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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 18.12.2017 

od 13.00 hodin na Městském úřadě Příbram 

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

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Václav Švenda, 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. Změny rozpočtu – rozpočtová opatření 
6. Uzávěra napojování dalších producentů na stokovou síť ČOV Dubenec 
7. Zápis z jednání kulturní, letopisecké a památkové komise 
8. KMTS zápis z jednání 04.12.2017 
9. Žádost o dotaci Nadační fond pro rozvoj mládežnického sportu 

10. Zpráva o plnění usnesení RM Příbram za II. čtvrtletí 2017 včetně plnění usnesení RM za minulá období 
   11. Návrh na zajištění dodavatele realizace sociálních pohřbů 
   12. Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o pronájmu pozemků č. 65/2003 ze dne 18.11.2003, ve znění 

dodatku č. 1 a č. 2 
   13. Posouzení záměru prodeje pozemku p. č. 223/2, jehož součástí je budova bez čísla popisného nebo 

evidenčního, stavba technického vybavení, prodeje pozemku p. č. 223/1 a pozemku p. č. 223/4, to vše v k. 
ú. Žežice 

   14. Žádost o bezplatné využití jednacího sálu v budově města na nám. T. G. Masaryka 121, Příbram I 
   15. Návrh na schválení výše úhrady za bezesmluvní užívání prostor v budově č.p. 653, Příbram VI – Březové 

Hory 
   16. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného místa elektrického zařízení k distribuční 

soustavě – Příbram VII/400, Kulturní dům 
   17. Návrh na uzavření smlouvy o zabezpečení svozu odpadu podobného komunálnímu 
   18. Ceník poskytovaných pohřebních služeb v Obřadní síni Příbram „Na Hvězdičce“ Jinecká 324, Příbram I 
   19. Žádost Svazu skautů a skautek ČR o prodloužení nájemní smlouvy 

20. Návrh z jednání bytové komise ze dne 06.12.2017 
21. Návrh o ukončení nájmu nebytových prostor č. 703 – masáže – v Příbrami I, ul. Hradební čp. 69 a změna 

užívání z NP na byt 
22. Žádost o udělení souhlasu s přijetím finančního a věcného daru 
23. Na vědomí – přehled schválených žadatelů pro umístění do Domova seniorů za II. pololetí roku 2017 (17. 6. 

– 30. 11. 2017) a statistický přehled žádostí za rok 2017 k 30. 11. 2017 
24. Návrh na přidělení sociálních bytů 
25. Žádost o výjimku ze směrnice č. 1/2015 Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram 
26. Žádost o finanční příspěvek (Hokejový klub HC Příbram, z.s.) 
27. Návrh rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2018 a střednědobých výhledů na rok 2019 – 2020 
28. CSZS – žádost o navýšení mzdového limitu na rok 2017 
29. GFD – žádost o navýšení mzdového limitu na rok 2017 
30. Žádost ředitelky Základní umělecké školy, nám. T.G. Masaryka 155 o souhlas zřizovatele s pronájmem 

prostor školy ke zkouškám Příbramskému Big Bandu v období – červen 2018 
31. Schválení věcných darů hostům města nebo organizátorům akcí 
32. Žádost Obchodní akademie a Vyšší odborné školy Příbram o souhlas s podnájmem prostor školy 
33. Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke „Smlouvě o pronájmu majetku města“ ze dne 18.7.1994 
34. Návrh na uzavření dodatku č. 4 ke „Smlouvě o pronájmu majetku města“ ze dne 21.7.1994 
35. Návrh na uzavření dodatku č. 4 ke „Smlouvě o pronájmu majetku města“ ze dne 31.1.1995 
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36. Žádost o posunutí termínu dokončení 
37. Bezbariérový přístup do knihovny Jana Drdy – hodnotící komise 
38. Nabídka účasti v týmu – rekonstrukce Aquaparku 
39. Oprava vodovodních armatur a hydrantů v ulici Bohutínská, Příbram V – Zdaboř – Dodatek č. 1 ke smlouvě 

o dílo č. 1054/OIRM/2017 
40. Revokace a nový návrh na odkoupení vodovodního řadu PVC DN 200 a kanalizačního řadu AC DN 300 a 

zřízení služebnosti inženýrské sítě, v k.ú. Příbram od společnosti Park Evropská Dva a.s. a současně 
uzavření „Smlouvy o úplatě za zřízení věcného břemene“ mezi městem Příbram a společnosti Park 
Evropská Dva a.s. 

41. Uzavření smlouvy o spolupráci v oblasti správy fakturačních vodoměrů v období let 2018 – 2020 
42. Parkoviště Příbram I, ul. Gen. Tesaříka – Změna č. 2 
43.  Kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2018 
44. Nákup informačního systému pro potřeby Městské policie Příbram 
45. Návrh na schválení přímé objednávky na zpracování komplexní projektové dokumentace včetně autorského 

dohledu na rekonstrukci objektu čp. 69 Hradební Příbram I za účelem změny současného užívání budovy – 
jako bytového domu na dům s pečovatelskou službou 

46. 
47. 
48. 

Návrh na uzavření smlouvy o nájmu pozemků v k.ú. Příbram – „In-line dráha na pozemcích SŽDC a v OPD“ 
Poskytnutí finanční částky na pořízení klavíru pro Základní školu, Příbram VIII, Školní 75 
Různé 

 

 
R.usn.č.1228/2017        
Rada      s c h v a l u j e 
              stažení materiálu č. 36 z programu dnešního jednání RM. 
 
                                                           hl.  pro  4 

(nepřítomen 1) 
 

R.usn.č.1229/2017        
Rada s c h v a l u j e 
             zařazení materiálů č. 44, 45, 46 a 47 do programu dnešního jednání RM. 

 
hl.  pro  4 
(nepřítomen 1) 

R.usn.č.1230/2017        
Rada      s c h v a l u j e 
              upravený program dnešního jednání RM. 

                                                         hl.  pro  4 
(nepřítomen 1) 

 
3) Informace členů RM 

 
  
4) Interpelace 

 
 
5) Změny rozpočtu – rozpočtová opatření (a – w) 

R.usn.č.1231/2017        
Rada    I.  s c h v a l u j e  

 
5 a) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE o částku 56.000,00 Kč (transfery ÚZ 13013) a rozpočtu výdajů kapitoly 749 - MěRK                   
ve stejné výši z důvodu přijetí příspěvku (za říjen 2017) 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 56.000,00 Kč (transfery ÚZ 13013) a rozpočtu výdajů kapitoly 749 - MěRK ve stejné výši                      
z důvodu přijetí příspěvku (za říjen 2017) od Úřadu práce ČR dle Dohody o vytvoření pracovních 
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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. účel. 

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0457 741 - OE  4116 13013 001 Neinvestiční přijaté 
transfery 

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

9 867,20 

RP0457 741 - OE  4116 13013 001 Neinvestiční přijaté 
transfery 

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

46 132,80 

RP0460 749 - 
MěRK 

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

3931 82,38 % Platy 34 427,43 

RP0460 749 - 
MěRK 

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

3930 17,62 % Platy 7 363,57 

RP0460 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 

1 840,94 

RP0460 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 

8 607,06 

RP0460 749 - 
MěRK 

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

3934 17,62 % Pojistné na 
veřejné zdravotní 
pojštění 

662,69 

RP0460 749 - 
MěRK 

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

3935 82,38 % Pojistné na 
veřejné zdravotní 
pojištění 

3 098,31 

 
5 b) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - 
OE (transfery ÚZ 00099) o částku 200.000,00 Kč a výdajů kapitoly 777 - OŠKS ve stejné výši z důvodu 
přijetí neinvestiční účelové dotace na akci "Den sportu Příbram 2017" ze Středočeského Fondu 
hejtmana a zmírnění následků živelných katastrof v rámci Tematického zadání "Podpora hejtmana" 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE 
(transfery ÚZ 00099) o částku 200.000,00 Kč a výdajů kapitoly 777 - OŠKS ve stejné výši z důvodu 
přijetí neinvestiční účelové dotace na akci "Den sportu Příbram 2017" ze Středočeského Fondu 
hejtmana a zmírnění následků živelných katastrof v rámci Tematického zadání "Podpora hejtmana". 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0459 741 - OE  4122 00099 001 Neinvestiční 
přijaté transfery 

2710 Dotace z fondu 
hejtmana 
Středočeského kraje 

200 000,00 

RP0462 777 - OŠKS 3319 5169 00099 001 Kultura, 
sport 

4297 Dotace ze 
Středočeského 
Fondu hejtmana a 
zmírnění následků 
živelních katastrof v 
rámci Tematického 
zadání "Podpora 
hejtmana" 

200 000,00 

 
5 c) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017 na straně běžných výdajů v rámci 
kapitoly 719 - OVV 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017 na straně běžných výdajů v rámci kapitoly 
719 – OVV.  

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

RP0466 719 - 
OVV 

6171 5137 001 Činnost místní 
správy 

189 Drobný hmotný 
dlouhodobý 
majetek do 
40.000,-- Kč 

100 000,00 

RP0466 719 - 
OVV 

6171 5139 001 Činnost místní 
správy 

190 Nákup 
materiálu 

100 000,00 
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RP0466 719 - 
OVV 

6171 5011 001 Činnost místní 
správy 

182 Platy 
zaměstnanců 

-200 000,00 

RP0466 719 - 
OVV 

6171 5136 001 Činnost místní 
správy 

188 Knihy, učební 
pomůcky a tisk 

20 000,00 

RP0466 719 - 
OVV 

6171 5139 004 Provoz 
osobních 
automobilů 

250 Nákup 
materiálu 

5 000,00 

RP0466 719 - 
OVV 

6171 5156 004 Provoz 
osobních 
automobilů 

251 Pohonné hmoty 
a maziva 

-25 000,00 

 
5 d) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - 
OE (neinvestiční transfery) o částku 9.201,92 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva                            
z dotačních titulů) ve stejné výši z důvodu ukončení projektu Erasmus+ 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE 
(neinvestiční transfery) o částku 9.201,92 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních 
titulů) ve stejné výši z důvodu ukončení projektu Erasmus+. 

