu bývalých Rudných dolů. 
 
 II.   u k l á d á 

OIRM ve spolupráci s tajemnicí připravit podklady pro zadání pro vypsání výběrového řízení                
na zpracování projektové dokumentace stavby: Rekonstrukce budovy bývalých Rudných dolů, nám.     
T. G. Masaryka 121, Příbram I.  
 

                                                         hl.  pro  5 
 
82) Různé      

 
 
Zápis ověřili: 
Mgr. Alena Ženíšková 
Mgr. Václav Švenda 
 
Ing. Jindřich Vařeka, 
starosta 
 
Zapsala: Iva Černohorská 
Příbram, dne: 05.05.2017   
 
Ověřeno: 10.05.2017 
Vyvěšeno: 10.05.2017 


