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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 29.01.2018 
od 13.00 hodin na Městském úřadě Příbram 

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

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Alena Ženíšková, 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. Žádost o schválení přijmutí finančních darů na akci „Vánoce v divadle“ 2017 

  6. Žádost o schválení přijmutí finančních darů, které byly divadlu poskytnuty v roce 2017 
  7. Žádost o přidělení skladovacích prostor Divadlu A. Dvořáka Příbram 

(staženo z programu) 
  8. Přijetí drobných darů pro středisko Psí útulek 
9. Pronájem bytu č. 8 v Příbrami I, ul. Špitálská čp. 18, 2+1, 59,26 m

2
  

10. Pronájem bytu č. 26 v Příbrami VI, ul. U Dolu Anna čp. 26, 2+0, 53,04 m
2 

11. Pronájem bytu č. 10 v Příbrami VII, ul. nám. 17. listopadu čp. 304, 1+1, 38,30 m
2 

12. Žádost paní ……………, nájemce prostor k podnikání v Příbrami I/100-101, o schválení podnájmu 
13. Návrh z jednání bytové komise ze dne 17.1.2018 
14. Žádost o uzavření smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru č. 701 v Příbrami I/18 
15. Změny rozpočtu – rozpočtová opatření 
16. Zmocnění správců kapitol rozpočtu města (vedoucích odborů, vedoucích organizačních složek a velitelky 

Městské policie Příbram) k provádění rozpisu rozpočtu v rámci závazných ukazatelů schváleného rozpočtu 
města na rok 2018 

17. Plán práce FV ZM Příbram na rok 2018 a Zpráva o činnosti FV ZM Příbram za rok 2017  
18. Financování činnosti osadních výborů 
19. Poskytnutí dotací na úseku požární ochrany na r. 2018 spolkům – sborům dobrovolných hasičů 
20. Dodatek č. 7 ke Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro cestovní pasy 

se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji 
21. Uzavírání veřejnoprávních smluv o zajištění plnění povinné předškolní a školní docházky 
22. Návrh na jmenování členů školských rad za zřizovatele v základních školách zřizovaných městem Příbram 
23.  Informace o uplynutí šestiletého období výkonu práce na vedoucím pracovním místě ředitelů škol a 

školských zařízení zřizovaných městem Příbram 
(staženo z programu) 

24. Žádosti o povolení výjimky z počtu přijatých dětí na třídu mateřské školy pro školní rok 2018/2019 
25. Dotace 2018 – Výchova a vzdělávání 
26. Dotace 2018 – Kulturní aktivity 
27. Dotace 2018 – Památky místního významu 
28. Dotace 2018 – Činnost sportovních organizací 
29. Dotace 2018 – Jednorázové sportovní akce 
30. Dotace 2018 – Reprezentant ČR 
31. Dotace 2018 – Vrcholový sport 
32. Dotace 2018 – Zahraniční vztahy a meziobecní spolupráce 
33. Dotace 2018 – Životní prostředí 
34. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění odběru elektrozařízení 
35. Žádost o výjimky ze směrnice č. 1/2015 Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram 
36. Návrh z jednání Komise zdravotní a sociální ze dne 10.01.2018 o přidělení bytů v DPS 
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37. Dotace 2018 – oblast sociální 
38. Dotace 2018 – oblast zdravotnictví 
39. Vyjádření Rady města Příbram k žádosti Ústavu sociální péče Brdy, z.ú. (provozovna Domov Čenkov)  o 

zařazení do Sítě sociálních služeb ve Středočeském kraji  
40. Podání žádosti o dotaci do Národního programu Životní prostředí na projekt „Úprava zahrady MŠ Pohádka 

v přírodním stylu“ 
41. Podání žádosti o dotaci do Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence na projekt 

„Hřiště pro plážový volejbal v areálu Nového rybníka“ 
42. Podání žádosti o dotaci do Středočeského Humanitárního fondu na podporu Senior Pointu 
43. Žádost o zřízení parkovací zóny v ulici Legionářů, Příbram VII 

(staženo z programu) 
44. Návrh na doprojednání věcného břemene budoucího uložení optického kabelu – p. č. 2735/4 a p. č. 2735/5, 

vše v k. ú. Příbram 
45. Žádost o souhlas s umístěním lavičky a ohniště na pozemcích p. č. 4337/23 v k. ú. Příbram a p. č. 316/1 v k. 