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

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0474 741 - OE  4119 001 Neinvestiční 
přijaté transfery 

3108 Erasmus+ 9 201,92 

RP0474 741 - OE 6171 5901 001 Ostatní 3369 Rezerva z dotačních 
titulů 

9 201,92 

 
5 e) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017 na straně kapitálových výdajů 
v rámci kapitoly 786 - OIRM 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017 na straně kapitálových výdajů v rámci kapitoly 
786 – OIRM. 

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

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0472 786 - 
OIRM  

3412 6121 027 Zimní stadion 
Příbram 

3783 Stavební úpravy 
WC 

-1 172,00 

RP0472 786 - 
OIRM  

2219 6121 014 Parkoviště - 
Čechovská ulice, 
Příbram VIII 

3849 Realizace stavby -86 632,00 

RP0472 786 - 
OIRM  

3113 6121 028 ZŠ 28. října, 
Příbram VII - půdní 
vestavba 

3854 Realizace stavby -74 096,00 

RP0472 786 - 
OIRM  

3412 6121 031 Nový rybník 3944 Realizace stavby 161 900,00 

 
5 f) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE (transfery ÚZ 13013) o částku 60.000,00 Kč a výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva                       
z dotačních titulů) ve stejné výši a změny rozpočtu výdajů v rámci kapitoly 717 - Městská policie 
Příbram z důvodu přijetí příspěvku (za říjen 2017) 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-32/2015 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - 
OE (transfery ÚZ 13013) o částku 60.000,00 Kč a výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů) 
ve stejné výši a změny rozpočtu výdajů v rámci kapitoly 717 - Městská policie Příbram z důvodu přijetí 
příspěvku (za říjen 2017) 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-32/2015. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0458 741 - OE  4116 13013 3625 Nové pracovní příležitosti (APK) 49 428,00 

RP0458 741 - OE  4116 13013 3626 Nové pracovní příležitosti (APK) 10 572,00 

RP0458 741 - OE 6171 5901  3369 Rezerva z dotačních titulů 60 000,00 

RP0476 717 - MP 5311 5011 13013 3627 Platy 82,38 % 36 886,47 

RP0476 717 - MP 5311 5011 13013 3628 Platy 17,62 % 7 889,53 

RP0476 717 - MP 5311 5032 13013 3629 Zdravotní pojištění 82,38 % 3 319,91 

RP0476 717 - MP 5311 5032 13013 3630 Zdravotní pojištění 17,62 % 710,09 

RP0476 717 - MP 5311 5031 13013 3631 
Pojistné na sociální zabezpečení a 
příspěvek ... 82,38 % 

9 221,62 
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RP0476 717 - MP 5311 5031 13013 3632 
Pojistné na sociální zabezpečení a 
příspěvek ... 17,62 % 

1 972,38 

RP0476 717 - MP 5311 5011  69 Platy zaměstnanců -44 776,00 

RP0476 717 - MP 5311 5032  72 Zdravotní pojištění -4 030,00 

RP0476 717 - MP 5311 5031  70 Sociální pojištění -11 194,00 

 
5 g) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - 
OE o částku 89.251,20 Kč a navýšení výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ ve stejné výši z důvodu přijetí 
neinvestiční účelové dotace z MŠMT ČR na projekt "ŠABLONY", č. projektu 
CZ.3.68/0.0./0.0/16_022/0003343, určené pro MŠ Klubíčko 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE o částku 
89.251,20 Kč a navýšení výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové 
dotace z MŠMT ČR na projekt "ŠABLONY", č. projektu CZ.3.68/0.0./0.0/16_022/0003343, určené pro 
MŠ Klubíčko. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0481 788 - ŠŠZ 3111 5336 33063 3956 
Neinv. účelová dotace MŠMT ČR - 
"Šablony" MŠ Klubíčko - 85% 

75 863,52 

RP0481 788 - ŠŠZ 3111 5336 33063 3959 
Neinv. účelová dotace  MŠMT ČR 
- "Šablony" MŠ Klubíčko - 15% 

13 387,68 

RP0481 741 - OE  4116 33063 3954 
Neinvestiční účelová dotace 
MŠMT ČR - "Šablony" MŠ 
Klubíčko - 85% 

75 863,52 

RP0481 741 - OE  4116 33063 3955 
Neinvestiční účelová dotace 
MŠMT ČR - "Šablony" MŠ 
Klubíčko - 15% 

13 387,68 

 
5 h) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017, tj. snížení výdajů kapitoly 787 - 
CSZS o částku 3.229.504,56 Kč a navýšení výdajů kapitoly 741 - OE ve stejné výši  

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017, tj. snížení výdajů kapitoly 787 - CSZS                     
o částku 3.229.504,56 Kč a navýšení výdajů kapitoly 741 - OE ve stejné výši. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0487 787 - CSZS 4351 5331  3475 
Neinvestiční příspěvek od 
zřizovatele 

-3 229 504,56 

RP0487 741 - OE 6171 5901  3369 Rezerva z dotačních titulů 3 229 504,56 

 
5 ch) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017 na straně běžných výdajů                    
v rámci kapitoly 728 - OSVZ  

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017 na straně běžných výdajů v rámci kapitoly 
728 - OSVZ.  

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0478 728 - OSVZ 5399 5021 14032 4039 OON (lektoři 3 + 1) -53 700,00 

RP0478 728 - OSVZ 5399 5169 14032 4040 Nákup služeb 53 700,00 

 
5 i) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017 na straně běžných výdajů v rámci 
kapitoly 749 - MěRK  

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017 na straně běžných výdajů v rámci kapitoly 
749 - MěRK.  

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0484 749 - MěRK 6409 5011  494 Platy 120 000,00 

RP0484 749 - MěRK 6409 5031  496 
Povinné pojistné na sociální 
zabezpečení 

19 000,00 

RP0484 749 - MěRK 6409 5032  497 
Povinné pojistné na zdravotní 
pojištění 

7 000,00 

RP0484 749 - MěRK 3612 5192  477 
Příspěvek do fondu oprav - 
neprodané byty v prodaných 
domech 

-146 000,00 
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5 j) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017 v rámci kapitoly 792 - FOVM                  
na straně běžných a kapitálových výdajů  

rozpočtové opatření - změny rozpočtu města na rok 2017 v rámci kapitoly 792 - FOVM na straně 
běžných a kapitálových výdajů. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0486 
792 - 

FOVM 
3639 5169  3777 Nákup ostatních služeb -220 900,00 

RP0486 
792 - 

FOVM 
3639 6121  3834 

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

220 900,00 

 
5 k) Návrh změny rozpočtu města na rok 2017 v rámci kapitoly 760 - OŘPD na straně běžných výdajů  

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017 v rámci kapitoly 760 - OŘPD na straně 
běžných výdajů. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0488 
760 - 

OŘPD 
3691 5169 17016 4267 85 % EU 29 920,00 

RP0488 
760 - 

OŘPD 
3691 5169 17015 4268 SR 5 % 1 760,00 

RP0488 
760 - 

OŘPD 
3691 5169  4269 Město 10 % 3 520,00 

RP0488 
760 - 

OŘPD 
3691 5169  4270 Město - nezpůsobilé výdaje 3 200,00 

RP0488 
760 - 

OŘPD 
3639 5901  3495 Rezerva -38 400,00 

 
5 l) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na straně výdajů, to je navýšení výdajů 
kapitoly 777 - OŠKS o částku 343 401,42 Kč a snížení výdajů kapitoly 736 - SÚÚP ve stejné výši   

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na straně výdajů, to je navýšení výdajů kapitoly 777 - 
OŠKS o částku 343 401,42 Kč a snížení výdajů kapitoly 736 - SÚÚP ve stejné výši. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0464 736 - SÚÚP 3635 6119  331 
Územní plán - projektová 
dokumentace 

-338 401,42 

RP0464 736 - SÚÚP 3635 5168  3165 Podklady od vlastníků ÚAP -5 000,00 

RP0483 777 - OŠKS 3319 5139  3725 Nákup materiálu -1 499,00 

RP0483 777 - OŠKS 3319 5175  4156 Pohoštění, odměny pro děti 1 499,00 

RP0483 777 - OŠKS 3319 5169  3724 Nákup služeb 260 955,42 

RP0483 777 - OŠKS 3319 5041  3767 
Odměny umělcům a jejich 
zástupcům 

82 446,00 

 
5 m) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města  na rok 2017, tj. snížení výdajů kapitoly 780 - 
KJD o částku 330.000,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 741 - OE ve stejné výši z důvodu snížení 
neinvestičního příspěvku zřizovatele Knihovně Jana Drdy   

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města  na rok 2017, tj. snížení výdajů kapitoly 780 - KJD                        
o částku 330.000,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 741 - OE ve stejné výši z důvodu snížení 
neinvestičního příspěvku zřizovatele Knihovně Jana Drdy. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0493 741 - OE 6171 5901  3369 Rezerva z dotačních titulů 330 000,00 

RP0493 780 - KJD 3314 5331  528 Neinvestiční příspěvky -330 000,00 

 
5 n) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017 v rámci kapitoly 749 - MěRK                 
na straně běžných a kapitálových výdajů 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017 v rámci kapitoly 749 - MěRK na straně 
běžných a kapitálových výdajů. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0498 749 - MěRK 3612 6122  3582 Výtahy - technické zhodnocení 180 000,00 
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RP0498 749 - MěRK 3612 5171  484 Opravy a udržování -180 000,00 

RP0498 749 - MěRK 3613 5171  491 Opravy a udržování 255 000,00 

RP0498 749 - MěRK 3612 5192  477 
Příspěvek do fondu oprav - 
neprodané byty v prodaných 
domech 

-150 000,00 

RP0498 749 - MěRK 3613 5192  489 
Příspěvek do fondu oprav - 
neprodané NP v prodaných 
domech 

-90 000,00 

RP0498 749 - MěRK 3612 5139  1923 Nákup materiálu -15 000,00 

 
5 o) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017 na straně běžných výdajů                        
v rámci kapitoly 785 - OSM 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017 na straně běžných výdajů v rámci kapitoly 
785 - OSM. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0500 785 - OSM 3113 5152  3272 Teplo VS 5, VS G 300 000,00 

RP0500 785 - OSM 6171 5153  3253 Plyn -110 000,00 

RP0500 785 - OSM 3113 5154  3273 Elektrická energie VS 5 -30 000,00 

RP0500 785 - OSM 3613 5166  3279 
Konzultace se znalcem, znalecké 
posudky 

-20 000,00 

RP0500 785 - OSM 3613 5151  3281 Voda -40 000,00 

RP0500 785 - OSM 3613 5169  3284 Ostatní služby -100 000,00 

 
5 p) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017, to je navýšení výdajů kapitoly 
717 - MP o částku 2.519.981,00 Kč a snížení výdajů kapitoly 789 - SOSH ve stejné výši 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017, to je navýšení výdajů kapitoly 717 - MP                   
o částku 2.519.981,00 Kč a snížení výdajů kapitoly 789 - SOSH ve stejné výši. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0425 717 - MP 5311 5011  69 Platy zaměstnanců 1 876 429,00 

RP0425 717 - MP 5311 5031  70 Sociální pojištění 472 935,00 

RP0425 717 - MP 5311 5032  72 Zdravotní pojištění 170 617,00 

RP0492 789 - SOSH 2219 5171  3653 SSZ provoz a údržba -119 981,00 

RP0492 789 - SOSH 2292 5193  3655 Dotace MHD -500 000,00 

RP0492 789 - SOSH 2212 5171  3657 Oprava a údržba komunikací -600 000,00 

RP0492 789 - SOSH 2219 5169  3663 Služby spojené s opravami MK -100 000,00 

RP0492 789 - SOSH 2221 6121  3739 Autobusové čekárny  - nové -500 000,00 

RP0492 789 - SOSH 2219 5171  3742 Opravy chodníků -450 000,00 

RP0492 789 - SOSH 2212 5171  3743 
Osadní výbory - opravy místních 
komunikací 

-250 000,00 

 
5 q) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - 
OE o částku 113.244,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ ve stejné výši z důvodu přijetí 
neinvestiční účelové dotace z MŠMT ČR na projekt "ŠABLONY", č. projektu 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002729, určené pro MŠ Rybička 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE o částku 
113.244,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové 
dotace z MŠMT ČR na projekt "ŠABLONY", č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002729, určené pro 
MŠ Rybička. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0497 788 - ŠŠZ 3111 5336 33063 3940 
Neinv. účelová dotace MŠMT ČR - 
"Šablony" MŠ Rybička - 85 % 

96 257,40 

RP0497 788 - ŠŠZ 3111 5336 33063 3941 
Neinv. účelová dotace MŠMT ČR - 
"Šablony" MŠ Rybička - 15 % 

16 986,60 

RP0497 741 - OE  4116 33063 3942 
Neinvestiční účelová dotace 
MŠMT ČR "Šablony" MŠ Rybička 
- 85 % 

96 257,40 

RP0497 741 - OE  4116 33063 3943 
Neinvestiční účelová dotace 
MŠMT ČR - Šablony" MŠ Rybička 
15 % 

16 986,60 
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5 r) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE (neinvestiční transfery) o částku 10.000,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OVV              
ve stejné výši z důvodu přijetí příspěvku od Úřadu práce ČR dle Dohody o vyhrazení společensky 
účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu                            
a Evropského sociálního fondu 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - 
OE (neinvestiční transfery) o částku 10.000,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OVV ve stejné výši   
z důvodu přijetí příspěvku od Úřadu práce ČR dle Dohody o vyhrazení společensky účelného 
pracovního místa a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského 
sociálního fondu. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0496 741 - OE  4116 13013 3604 
Dotace na veřejně prospěšné 
práce 82,38 % 

8 238,00 

RP0496 741 - OE  4116 13013 3605 
Dotace na veřejně prospěšné 
práce 17,62 % 

1 762,00 

RP0502 719 - OVV 6171 5031 13013 3609 
(17,62 %) Pojistné na sociální 
zabezpečení a příspěvek na státní 
politiku zaměstnanosti 

328,79 

RP0502 719 - OVV 6171 5032 13013 3611 
(17,62 %) Pojistné na veřejné 
zdravotní pojištění 

118,23 

RP0502 719 - OVV 6171 5031 13013 3608 
(82,38 %) Pojistné na sociální 
zabezpečení a příspěvek na státní 
politiku zaměstnanosti 

1 537,21 

RP0502 719 - OVV 6171 5032 13013 3610 
(82,38 %) Pojistné na veřejné 
zdravotní pojištění 

552,77 

RP0502 719 - OVV 6171 5011 13013 3607 Platy (17,62 %) 1 314,98 

RP0502 719 - OVV 6171 5011 13013 3606 Platy (82,38 %) 6 148,02 

 
5 t) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení  příjmů kapitoly 741 - 
OE o částku 2.790.563,80 Kč a  navýšení výdajů kapitoly 787 - CSZS ve stejné výši z důvodu přijetí 
neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Středočeského kraje 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení  příjmů kapitoly 741 – OE                      
o částku 2.790.563,80 Kč a  navýšení výdajů kapitoly 787 - CSZS ve stejné výši z důvodu přijetí 
neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Středočeského kraje. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0508 787 - CSZS 4351 5336 13013 3688 
Neinv. dotace EU - Dětská 
skupina "Berušky" 

741 285,00 

RP0508 787 - CSZS 4351 5336 13013 3689 
Neinv. dotace ČR - Dětská 
skupina "Berušky" 

87 210,00 

RP0508 787 - CSZS 4351 5336 13013 3686 
Neinv. dotace EU- Dětská skupina 
"Sluníčka" 

914 658,48 

RP0508 787 - CSZS 4351 5336 13013 3687 
Neinv. dotace ČR - Dětská 
skupina "Sluníčka" 

161 410,32 

RP0508 787 - CSZS 4351 5336 13305 3602 
Neinvestiční dotace KÚ - 
poskytování soc. služeb 

886 000,00 

RP0508 741 - OE  4116 13013 3690 
Neinv. transfer ČR - Dětská 
skupina "Sluníčka" 

161 410,32 

RP0508 741 - OE  4116 13013 3691 
Neinv. transfer EU - Dětská 
skupina "Berušky" 

741 285,00 

RP0508 741 - OE  4116 13013 3692 
Neinv. transfer ČR - Dětská 
skupina "Berušky" 

87 210,00 

RP0508 741 - OE  4122 13305 3603 
neinvestiční dotace KÚ - 
poskytování soc. služeb 

886 000,00 

RP0508 741 - OE  4116 13013 3685 
Neinv. transfer EU - Dětská 
skupina "Sluníčka" 

914 658,48 

 
5 u) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE (transfery, ÚZ 14004)o částku 77.863,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 783 – OOA                
ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční dotace ve stejné výši z Programu účelové dotace v požární 
ochraně na výdaje jednotek SDH obcí Středočeského kraje v roce 2017 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - 
OE (transfery, ÚZ 14004)o částku 77.863,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 783 - OOA ve stejné výši                
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z důvodu přijetí neinvestiční dotace ve stejné výši z Programu účelové dotace v požární ochraně                     
na výdaje jednotek SDH obcí Středočeského kraje v roce 2017. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0489 783 - OOA 5512 5137 14004 1716 
Drobný majetek - JSDH Pb. VI-BH  
ÚZ 14004 

67 499,00 

RP0489 783 - OOA 5512 5167 14004 1611 
Odborná příprava - dotace (UZ 
14004) Pb VI-BH 

800,00 

RP0489 783 - OOA 5512 5156 14004 1638 
Pohonné hmoty - dotace (ÚZ 
14004) Pb VI - BH 

9 564,00 

RP0491 741 - OE  4116 14004 3925 Dotace pro potřeby SDH 77 863,00 

 
5 w) Návrh rozpočtové opatření - změny rozpočtu města na rok 2017, tj. snížení rozpočtu příjmů kapitoly 
741 - OE (neinvestiční transfery ÚZ 98071) o částku 24.932,50 Kč a snížení rozpočtu výdajů kapitoly 719 
- OVV ve stejné výši z důvodu finančního vypořádání neinvestiční účelové dotace na výdaje spojené                
s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konaly v pátek 20. října a sobotu 21. října 
2017 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017, tj. snížení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE 
(neinvestiční transfery ÚZ 98071) o částku 24.932,50 Kč a snížení rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OVV 
ve stejné výši z důvodu finančního vypořádání neinvestiční účelové dotace na výdaje spojené s volbami 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konaly v pátek 20. října a sobotu 21. října 2017. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0509 741 - OE  4111 98071 001 Neinvestiční přijaté 
transfery 