ú. Žežice 
46. Informace o dalším postupu ve věci likvidace a přemístění garáží v lokalitě Příbram VI – Březové Hory, 

Rožmitálská ulice 
47. Souhlas vlastníka pozemku s opatřeními plánovanými v rámci péče o významné krajinné prvky 
48. Informace ČR ÚZSVM o prodeji pozemku p. č. 168/15 v katastrálním území Brod u Příbramě 
49. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení  NN – p. č. 4827/1 v k. ú. Příbram 
50. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN – p. č. 13/1 a p. č. 13/2, vše 

v k. ú. Lazec 
51. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení přípojky splaškové kanalizace – p. č. 2274/1 v k. ú. 

Příbram 
52. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení dešťové kanalizace, kabelové přípojky VN, kabelové 

přípojky telefonu, přípojky STL plynovodu, umístění 1 ks revizní šachty, právo provést stavbu chodníku a 
souhlas se vstupem na pozemky – vše v k. ú. Příbram 

53. Návrh na uzavření kupní smlouvy o odkoupení části pozemku p.č. 350/1, k.ú. Dubno, dvou částí pozemku 
p.č. 60/1 a pozemku p.č. 93, oba v k.ú. Bytíz, se zřízením věcného břemene uložení kameniva odvalu a 
věcného břemene cesty 

54. Žádost CSZS o schválení záměru podání žádosti o investiční dotaci z prostředků Humanitárního fondu 
Středočeského kraje 

55. Informace o odstoupení paní Lenky Zemanové a paní Lucie Kušnírové z funkce členek OV Příbram IX – 
Nová Hospoda a návrh na jmenování nových členů paní Heleny Svádové a pana Vlastimila Svády 

56. Návrh programu 35. zasedání ZM dne 19.02.2018 
57. Rozdělení zisku z prodeje adventních hrnků na charitativní účely 
58. Žádost o výjimku ze směrnice č. 1/2015 Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram 

(Pačajovi) 
59. Bezbariérový přístup do knihovny Jana Drdy – výběr dodavatele 
60. Záměr zakázky – „Výběr zhotovitele stavebních prací – inline dráha“ 
61. Žádost o souhlas zřizovatele k podání Žádosti o dotaci Středočeského kraje na akci Vánoce v divadle 2018 
62. Úpravy rozpisu rozpočtu města 
63. Prodej osobních automobilů: ŠKODA Fabia, RZ: 4S0 7681 a ŠKODA Fabia, RZ: 2SM 8417 
64. Uzavření smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a 

kanalizací – lokalita Příbram Sázky – Barandov,  se společností První vodovodní a kanalizační, s.r.o., 
zastoupené jednatelem p. Korčákem 

65. Výměna dřevěných oken v Příbrami I/106 – výběr dodavatele 
66. Smlouva 1085/OIRM/2017 – souhlas s postoupením povinností a závazků 
67. Žádost o prodloužení smlouvy formou dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 1171/MERK/2016 pro nájemce 

bytu č. 1 v Příbrami I, nám. T.G.M., byt standard 
68. Návrh na podání výpovědi z nájmu společnosti BEKR nábytek 
69. Provozování gastro provozoven – Nový rybník, Junior club 
70. Žádost České televize o pronájem prostor k podnikání č. 702 v Příbrami VIII/114 
71. Smlouva 966/SOSH/2017 – souhlas s postoupením povinností a závazků 
72. Informační materiál – Vítání Slunovratu, Family fest 
73. Žádost Waldorfské školy Příbram – MŠ, ZŠ a SŠ o souhlas města Příbram jako vlastníka nemovitosti 

s realizací projektu Waldorfská zahrada 
74. Rekonstrukce Aquaparku Příbram – předpokládaná cena po stupni DSP 
75. Žádost o souhlas s umístěním osvětlovacího tělesa na budově Pb VIII/45 
76. Různé 
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R.usn.č.44/2018        
Rada      s c h v a l u j e 
              stažení materiálů č. 7, 23 a 43 z programu dnešního jednání RM. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
R.usn.č.45/2018        
Rada      s c h v a l u j e 
              upravený program dnešního jednání RM. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
 