2061 Volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu 
ČR  

-24 932,50 

RP0509 719 - 
OVV 

6114 5173 98071 010 Volby do Poslanecké 
sněmovny parlamentu ČR 

2305 Cestovné -10 000,00 

RP0509 719 - 
OVV 

6114 5137 98071 010 Volby do Poslanecké 
sněmovny parlamentu ČR 

2306 Drobný hmotný 
dlouhodobý majetek 

-1 711,50 

RP0509 719 - 
OVV 

6114 5139 98071 010 Volby do Poslanecké 
sněmovny parlamentu ČR 

1944 Materiál -95 536,50 

RP0509 719 - 
OVV 

6114 5164 98071 010 Volby do Poslanecké 
sněmovny parlamentu ČR 

4067 Nájemné -11 730,50 

RP0509 719 - 
OVV 

6114 5169 98071 010 Volby do Poslanecké 
sněmovny parlamentu ČR 

1945 Nákup ostatních 
služeb 

-20 145,50 

RP0509 719 - 
OVV 

6114 5171 98071 010 Volby do Poslanecké 
sněmovny parlamentu ČR 

1946 Opravy a udržování -9 788,00 

RP0509 719 - 
OVV 

6114 5021 98071 010 Volby do Poslanecké 
sněmovny parlamentu ČR 

1948 Ostatní osobní výdaje 131 392,0
0 

RP0509 719 - 
OVV 

6114 5011 98071 010 Volby do Poslanecké 
sněmovny parlamentu ČR 

2839 Platy -15 483,00 

RP0509 719 - 
OVV 

6114 5156 98071 010 Volby do Poslanecké 
sněmovny parlamentu ČR 

1949 Pohonné hmoty a 
maziva 

8 948,00 

RP0509 719 - 
OVV 

6114 5175 98071 010 Volby do Poslanecké 
sněmovny parlamentu ČR 

1950 Pohoštění 38 952,00 

RP0509 719 - 
OVV 

6114 5031 98071 010 Volby do Poslanecké 
sněmovny parlamentu ČR 

1947 Povinné pojistné na 
sociální zabezpečení 

-18 870,00 

RP0509 719 - 
OVV 

6114 5032 98071 010 Volby do Poslanecké 
sněmovny parlamentu ČR 

1951 Povinné pojistné na 
veřejné zdravotní 
pojištění 

-9 593,00 

RP0509 719 - 
OVV 

6114 5019 98071 010 Volby do Poslanecké 
sněmovny parlamentu ČR 

1952 Refundace -5 045,00 

RP0509 719 - 
OVV 

6114 5029 98071 010 Volby do Poslanecké 
sněmovny parlamentu ČR 

2302 Refundace OSVČ 1 446,00 

RP0509 719 - 
OVV 

6114 5161 98071 010 Volby do Poslanecké 
sněmovny parlamentu ČR 

1953 Služby pošt -7 767,50 

 
 
Rada    II.   d o p o r u č u j e   ZM 

schválit:  
 

5 s) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017 v rámci kapitoly 786 - OIRM na 
straně kapitálových výdajů 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017 v rámci kapitoly 786 - OIRM na straně 
kapitálových výdajů. 
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Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0495 786 - OIRM  4374 6121  3716 Realizace stavby -9 459 408,39 

RP0495 786 - OIRM  3691 6121 17969 4271 85 % EU 7 679 289,41 

RP0495 786 - OIRM  3691 6121 17968 4272 SR 5 % 451 722,89 

RP0495 786 - OIRM  3691 6121  4273 Město 10 % 903 446,34 

RP0495 786 - OIRM  3691 6121  4274 Město - nezpůsobilé výdaje 424 949,75 

 
5 v) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE (daňové příjmy) o částku 5.288.679,15 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva) 
ve stejné výši a další úprava rozpočtu daňových příjmů města z důvodu změny legislativy v oblasti daní 
z hazardních her 

rozpočtového opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - 
OE (daňové příjmy) o částku 5.288.679,15 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva) ve stejné 
výši a další úprava rozpočtu daňových příjmů města z důvodu změny legislativy v oblasti daní                           
z hazardních her. 

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

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0470 741 - 
OE 

 1382 001 Daně z příjmů, nemovitých věcí a 
přidané hodnoty, odvody loterie a VHP 

1239 Příjem z odvodu 
loterií a jiných 
podobných her 
kromě z VHP 

-708 473,09 

RP0470 741 - 
OE 

 1383 001 Daně z příjmů, nemovitých věcí a 
přidané hodnoty, odvody loterie a VHP 

1244 Příjem z odvodu z 
VHP a jiných 
technických 
herních zařízení 

-18 028 337,42 

RP0470 741 - 
OE 

 1381 001 Daně z příjmů, nemovitých věcí a 
přidané hodnoty, odvody loterie a VHP 

3923 Daň z hazardních 
her - 30 % 

1 774 641,60 

RP0470 741 - 
OE 

 1381 001 Daně z příjmů, nemovitých věcí a 
přidané hodnoty, odvody loterie a VHP 

3966 Daň z hazardních 
her - 65 % 

22 250 848,06 

RP0470 741 - 
OE 

6171 5901 001 Ostatní 3593 Rezerva města 5 288 679,15 

 
hl.  pro  4 
(nepřítomen 1) 

 
 
6) Uzávěra napojování dalších producentů na stokovou síť ČOV Dubenec 

R.usn.č.1232/2017        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í 

zprávu provozovatele města Příbram, solečnosti 1.SčV a.s. se sídlem Ke Kablu 971, 100 00, Praha 10, 
o uzávěře napojování dalších producentů na stokovou síť ČOV Dubenec. 
 

 
hl.  pro  4 
(nepřítomen 1) 

 
7) Zápis z jednání kulturní, letopisecké a památkové komise 

R.usn.č.1233/2017        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

zápis z jednání Komise kulturní, letopisecké a památkové ze dne 08. 11. 2017, 
 
II.   n e  s c h v a l u j e 

  podepsání adopční smlouvy v rámci projektu „Adopce významných hrobů“. 
 
hl.  pro  4 
(nepřítomen 1) 

8) KMTS zápis z jednání dne 04.12.2017 

R.usn.č.1234/2017        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í 

zápisy z jednání sportovní komise ze dne 04.12.2017.                                                          
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hl.  pro  4 
(nepřítomen 1) 
 

 
9) Žádost o dotaci_Nadační fond pro rozvoj mládežnického sportu 

Hlasováno o návrhu Mgr. Švendy. 
R.usn.č.1235/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

1) poskytnutí individuální dotace ve výši 20.000 Kč pro Nadační fond pro rozvoj mládežnického 
sportu, Plzeňská 77, 26101 Příbram, IČ 05000181, na projekt s názvem „Příbram Cup 2017“, a to 
z kap. 777-OŠKS, za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím 
jím zřízeným či založeným, 
 

2) rozpočtové opatření, tj. změnu rozpočtu města na rok 2017, které se promítne na straně běžných 
výdajů v rámci kapitoly 777–OŠKS ve snížení prvku 3718 (Individuální dotace) o částku 20.000 Kč 
a navýšení prvku 3694 (Neinvestiční účelová dotace spolkům) ve stejné výši, 

 
3) uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem Nadační fond pro rozvoj mládežnického sportu, 

Plzeňská 77, 26101 Příbram, IČ 05000181, o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč na projekt 
„Příbram Cup 2017“, v souladu s Pravidly o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí 
z rozpočtu města Příbram č. 1/2016 přijatými ZM dne 27.06.2016, ZM usn.č.503/2016. 

 
hl.  pro  4 
(nepřítomen 1) 

 
 

10) Zpráva o plnění usnesení RM Příbram za II. čtvrtletí 2017 včetně plnění usnesení RM za minulá 
období 

R.usn.č.1236/2017        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í 

zprávu o plnění usnesení RM Příbram za II. čtvrtletí 2017 včetně plnění usnesení RM za minulá období.     
 

 hl.  pro  4 
(nepřítomen 1) 

 
 
11) Návrh na zajištění dodavatele realizace sociálních pohřbů 

R.usn.č.1237/2017        
Rada    s c h v a l u j e 

realizaci sociálních pohřbů dle Vyhlášky č. 277/2017 Sb. o postupu obce při zajištění pohřbení těla 
zemřelého slušným způsobem podle místních zvyklostí, prostřednictvím dodavatele BOUŠÍ a PONÍŽIL, 
IČO 67917011, cena jednoho sociálního pohřbu bude účtována dle ceníku, který byl součástí nabídky. 

                                                          
hl.  pro  4 
(nepřítomen 1) 

 
 
12) Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o pronájmu pozemků č. 65/2003 ze dne 18.11.2003,                 
ve znění dodatku č. 1 a č. 2        

R.usn.č.1238/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o pronájmu pozemků uzavřené dne 18.11.2003, ve znění dodatku               
č. 1 ze dne 17.01.2006 a dodatku č. 2 ze dne 16.08.2016, mezi nájemcem městem Příbram                              
a pronajímatelem panem ……………, bytem ……………, kdy předmětem dodatku  bude: 

1. úprava rozsahu předmětu smluvního vztahu spočívající: 
a) ve vyjmutí pozemků p.č. 715/194 a p.č. 715/195, oba v k.ú. Březové Hory, a to s účinností od 
28.6.2017, 
b) ve změně výměry pozemků, p.č. 715/189 z původní výměry 2336 m

2
 na novou výměru 1567 m

2
                  

a p.č. 715/190 z původní výměry 1854 m
2
 na novou výměru 1214 m

2
, s účinností od 18.07.2017, 
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c) ve vyjmutí pozemku p.č.715/193 a rozšíření o pozemek p.č. 715/315 o výměře 255 m
2
, vše v k.ú. 

Březového Hory, a to s účinností od 18.07.2017. 
 
2. změna výše ročního nájemného z nově stanoveného předmětu nájmu v k.ú. Březové Hory v částce 
148.477,59 Kč sestávající z těchto položek nájemného: 

z pozemku p.č. 715/136 ve výši 65.939,85 Kč, z pozemku p.č. 715/165 ve výši 20.361,35 Kč/rok,                      
z pozemku p.č. 715/182 ve výši 95,22 Kč/rok, z pozemku p.č. 715/189 ve výši 29.841,95 Kč/rok,                       
z pozemku p.č. 715/190, ve výši 26.009,34 Kč/rok, z pozemku p.č. 715/191 ve výši 2.173,50 Kč/rok,                        
z pozemku p.č. 715/192 ve výši 582,50 Kč/rok, z pozemku p.č. 715/231 ve výši 990,29 Kč/rok,                          
z pozemku p.č. 715/233 ve výši 266,62 Kč/rok a z pozemku p.č. 715/315, ve výši 2.216,97 Kč/rok.                                                       
   

hl.  pro  4 
(nepřítomen 1) 

 
 
13) Posouzení záměru prodeje pozemku p. č. 223/2, jehož součástí je budova bez čísla popisného nebo 
evidenčního, stavba technického vybavení, prodeje pozemku p. č. 223/1 a pozemku p. č. 223/4, to vše 
v k. ú. Žežice 

R.usn.č.1239/2017        
Rada    d o p o r u č u j e  ZM 

schválit záměr prodeje pozemku p. č. 223/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 49 m
2
, jehož 

součástí je budova bez čísla popisného nebo evidenčního, stavba technického vybavení, a záměr 
prodeje pozemků p. č. 223/1, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 121 m

2
 a pozemku p. č. 223/4, 

ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 20 m
2
, to vše   v k. ú. Žežice, za minimální cenu dle znaleckého 

posudku ve výši 227.000,00 Kč.                                                            
   

hl.  pro  4 
(nepřítomen 1) 

 
14) Žádost o bezplatné využití jednacího sálu v budově města na nám. T. G. Masaryka 121, Příbram I 

R.usn.č.1240/2017        
Rada    s c h v a l u j e   

uzavření smlouvy o výpůjčce jednacího sálu v budově č. p. 121,  nám. T. G. Masaryka, Příbram I, mezi 
městem Příbram jako půjčitelem a vypůjčitelem - Okresní správou sociálního zabezpečení Příbram, 
Hailova 133, Příbram I, na den 26. ledna 2018 od 08,00 hodin do 10,00 hodin s tím,  že následný úklid 
celého sálu bezprostředně po skončení akce zajistí vypůjčitel. 

                                                          
hl.  pro  5 

        
15) Návrh na schválení výše úhrady za bezesmluvní užívání prostor v budově č.p. 653, Příbram VI – 
Březové Hory 

R.usn.č.1241/2017        
Rada    s c h v a l u j e   

úhradu částky ve výši 16.920 Kč za bezesmluvní užívání prostoru (garáž) o výměře 94 m
2
 v budově č.p. 

653, Příbram VI – Březové Hory, která je součástí pozemku p.č.st. 115/5, v k.ú. Březové Hory, panem 
Miroslavem Kadičem, Slunná 551, Příbram V, IČO 45089329, a to za období od 01.09.2017                          
do 30.11.2017. 

                                                         hl.  pro  5 
        

 
16) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného místa elektrického zařízení 
k distribuční soustavě – Příbram VII/400, Kulturní dům 

R.usn.č.1242/2017        
Rada    s c h v a l u j e 

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční 
soustavě do napěťové hladiny 22 kV (VN) mezi městem Příbram a společností ČEZ Distribuce, a. s., 
IČO 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, pro odběrné místo 
Legionářů 400, Příbram VII, Kulturní dům, jejíž text je přílohou předloženého materiálu. 

                                                         



Město Příbram - RM  18.12.2017 

  13 

 

       hl.  pro  5 
              

 
17) Návrh na uzavření smlouvy o zabezpečení svozu odpadu podobného komunálnímu 

R.usn.č.1243/2017      
Rada    s c h v a l u j e 

1) revokaci usnesení Rady města Příbram č. 216/2017 ze dne 06.03.2017, 
 

2) uzavření smlouvy o zabezpečení svozu odpadu mezi Technickými službami města Příbrami, 
příspěvkovou organizací, se sídlem U Kasáren 6, Příbram IV, 261 01 Příbram, IČO 00068047,                   
a městem Příbram, a to ve smyslu návrhu smlouvy č. 30028, která je přílohou předloženého 
materiálu. 

                                                       hl.  pro  5 
         

 
18) Ceník poskytovaných pohřebních služeb v Obřadní síni Příbram „Na Hvězdičce“ Jinecká 324, 
Příbram I 

R.usn.č.1244/2017        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í 

ceník poskytovaných pohřebních služeb v Obřadní síni Příbram Na Hvězdičce, Jinecká 324, Příbram I, 
platný od 1.10.2017, zpracovaný nájemcem prostor panem Romanem Vítkem, se sídlem Milínská 130, 
261 01, Příbram – Příbram III, IČO 65977939, který je přílohou předloženého materiálu. 

                                                        
hl.  pro  5 

       
  

19) Žádost Svazu skautů a skautek ČR o prodloužení nájemní smlouvy 

R.usn.č.1245/2017      
Rada    s c h v a l u j e 

uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor“ č. 7/2005/365/OSB/K ze dne 03.06.2005 
mezi pronajímatelem městem Příbram a nájemcem spolkem Svaz skautů a skautek České republiky,            
4. oddíl skautů „Mohawk“ Příbram, z.s., se sídlem  Plzeňská 64, Příbram I, 261 01 Příbram, IČO 
71215549, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.10.2005, dodatku č. 2 ze dne 16.05.2017 a dodatku č. 3 ze 
dne 05.10.2017, kdy předmětem dodatku bude prodloužení doby trvání smluvního vztahu z doby určité 
do 31.03.2018 na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní dobou, se zakotvením smluvní povinnosti 
nájemce hradit náklady na elektrickou energii, vodné a stočné, spojené s užíváním předmětu nájmu. 

 
                                                       hl.  pro  5 
 
 

20) Návrh z jednání bytové komise ze dne 6.12.2017 

R.usn.č.1246/2017        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

1) uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 1168/MERK/2016 k bytu č. … v Příbrami IV, Čs. armády 
5, 1+0, byt standard s panem ……………, na dobu určitou 1 roku od 1.1.2018, za cenu 90,- 
Kč/m²/měsíc, 

2) uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 114/MERK/2017 k bytu č. … v Příbrami III, Dlouhá 101, 
1+0, byt standard s panem ……………, na dobu určitou 1 roku od 15.12.2017, za cenu 80,- 
Kč/m²/měsíc, 

3) uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č 1395/MERK/2015 k bytu č. … v Příbrami I, Pivovarská 
132, 3+1, byt standard s panem ……………a paní ……………, na dobu určitou 1 roku od 1.1.2018, 
za cenu 80,- Kč/m²/měsíc. 

4) uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 1245/MERK/2016 k bytu č. … v Příbrami VII, C. K. 
Neumanna 222, 1+0, byt standard s panem ……………, na dobu určitou 1 roku od 1.1.2018,                   
za cenu 80,- Kč/m²/měsíc, 

5) uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 597/MERK/2016 k bytu č. … v Příbrami VII,                           
tř. Osvobození 306, 1+1, byt služební s panem ……………, na dobu určitou 1 roku, od 1.1.2018,                  
za cenu 70,- Kč/m²/měsíc, 
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6) uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 1171/MERK/2014 k bytu č. … v Příbrami II, Žižkova 326, 
1+0, byt pro PVO s panem ……………, na dobu určitou 1 roku, od 18.12.2017, za cenu 47,28,- 
Kč/m²/měsíc, 

7) uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 207/MERK/2016 k bytu č. … v Příbrami II, Žižkova 326, 
1+0, byt pro PVO s panem ……………a paní ……………, na dobu určitou 1 roku, od 15.2.2018,              
za cenu 47,28,- Kč/m²/měsíc, 

8) uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 124/MERK/2017 k bytu č. … v Příbrami VI, U Dolu Anna 
26, 2+0, byt standard s panem ……………a paní ……………, na dobu určitou 1 roku, od 1.2.2018, 
za cenu 101,- Kč/m²/měsíc, 

 
II.   n e s c h v a l u j e  
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 1171/MERK/2016 k bytu č. … v Příbrami I, nám. T.G.M. 
100, 1+1, byt standard  s paní ……………, na dobu určitou 1 roku, od 1.2.2018, za cenu 83,- 
Kč/m²/měsíc. 
 

hl.  pro  4 
(nepřítomen 1)    

                                                     
 
21) Návrh o ukončení nájmu nebytových prostor č. 703 – masáže -  v Příbrami I, ul. Hradební čp. 69                  
a změna užívání z NP na byt 

R.usn.č.1247/2017        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

žádost CSaZS - nájemce prostoru k podnikání  č. 703 (označení dle interní evidence správce)                         
o uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy ze dne 7.5.2002 včetně dodatků, ke dni 31.12.2017.  
Předmětem nájmu je nebytový prostor užívaný jako provozovna masáží v domě č.p. 69 v Příbrami I. 
 