3) Informace členů RM 

 
  
4) Interpelace 

 
 
5) Žádost o schválení přijmutí finančních darů na akci „Vánoce v divadle“ 2017 

R.usn.č.46/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

přijetí finančních darů v celkové výši 61.000 Kč pro Divadlo A. Dvořáka Příbram, dary jsou určeny       
na akci „Vánoce v divadle“, která se konala 9. 12. 2017. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
6) Žádost o schválení přijmutí finančních darů, které byly divadlu poskytnuty v roce 2017 

R.usn.č.47/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

přijetí finančních darů v celkové výši 65.000 Kč pro Divadlo A. Dvořáka Příbram, dary byly poskytnuty 
v roce 2017 na účely uvedené v důvodové zprávě. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
7) Žádost o přidělení skladovacích prostor Divadlu A. Dvořáka Příbram 

(staženo z programu)  
 
 
8) Přijetí drobných darů pro středisko Psí útulek 

R.usn.č.48/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

přijetí účelově určených darů pro Technické služby města Příbrami, příspěvková organizace, 
IČ 00068047 se sídlem U Kasáren 6, Příbram IV od drobných dárců uvedených v příloze za období září 
- prosinec 2017 v celkové hodnotě 185 376 Kč, dary budou použity pro potřeby psího útulku a 
opuštěných zvířat. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
9) Pronájem bytu č. 8 v Příbrami I, ul. Špitálská čp. 18,  2+1, 59,26 m

2
 

R.usn.č.49/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

pronájem bytu č. 8 v Příbrami I, ul. Špitálská čp. 18,  2+1, 59,26 m
2
 v pořadí pro: 
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1) manžele ……………, bytem ……………, na dobu určitou 1 roku, za cenu 151,00 Kč/m
2
/měsíc, 

2) pana ……………, bytem ……………, na dobu určitou 1 roku, za cenu 90,00 Kč/m
2
/měsíc, 

3) paní ……………, bytem ……………, na dobu určitou 1 roku, za cenu 86,00 Kč/m
2
/měsíc. 

 
                                                         hl.  pro  4 

 
 
10) Pronájem bytu č. 26 v Příbrami VI, ul. U Dolu Anna čp. 26,  2+0, 53,04 m

2
 

R.usn.č.50/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

pronájem bytu č. 26 v Příbrami VI, ul. U Dolu Anna čp. 26,  2+0, 53,04 m
2
v pořadí pro: 

1) manžele ……………, bytem ……………, na dobu určitou 1 roku, za cenu 112,00 Kč/m
2
/měsíc, 

2) paní ……………, bytem ……………, na dobu určitou 1 roku, za cenu 110,00 Kč/m
2
/měsíc, 

3)   pana ……………, bytem ……………, na dobu určitou 1 roku, za cenu 90,00 Kč/m
2
/měsíc. 

 
                                                         hl.  pro  4 

 
 
11) Pronájem bytu č. 10 v Příbrami VII, ul. nám. 17. listopadu čp. 304,  1+1, 38,30 m

2
 

R.usn.č.51/2018      
Rada    s c h v a l u j e  

pronájem bytu č. 10 v Příbrami VII, ul. nám. 17. listopadu čp. 304,  1+1, 38,30 v pořadí pro: 
1) paní ……………, bytem ……………, na dobu určitou 1 roku, za cenu 158,00 Kč/m

2
/měsíc, 

2) pana ……………, bytem ……………, na dobu určitou 1 roku, za cenu 120,00 Kč/m
2
/měsíc, 

3) pana ……………, bytem ……………, na dobu určitou 1 roku, za cenu 101,00 Kč/m
2
/měsíc. 