II.   s c h v a l u j e 
1) ukončení smlouvy o nájmu prostor  ze dne 7.5.2002, ve znění pozdějších dodatků, dohodou                   

k navrhovanému dni žadatelem -  31.12.2017, 
 

2) podání žádosti o povolení změny užívání stavby:  změny užívání nebytového prostoru k podnikání 
č. 703  na bytovou jednotku č. 6 v domě č.p.69 v Příbrami I. 

 
hl.  pro  4 
(nepřítomen 1) 
 

 
22) Žádost o udělení souhlasu s přijetím finančního a věcného daru 

R.usn.č.1248/2017        
Rada    u d ě l u j e 

souhlas Centru sociálních a zdravotních služeb města Příbram s přijetím finančního daru ve výši 3.500 
Kč pro potřeby střediska Dětské skupiny Berušky a věcného daru v hodnotě 1.000 Kč pro potřeby 
Dětské skupiny Sluníčka. 

                                                         hl.  pro  4 
(nepřítomen 1) 
 

 
23) Na vědomí – přehled schválených žadatelů pro umístění do Domova seniorů za II. pololetí roku 2017 
(17. 6. – 30. 11. 2017) a statistický přehled žádostí za rok 2017 k 30. 11. 2017 

R.usn.č.1249/2017        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í 

přehled schválených žadatelů pro umístění do Domova seniorů za II. pololetí roku 2017 (17. 6. – 30. 11. 
2017) a statistický přehled žádostí za rok 2017 k 30. 11. 2017. 

                                                          
hl.  pro  4 
(nepřítomen 1) 

 
 
24) Návrh na přidělení sociálních bytů 
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R.usn.č.1250/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

1) přidělení sociálního bytu č. …, Příbram VI, U Dolu Anna 26, pro paní ……………, trvale bytem             
……………, na dobu 3 měsíců s možností opakovaného prodloužení, max. na dobu 24 měsíců, 
jako výjimku ze Směrnice č. 1/2015 „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví Města 
Příbram“, 
 

2) přidělení sociálního bytu č. …, Příbram IV, Čs. armády 5, pro paní ……………, trvale bytem 
……………, na dobu 3 měsíců s možností opakovaného prodloužení, max.  
na dobu 24 měsíců, jako výjimku ze Směrnice č. 1/2015 „Pravidla pro pronájem  
a směnu bytů ve vlastnictví Města Příbram“. 

. 
                                                       hl.  pro  4 

(nepřítomen 1) 
 

 
25) Žádost o výjimku ze směrnice č. 1/2015 Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města 
Příbram  

R.usn.č.1251/2017        
Rada    s c h v a l u j e 

žádost paní …………… o udělení výjimky ze Směrnice č. 1/2015 „Pravidla pro pronájem a směnu bytů 
ve vlastnictví města Příbram“ spočívající v prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě č. …, 
……………, do 31.01.2018. 
 

                                                         hl.  pro  4 
(nepřítomen 1) 

 
 
26) Žádost o finanční příspěvek (Hokejový klub HC Příbram, z.s.) 

R.usn.č.1252/2017        
Rada    s c h v a l u j e 

1) poskytnutí finančního příspěvku pro hokejový klub HC Příbram, z.s., se sídlem Legionářů 378, 261 
01 Příbram VII, IČ: 47072741, na úhradu členských příspěvků ……………, ve výši  2.500 Kč, a to  
z kap. 728 - OSVZ, prvek 3730 - podpora pro talentované děti, za podmínky splnění bezdlužnosti 
vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným, 
 

2) rozpočtové opatření, tj. změnu rozpočtu města na rok 2017, které se promítne na straně běžných 
výdajů v rámci kapitoly 728 – OSVZ ve snížení prvku 3730 (podpora pro talentované děti) o částku 
2.500 Kč a navýšení prvku 4021 (neinvestiční transfery spolkům) ve stejné výši, 
 

3) uzavření veřejnoprávní smlouvy s hokejovým klubem HC Příbram, z.s., se sídlem Legionářů 378, 
261 01  Příbram VII, IČ: 47072741, o poskytnutí dotace ve výši 2.500 Kč na úhradu členských 
příspěvků v souladu s Pravidly o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu 
města Příbram č. 1/2016 přijatými Zastupitelstvem města  Příbram dne 27.06.2016, usn. č. 
503/2016/ZM. 

 
                                                         hl.  pro  4 

(nepřítomen 1) 
 

 
27) Návrh rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2018 a střednědobých výhledů na roky 2019 – 2020  

R.usn.č.1253/2017        
Rada     s c h v a l u j e  

rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019 - 2020 příspěvkové organizace Základní škola 
pod Svatou Horou, Balbínova 328, Příbram II v předloženém znění 

 
hl.  pro  4 
(nepřítomen 1) 

R.usn.č.1254/2017        
Rada     s c h v a l u j e  
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rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019 - 2020 příspěvkové organizace Základní škola 
Příbram - Březové Hory, Prokopská 337, Příbram VI v předloženém znění 

 
hl.  pro  4 
(nepřítomen 1) 

 
R.usn.č.1255/2017        
Rada     s c h v a l u j e 

rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019 - 2020 příspěvkové organizace Základní 
škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 v předloženém znění 

 
hl.  pro  4 
(nepřítomen 1) 

R.usn.č.1256/2017        
Rada     s c h v a l u j e 

rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019 - 2020 příspěvkové organizace ZŠ, Příbram II, 
Jiráskovy sady 273 v předloženém znění 

 
hl.  pro  4 
(nepřítomen 1) 

R.usn.č.1257/2017        
Rada     s c h v a l u j e 

rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhledu na roky 2019 - 2020 příspěvkové organizace ZŠ Příbram 
VII. 28. října 1 v předloženém znění 

 
hl.  pro  4 
(nepřítomen 1) 

R.usn.č.1258/2017        
Rada     s c h v a l u j e 

rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019 - 2020 příspěvkové organizace ZŠ Příbram 
VII, Školní 75 v předloženém znění 

 
hl.  pro  4 
(nepřítomen 1) 

R.usn.č.1259/2017        
Rada     s c h v a l u j e 

rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019 - 2020 příspěvkové organizace Waldorfská 
škola Příbram – mateřská škola, základní škola a střední škola v předloženém znění 

 
hl.  pro  4 
(nepřítomen 1) 

R.usn.č.1260/2017        
Rada     s c h v a l u j e 

rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019 - 2020 příspěvkové organizace ŠJ, Příbram 
VIII, Školní 75 v předloženém znění 

 
hl.  pro  4 
(nepřítomen 1) 

R.usn.č.1261/2017        
Rada     s c h v a l u j e 

rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019 - 2020 příspěvkové organizace ŠJ, Příbram II, 
K Zátiší 274 v předloženém znění 

 
hl.  pro  4 
(nepřítomen 1) 

R.usn.č.1262/2017        
Rada     s c h v a l u j e 

rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019 - 2020 příspěvkové organizace ZUŠ Antonína 
Dvořáka, Příbram III, Jungmannova 351 v předloženém znění 
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hl.  pro  4 
(nepřítomen 1) 
 

R.usn.č.1263/2017        
Rada     s c h v a l u j e 

rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019 - 2020 příspěvkové organizace ZUŠ Příbram 
I, nám. T.G.M. 155 v předloženém znění 

 
hl.  pro  4 
(nepřítomen 1) 

 
R.usn.č.1264/2017        
Rada     s c h v a l u j e 

rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019 - 2020 příspěvkové organizace MŠ V Zahradě 
v předloženém znění 

 
hl.  pro  4 
(nepřítomen 1) 

R.usn.č.1265/2017        
Rada     s c h v a l u j e 

rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019 - 2020 příspěvkové organizace MŠ Kličkova 
vila v předloženém znění 

 
hl.  pro  4 
(nepřítomen 1) 

R.usn.č.1266/2017        
Rada     s c h v a l u j e 

rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019 - 2020 příspěvkové organizace MŠ Klubíčko 
v předloženém znění 

 
hl.  pro  4 
(nepřítomen 1) 

R.usn.č.1267/2017        
Rada     s c h v a l u j e 

rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019 - 2020 příspěvkové organizace MŠ Perníková 
chaloupka v předloženém znění 

 
hl.  pro  4 
(nepřítomen 1) 

R.usn.č.1268/2017        
Rada     s c h v a l u j e 

rozpočet  na rok 2018  a střednědobý  výhled  na roky 2019 - 2020 příspěvkové organizace MŠ 28. října 
55 v předloženém znění 

hl.  pro  4 
(nepřítomen 1) 

 
R.usn.č.1269/2017        
Rada     s c h v a l u j e 

rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019 - 2020 příspěvkové organizace MŠ, Příbram 
VII, Bří Čapků 278 v předloženém znění 

 
hl.  pro  4 
(nepřítomen 1) 

R.usn.č.1270/2017        
Rada     s c h v a l u j e 

rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019 - 2020 příspěvkové organizace MŠ Pohádka 
v předloženém znění 

 
hl.  pro  4 
(nepřítomen 1) 
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R.usn.č.1271/2017        
Rada     s c h v a l u j e 

rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019 - 2020 příspěvkové organizace MŠ, Příbram 
VII, Jana Drdy 496 v předloženém znění 

 
hl.  pro  4 
(nepřítomen 1) 

R.usn.č.1272/2017        
Rada     s c h v a l u j e 

rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019 - 2020 příspěvkové organizace MŠ, Příbram 
III, Jungmannova 91 v předloženém znění 

 
hl.  pro  4 
(nepřítomen 1) 

R.usn.č.1273/2017        
Rada     s c h v a l u j e 

rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019 - 2020 příspěvkové organizace MŠ, Příbram 
VIII, Školní 131 v předloženém znění 

 
hl.  pro  4 
(nepřítomen 1) 

R.usn.č.1274/2017        
Rada     s c h v a l u j e 

rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019 - 2020 příspěvkové organizace MŠ pod 
Svatou Horou v předloženém znění 
 

hl.  pro  4 
(nepřítomen 1) 