 
                                                         hl.  pro  4 

 
 
12) Žádost paní Ivany Švandelíkové, nájemce prostor k podnikání v Příbrami I, nám. T. G. Masaryka čp. 
100 - 101, o schválení podnájmu 

R.usn.č.52/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

podnájem části prostor k podnikání v Příbrami I, nám. T. G. Masaryka čp. 100 - 101, ve kterém je 
nájemce Ing. Ivana Švandelíková, IČ 71706895, pro terapeuty MUDr. Miroslavu Kopeckou,                  
IČ 71704680, Romanu Miňovskou, IČ 47062797  a Renatu Placákovou, IČ 70701393, za  splnění 
podmínky usnesení FV č. 28/2015 ze dne 6.5.2015 (podnajaté prostory nesmí nájemce podnajmout     
za cenu vyšší, než za kterou si prostory pronajímá on) a dále za podmínky, že nájemce na své náklady, 
či podnájemci na své náklady, zajistí veškerá souhlasná stanoviska (např. KHS Středočeského kraje 
aj.) s provozováním svých služeb v podnajatých prostorách. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
13) Návrh z jednání bytové komise ze dne 17.1.2018 

R.usn.č.53/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

1) uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 236/MERK/2016 k bytu č. …………… v Příbrami IV, 
Čs. armády 5, 2+0, byt standard s paní ……………, na dobu určitou 1 roku od 1.3.2018 za cenu 
80,- Kč/m²/měsíc, 

2) uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě 118/MERK/2017 k bytu č.  …………… v Příbrami I,       
Na Příkopech 104, 1+3, byt standard s panem  …………… a paní ……………, na dobu určitou      
1 roku od 1.1.2018 zpětně, za cenu 80,- Kč/m²/měsíc, 

3) uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 216/MERK/2016 k bytu č. …………… v Příbrami VI,    
U Dolu Anna 26, 1+0, byt standard s paní ……………, na dobu určitou 1 roku od 15.2.2018          
za cenu 80,- Kč/m²/měsíc, 

4) uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 122/MERK/2017 k bytu č.  …………… v Příbrami IV, 
Čs. armády 5, 1+0, byt standard s paní ……………, na dobu určitou 1 roku od 1.2.2018 za cenu 
82,- Kč/m²/měsíc, 
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5) uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 198/MERK/2016 k bytu č.  …………… v Příbrami I, 
náměstí T.G.M. 98, 3+1, byt standard s paní ……………, na dobu určitou 1 roku od 1.3.2018          
za cenu 92,- Kč/m²/měsíc, 

6) uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 123/MERK/2017 k bytu č.  …………… v Příbrami VI,    
U Dolu Anna 26, 2+0, byt standard s paní  …………… a panem ……………, na dobu určitou 1 roku 
od 1.2.2018 za cenu 87,- Kč/m²/měsíc, 

7) uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 1170/MERK/2014 k bytu č.  …………… v Příbrami II, 
Žižkova 326, 1+0, byt pro PVO s paní ……………, na dobu určitou 1 roku od 18.12.2017 zpětně, 
za cenu 47,28 Kč/m²/měsíc, 

8) uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 212/MERK/2016 k bytu č.  …………… v Příbrami IV, 
Čs. armády 4, 2+0, byt pro PVO s paní  …………… a panem ……………, na dobu určitou 1 roku 
od 1.2.2018, za cenu 47,28 Kč/m²/měsíc, 

9) uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 117/MERK/2017 k bytu č.  …………… v Příbrami II, 
Žižkova 326, 2+0, byt pro PVO s paní  …………… a panem ……………, na dobu určitou 1 roku   
od 1.2.2018, za cenu 47,28 Kč/m²/měsíc, 

10) uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 208/MERK/2016 k bytu č.  …………… v Příbrami IV, 
Čs. armády 4,1+0, byt pro PVO s panem  …………… a s paní ……………, na dobu určitou 1 roku 
od 1.2.2018, za cenu 47,28 Kč/m²/měsíc, 

11) uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 211/MERK/2016 k bytu č.  …………… v Příbrami IV, 
Čs armády 4, 1+0, byt pro PVO s paní ……………, na dobu určitou 1 roku od 1.2.2018, za cenu      
47,28 Kč/m²/měsíc, 

12) uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 713/MERK/2015 k bytu č.  …………… v Příbrami II, 
Žižkova 326,1+0, byt pro PVO s paní ……………, na dobu určitou 1 roku od 1.4.2018, za cenu  
47,28 Kč/m²/měsíc, 

13) uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 317/MERK/2014 k bytu č. …………… v Příbrami III, 
Dlouhá 106, 1+1, byt služební s paní ……………, na dobu určitou 1 roku od 1.3.2018, za cenu  
70,- Kč/m²/měsíc, 

14) uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 322/MERK/2014 k bytu č.  …………… v Příbrami VII, 
Bratří Čapků 279, 1+1, byt služební s panem ……………, na dobu určitou 1 roku od 1.3.2018,      
za cenu 70,- Kč/m²/měsíc. 

 
                                                         hl.  pro  4 

 
 
14) Žádost o uzavření smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru č. 701 v Příbrami I/18 

R.usn.č.54/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru k podnikání č. 701 na adrese Příbram I, ul. Špitálská 
čp. 18, o výměře 232,08 m

2
 s výpůjčitelem Knihovnou Jana Drdy, na dobu určitou od 1.3.2018 do 

30.9.2018. Budova čp. 18 je součástí pozemku p.č. 584, vše zapsáno na LV 10001 v katastrálním 
území 735426 Příbram. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
15) Změny rozpočtu – rozpočtová opatření (a - j) 

R.usn.č.55/2018        
Rada    s c h v a l u j e  
 
15 a) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 
- OE (transfery) o částku 926.500,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů) 
ve stejné výši z důvodu stanovení skutečného objemu příspěvku na výkon státní správy na rok 2018 pro 
město Příbram 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE 
(transfery) o částku 926.500,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů) ve 
stejné výši z důvodu stanovení skutečného objemu příspěvku na výkon státní správy na rok 2018 pro 
město Příbram. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. účelový 
znak 

název akce prvek 
rozpočtu 

popis částka změny 
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RP0002 741 - OE  4112  002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

23 Neinvestiční dotace 
SR 

926 500,00 

RP0002 741 - OE 6171 5901  001 Ostatní 3369 Rezerva z dotačních 
titulů 

926 500,00 

 
 

15 b) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 
- OE (transfery ÚZ 98008) o částku 831.636,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OVV ve stejné výši       
z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu na úhradu 
výdajů vzniklých v souvislosti s konáním volby prezidenta ČR ve dnech 12.-13.01.2018 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE 
(transfery ÚZ 98008) o částku 831.636,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OVV ve stejné výši z 
důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu na úhradu 
výdajů vzniklých v souvislosti s konáním volby prezidenta ČR ve dnech 12.-13.01.2018.  

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. účel. 
znak 

název akce prvek 
rozpo
čtu 

popis částka změny 

RP0003 741 - OE  4111 98008 002 Neinvestiční přijaté 
transfery 

1272 Volby prezidenta ČR 831 636,00 

RP0005 719 - OVV 6118 5173 98008 005 Volby prezidenta ČR 1473 Cestovné 10 000,00 
RP0005 719 - OVV 6118 5139 98008 005 Volby prezidenta ČR 2382 Materiál 50 000,00 
RP0005 719 - OVV 6118 5164 98008 005 Volby prezidenta ČR 2386 Nájemné 110 000,00 
RP0005 719 - OVV 6118 5169 98008 005 Volby prezidenta ČR 2384 Nákup služeb 50 000,00 
RP0005 719 - OVV 6118 5171 98008 005 Volby prezidenta ČR 1490 Opravy a údržba 5 000,00 
RP0005 719 - OVV 6118 5156 98008 005 Volby prezidenta ČR 1472 Pohonné hmoty a 

maziva 
10 000,00 

RP0005 719 - OVV 6118 5175 98008 005 Volby prezidenta ČR 1476 Pohoštění 80 000,00 
RP0005 719 - OVV 6118 5161 98008 005 Volby prezidenta ČR 1465 Služby pošt 5 000,00 
RP0005 719 - OVV 6118 5032 98008 005 Volby prezidenta ČR 2385 Zdravotní pojištění 1 000,00 
RP0005 719 - OVV 6118 5031 98008 005 Volby prezidenta ČR 2079 Pojistné na sociální 

zabezpečení 
2 500,00 

RP0005 719 - OVV 6118 5011 98008 005 Volby prezidenta ČR 2778 Platy zaměstnanců 10 000,00 
RP0005 719 - OVV 6118 5019 98008 005 Volby prezidenta ČR 2779 Refundace platů 30 000,00 
RP0005 719 - OVV 6118 5021 98008 005 Volby prezidenta ČR 2383 Ostatní osobní 

výdaje 
468 136,00 

 
 