R.usn.č.1275/2017        
Rada     s c h v a l u j e 

rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019 - 2020 příspěvkové organizace Alternativní 
MŠ v předloženém znění 

 
hl.  pro  4 
(nepřítomen 1) 

R.usn.č.1276/2017        
Rada     s c h v a l u j e 

rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019 - 2020 příspěvkové organizace MŠ Rybička 
v předloženém znění 

 
hl.  pro  4 
(nepřítomen 1) 

 
R.usn.č.1277/2017        
Rada     s c h v a l u j e 

rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019 - 2020 příspěvkové organizace Centrum 
sociálních a zdravotnických služeb v předloženém znění 

 
hl.  pro  4 
(nepřítomen 1) 

R.usn.č.1278/2017        
Rada     s c h v a l u j e 

rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019 - 2020 příspěvkové organizace Divadlo                 
A. Dvořáka Příbram v předloženém znění 

 
hl.  pro  4 
(nepřítomen 1) 

R.usn.č.1279/2017        
Rada     s c h v a l u j e 
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rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019 - 2020 příspěvkové organizace Galerie                  
Fr. Drtikola v předloženém znění 

 
hl.  pro  4 
(nepřítomen 1) 

R.usn.č.1280/2017        
Rada     s c h v a l u j e 

rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019 - 2020 příspěvkové organizace Knihovna               
J. Drdy v předloženém znění 

 
hl.  pro  4 
(nepřítomen 1) 

R.usn.č.1281/2017        
Rada     s c h v a l u j e 

rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019 - 2020 příspěvkové organizace Sportovní 
zařízení města Příbram v předloženém znění 

hl.  pro  4 
(nepřítomen 1) 

R.usn.č.1282/2017        
Rada     s c h v a l u j e 

rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019 - 2020  příspěvkové organizace Technické 
služby města Příbram v předloženém znění 
 

                                                         hl.  pro  4 
(nepřítomen 1) 

 
 
28) CSZS – žádost o navýšení mzdového limitu na rok 2017 

R.usn.č.1283/2017        
Rada    s c h v a l u j e 

navýšení mzdového limitu na platy organizace Centrum sociálních a zdravotních služeb o částku 
1.150.000,00 Kč na celkovou částku 40.510.000,00 Kč. 

                                                         
      hl.  pro  4 

(nepřítomen 1) 
 

 
29) GFD – žádost o navýšení mzdového limitu na rok 2017  

R.usn.č.1284/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

navýšení mzdového limitu na platy organizace Galerie Františka Drtikola o částku 86.000,00 Kč                    
na celkovou částku 1.476.000,00 Kč. Kč. 

                                                         hl.  pro  4 
(nepřítomen 1) 
 
 

30) Žádost ředitelky Základní umělecké školy, nám. T. G. Masaryka 155 o souhlas zřizovatele 
s pronájmem prostor školy ke zkouškám Příbramskému Big Bandu v období leden – červen 2018  

R.usn.č.1285/2017        
Rada    s o u h l a s í 

s tím, aby ředitelka Základní umělecké školy, nám. T.G. Masaryka 155, uzavřela smlouvu o poskytnutí 
pronájmu sálu školy s příslušenstvím Příbramskému Big Bandu z.s., Potoční 139, 261 01 Příbram I,             
IČ: 02682141 s účinností od 01.01.2018 do 30.06.2018. 

                                                          
hl.  pro  4 
(nepřítomen 1) 

 
 
31) Schválení věcných darů hostům města nebo organizátorům akcí 

R.usn.č.1286/2017        
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Rada    s c h v a l u j e 
věcné dary hostům města nebo organizátorům akcí v roce 2017 v celkové hodnotě 45.379,43 Kč                 
dle návrhu. 

                                                        
 hl.  pro  4 

(nepřítomen 1) 
 

32) Žádost Obchodní akademie a Vyšší odborné školy Příbram o souhlas s podnájmem prostor školy 

R.usn.č.1287/2017        
Rada    s o u h l a s í  

s poskytnutím podnájmu prostor školy – místnosti (označení 007) v přízemí budovy, Obchodní akademií 
a Vyšší odbornou školou Příbram, se sídlem Na Příkopech 104, Příbram, 261 01, IČO 61100412, panu 
Václavu Jiřímu Velátovi, bytem Příbram, Příbram V - Zdaboř 503, PSČ 261 01, IČO 06011021,                        
za účelem provozování školního bufetu, a to na dobu určitou 2 roky, s účinností od 1. ledna 2018. 

                                                        
 hl.  pro  4 

(nepřítomen 1) 
 

 
33) Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke „Smlouvě o pronájmu majetku města“ ze dne 18.7.1994 

R.usn.č.1288/2017        
Rada    s c h v a l u j e 

uzavření dodatku č. 2 ke „Smlouvě o pronájmu majetku města“ ze dne 18.7.1994, ve znění jejího 
dodatku č. 1, mezi městem Příbram jako pronajímatelem a nájemcem, jímž je Středočeský kraj, se 
sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČO: 70891095 (pro potřeby jeho příspěvkové organizace 
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram I, Na Příkopech 104, IČO 61100412), kdy 
předmětem dodatku bude zvýšení nájemného za pronájem prostor o celkové výměře 1 970 m

2
 

v budově č.p. 104 v Příbrami I, jež je součástí pozemku p.č. 16 v k.ú. Příbram, na částku 250 Kč/m
2
/rok, 

s tím, že město Příbram takto získané finanční prostředky bude investovat do školních budov, v nichž 
prostory nájemci pronajímá, a to ve smyslu dopisu radního Středočeského kraje pro oblast vzdělávání  
a sportu pana Ing. Jana Skopečka č.j. 125292/2017/KUSK ze dne 23.10.2017, jenž je přílohou 
předloženého materiálu. 

                                                      
 hl.  pro  4 

(nepřítomen 1) 
 

 
34) Návrh na uzavření dodatku č. 4 ke „Smlouvě o pronájmu majetku města“ ze dne 21.7.1994 

R.usn.č.1289/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 4 ke „Smlouvě o pronájmu majetku města“ ze dne 21.7.1994, ve znění jejích 
dodatků č. 1 až č. 3, mezi městem Příbram jako pronajímatelem a nájemcem, jímž je Středočeský kraj, 
se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČO: 70891095 (pro potřeby jeho příspěvkové organizace 
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Příbram II, Hrabákova 271, IČO 61100234), kdy 
předmětem dodatku bude zvýšení nájemného za pronájem prostor o celkové výměře 3 753,86 m

2
 

v budově č.p. 185 v Příbrami II, jež je součástí pozemku p.č. 1929, a v budově bez čísla popisného 
nebo evidenčního, jež je součástí pozemku p.č. 1930/1, vše v k.ú. Příbram, na částku 250 Kč/m

2
/rok, 

s tím, že město Příbram takto získané finanční prostředky bude investovat do školních budov, v nichž 
prostory nájemci pronajímá, a to ve smyslu dopisu radního Středočeského kraje pro oblast vzdělávání              
a sportu pana Ing. Jana Skopečka č.j. 125292/2017/KUSK ze dne 23.10.2017, jenž je přílohou 
předloženého materiálu. 

 
hl.  pro  4 
(nepřítomen 1) 

 
 
35) Návrh na uzavření dodatku č. 4 ke „Smlouvě o pronájmu majetku města“ ze dne 31.1.1995 

R.usn.č.1290/2017        
Rada    s c h v a l u j e  
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uzavření dodatku č. 4 ke „Smlouvě o pronájmu majetku města“ ze dne 31.1.1995, ve znění jejích 
dodatků č. 1 až č. 3, mezi městem Příbram jako pronajímatelem a nájemcem, jímž je Středočeský kraj, 
se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČO: 70891095 (pro potřeby jeho příspěvkové organizace 
Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram, Gen. R. Tesaříka 114, IČO 
00508268), kdy předmětem dodatku bude zvýšení nájemného za pronájem prostor o celkové výměře 
4 171,8 m

2
 v budově č.p. 114 v Příbrami I, jež je součástí pozemku p.č. 992 v k.ú. Příbram, na částku 

250 Kč/m
2
/rok, s tím, že město Příbram takto získané finanční prostředky bude investovat do školních 

budov, v nichž prostory nájemci pronajímá, a to ve smyslu dopisu radního Středočeského kraje pro 
oblast vzdělávání a sportu pana Ing. Jana Skopečka č.j. 125292/2017/KUSK ze dne 23.10.2017, jenž je 
přílohou předloženého materiálu. 

hl.  pro  4 
(nepřítomen 1) 

 
36) Žádost o posunutí termínu dokončení  

(staženo z programu)  
 
 
37) Bezbariérový přístup do knihovny Jana Drdy – hodnotící komise 

R.usn.č.1291/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

v souladu s čl. VI odst. 3 směrnice č. 2/2011 na zakázku „Bezbariérový přístup do knihovny Jana Drdy“ 
hodnotící komisi ve složení 
 
člen                                                                             
Mgr. Václav Švenda  
Ing. Milan Štufka 
Ing. Eva Černá 
Mgr. Radka Škubalová 

 Dagmar Drozenová 
 
 náhradník 
   Mgr. Hana Levanti 

 
hl.  pro  4 
(nepřítomen 1) 
 

38) Nabídka účasti v týmu – rekonstrukce Aquaparku 

Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky. 
R.usn.č.1292/2017        
Rada    I.  b e r e  n a  v ě d o m í 

obdrženou nabídku od pana Ing. Vladimíra Králíčka ze dne 10.11.2017, 
 
II.  n e j m e n u j e 
Ing. Vladimíra Králíčka jako dalšího člena projektového týmu projektu „Celková rekonstrukce                             
a modernizace aquaparku“, a to z toho důvodu, že činnost projektového týmu bude v nejbližších 
týdnech ukončena. 

hl.  pro  5 
 
 

39) Oprava vodovodních armatur a hydrantů v ulici Bohutínská, Příbram V – Zdaboř – Dodatek č. 1                 
ke smlouvě o dílo č. 1054/OIRM/2017 

R.usn.č.1293/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 1054/OIRM/2017 s firmou 1.SčV, a.s., IČ:47549793, který 
bude řešit úpravu ceny z 270.767,63 Kč bez DPH na 223.774,90 Kč bez DPH. 
 

                                                         hl.  pro  4 
(nepřítomen 1)  

 
 



Město Příbram - RM  18.12.2017 

  22 

 

40) Revokace a nový návrh na odkoupení vodovodního řadu PVC DN 200 a kanalizačního řadu AC DN 
300 a zřízení služebnosti inženýrské sítě, v k.ú. Příbram od společnosti Park Evropská Dva a.s.                         
a současně uzavření „Smlouvy o úplatě za zřízení věcného břemene“ mezi městem Příbram                                
a společnosti Park Evropská Dva a.s. 

R.usn.č.1294/2017        
Rada    I.   r e v o k u j e 

usnesení RM č. 1057/2017 ze dne 23.10.2017, 
 
II.   s c h v a l u j e 
1) odkoupení  vodovodního řadu PVC DN 200 a kanalizačního řadu AC DN 300 uložené v pozemcích 

parc. č. 1101/3, 3824/63, 3824/3, 3824/76, 3810/38, 1101/2  a 3810/74 vše v k.ú. Příbram,                     
od majitele řadů,  společnosti Park Evropská Dva a.s., Ocelářská 1354/35, Praha 9 - Libeň, 190 00 
zastoupené jednatelem Martinem Knolem, MBA , za symbolickou částku souhrnně ve výši 1,00 Kč, 
 

2) uzavření smlouvy o zřízení věcných břemen a nabytí služebnosti inženýrských sítí v pozemcích 
parc. č. 1101/3, 3824/63, 3824/3, 3824/76, 3810/38, 1101/2  a 3810/74 vše v k.ú. Příbram a to 
bezúplatně, 

 
3) uzavření „Smlouvy o úplatě za zřízení věcného břemene“ mezi majitelem společností Park 

Evropská Dva a.s. s městem Příbram, kdy předmětem smlouvy bude závazek majitele nabízející 
vodohospodářské sítě, uhradit městu Příbram úplatu požadovanou třetí stranou. 

 
                                                         hl.  pro  4 

(nepřítomen 1) 
 
 
41) Uzavření smlouvy o spolupráci v oblasti správy fakturačních vodoměrů v období let 2018 – 2020 

R.usn.č.1295/2017        
Rada    I.   s c h v a l u j e 

uzavření „Smlouvy o spolupráci v oblasti správy fakturačních vodoměrů“ mezi městem Příbram                         
a společností 1.SčV a.s. se sídlem Ke Kablu 971, 110 00, Praha 10 

 
 II.   u k l á d á 

OIRM zpracovat a zajistit uzavření smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení .                                                       
    

hl.  pro  4 
(nepřítomen 1) 

 
 
42) Parkoviště Příbram I, ul. Gen. Tesaříka – Změna č. 2 

R.usn.č.1296/2017        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

1) změnu  rozsahu nezbytně nutných prací dle Zadávacího listu č. 2 investiční akce „Parkoviště 
Příbram I, ul. Gen. Tesaříka“ oproti projektové dokumentaci, 
 

2) dodatečně navrhované změny dle Zadávacího listu č. 3  investiční akce „Parkoviště Příbram I, ul. 
Gen. Tesaříka“ oproti projektové dokumentaci, 

 
3) informaci ohledně instalace parkovacího systému u vjezdu na parkoviště. 

 
II.   s c h v a l u j e 
1) provedení nezbytně nutných prací pro dokončení investiční akce „Parkoviště Příbram I, ul. Gen. 

Tesaříka“ dle Zadávacího listu č. 2, které představují vícepráce ve výši 61 686,00 Kč bez DPH 
(74 640,10 Kč s DPH), 
 

2) provedení dodatečně navržených změn investiční akce „Parkoviště Příbram I, ul. Gen. Tesaříka“ 
dle Zadávacího listu č. 3,  které představují vícepráce ve výši 189 549,04 Kč bez DPH ( 229 354,34 
Kč s DPH) a méněpráce ve výši 173 727,83 Kč bez DPH (210 210,67 Kč s DPH),  
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3) uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 826/OIRM/2017 na investiční akci „Parkoviště Příbram 
I, ul. Gen. Tesaříka“ se společností  BES s r.o., se sídlem Sukova 325, 256 01 Benešov, IČ: 
43792553, kterým dojde ke změně díla dle Zadávacího listu č. 2 a 3 a jímž se mění celková cena 
díla na částku 7 553 098,92 Kč    bez DPH (9 139 249,72 Kč s DPH), 

 
4) odložení instalace parkovacího  systému společností BES, a.s, tj. zhotovitelem investiční akce 

„Parkoviště Příbram I, ul. Gen. Tesaříka“, dokud nebude ze strany investora definován požadovaný 
parkovací systém, 

 
III.   u k l á d á 

OIRM administrovat uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 826/OIRM/2017 dle bodu II. tohoto 
usnesení. 

                                                         
 hl.  pro  4 

(nepřítomen 1) 
 
 
43) Kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2018  

R.usn.č.1297/2017        
Rada    d o p o r u č u j e  ZM 

schválit výpočet vodného ve výši 52,23 Kč/m3 včetně DPH  a stočného ve výši  23,14 Kč/m3 včetně 
DPH na rok 2018, předloženou městu Příbram svým provozovatelem vodohospodářských zařízení 
1.SčV a.s. se sídlem Ke Kablu 971,100 00. Praha 10. 

                                                      
 hl.  pro  4 

(nepřítomen 1) 
 

 
44) Nákup informačního systému pro potřeby Městské policie Příbram 

R.usn.č.1298/2017        
Rada     s c h v a l u j e 

1) nákup informačního systému pro potřeby Městské policie – MP Manager od společnosti FT 
Technologies a.s., se sídlem Chválkovická 82, Olomouc 772 00, IČ:26833620 a uzavření licenční 
smlouvy a smlouvy o poskytování údržby a podpory s touto společností, za nabídkovou cenu: 
licence (základní modul, MDA, Mapový monitoring) v částce 435 000 Kč bez DPH a měsíční platba 
za údržbu a podporu v částce 8 917 Kč bez DPH dle přílohy tohoto materiálu, 
 

2) rozpočtové opatření – změnu rozpočtu města na rok 2017 na straně výdajů, tj. snížení rozpočtu 
kapitoly 741 – EO, číslo prvku 660 Rezerva starosty o částku 526 350 Kč a navýšení rozpočtu 
kapitoly 721 číslo prvku 957 Programové vybavení ve stejné výši. 

 
                                                         hl.  pro  5 
 
 

45) Návrh na schválení přímé objednávky na zpracování komplexní projektové dokumentace včetně 
autorského dohledu na rekonstrukci objektu čp. 69 Hradební Příbram I za účelem změny současného 
užívání budovy – jako bytového domu na dům s pečovatelskou službou 

R.usn.č.1299/2017        
Rada    s c h v a l u j e    

v souladu s čl. VII odst. 6 písm. c) Směrnice č. 2/2011 – Zásady a postupy při zadávání veřejných 
zakázek  přidělení zakázky a uzavření smlouvy o dílo ve věci  zpracování projektové dokumentace pro 
1. etapu rekonstrukce objektu č.p. 69, ul. Hradební, Příbram I, která byla popsána ve studii ing. Blažeje, 
firma AB Projekt - projektová kancelář, Mariánské  údolí 126, Příbram II s projektantem Ing. Kábou. 
 

                                                           hl.  pro  4 
(nepřítomen 1) 

 
 

46) Návrh na uzavření smlouvy o nájmu pozemků v k.ú. Příbram – „In-line dráha na pozemcích SŽDC               
a v OPD“ 
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R.usn.č.1300/2017        
Rada    s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o nájmu pozemků v souvislosti se stavbou: „In-line dráha na pozemcích SŽDC                      
a v OPD (Ochranné pásmo drah)“ s pronajímatelem, jímž je Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČO: 70994234, a podle 
jejího návrhu, který je přílohou předloženého materiálu. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 

 
47) Poskytnutí finanční částky na pořízení klavíru pro Základní školu, Příbram VIII, Školní 75  

R.usn.č.1301/2017        
Rada     s c h v a l u j e    

1) poskytnutí finanční částky ve výši 80.000,00 Kč z kapitoly 741, prvku č. 3369 Rezerva z dotačních 
titulů, a to pro Základní školu Příbram VIII, Školní 75 na pořízení klavíru, 
 

2) rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017 na straně výdajů, tj. snížení výdajů 
kapitoly 741 - OE (prvek 3369 Rezerva z dotačních titulů) o částku 80.000,00 Kč a navýšení výdajů 

kapitoly 788 – ŠŠZ (investiční příspěvek zřizovatele pro Základní školu Příbram VIII, Školní 75). 
 

                                                         hl.  pro  4 
(nepřítomen 1)    

 
48) Různé      

 
 
 
 
Zápis ověřili: 
Mgr. Václav Švenda 
PhDr. Petr Vácha 
 
Ing. Jindřich Vařeka, starosta 
Mgr. Václav Švenda, v z. 
 
Zapsala: Stanislava Walenková 
Příbram, dne: 22.12.2017    
 
Ověřeno: 27.12.2017 
Vyvěšeno: 28.12.2017 
 
 
 
 
 