15 c) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 
- OE o částku 395.500,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 780 - KJD ve stejné výši z důvodu přijetí              
1. splátky neinvestiční účelové dotace na "Zajišťování regionálních funkcí knihoven ve Středočeském 
kraji“ 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE o částku 
395.500,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 780 - KJD ve stejné výši z důvodu přijetí 1. splátky 
neinvestiční účelové dotace na "Zajišťování regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0008 741 - OE  4122 00603 1132 
"Zajištění regionálch funkcí 
knihoven ve Středočeském kraji" 

395 500,00 

RP0008 780 - KJD 3314 5336 00603 3409 Neinvestiční dotace StČ kraje 395 500,00 
 
 

15 d) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, 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 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 2018, 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 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 název akce prvek popis částka 
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znak rozpočtu změny 
RP0007 741 - 

OE 
 4116 13013 002 Neinvestiční přijaté 

transfery 
3928 Nové pracovní 

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

46 132,80 

RP0007 741 - 
OE 

 4116 13013 002 Neinvestiční přijaté 
transfery 

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

9 867,20 

RP0010 749 - 
MěRK 

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

3930 17,62 % Platy 7 363,57 

RP0010 749 - 
MěRK 

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

3931 82,38 % Platy 34 427,43 

RP0010 749 - 
MěRK 

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

3934 17,62 % Pojistné na 
veřejné zdravotní 
pojištění 

662,69 

RP0010 749 - 
MěRK 

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

3935 82,38 % Pojistné na 
veřejné zdravotní 
pojištění 

3 098,31 

RP0010 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 

RP0010 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 

 
 

15 e) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018 na kapitole 792 - FOVM, tj. 
navýšení rozpočtu výdajů Fondu vodohospodářského majetku města Příbram o částku 1.379.610,00 Kč 
změnou financování ve stejné výši 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018 na kapitole 792 - FOVM, tj. navýšení rozpočtu 
výdajů Fondu vodohospodářského majetku města Příbram o částku 1.379.610,00 Kč změnou 
financování ve stejné výši.    

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. název akce prvek 
rozpočtu 

popis částka změny 

RP0012 792 - 
FOVM 

 8115 001 Zapojení 
zůstatku základního 
běžného účtu z 
předchozích let 

3846 Zapojení zůstatku 
základního běžného 
účtu z předchozích let 

1 379 610,00 

RP0012 792 - 
FOVM 

3639 5171 001 Běžné výdaje 4064 Oprava splaškové a 
dešťově kanalizace - 
parkoviště Drkolnov u 
Březohorského hřbitova 

1 379 610,00 

 
 

15 f) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018 v rámci kapitoly 786 - OIRM na 
straně běžných a kapitálových výdajů 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018 v rámci kapitoly 786 - OIRM na straně 
běžných a kapitálových výdajů. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. účel. 
znak 

název akce prvek 
rozpočtu 

popis částka změny 

RP0015 786 - 
OIRM  

2219 6121  022 Parkoviště - Drkolnov, u 
březohorského hřbitova 

3848 Realizace stavby -500 000,00 

RP0015 786 - 
OIRM  

3639 6901  013 Rezerva na kapitálové 
výdaje 

3598 Rezerva -4 064 337,00 

RP0015 786 - 
OIRM  

2219 5169 17016 018 I. Výstavba parkovacích 
systémů P+R, B+R a K+R v 
Příbrami 

4308 Nákup ostatních 
služeb EU - 85 % 

6 800,00 

RP0015 786 - 
OIRM  

2219 5169 17015 018 I. Výstavba parkovacích 
systémů P+R, B+R a K+R v 
Příbrami 

4309 Nákup ostatních 
služeb SR - 5 % 

400,00 

RP0015 786 - 
OIRM  

2219 5169  018 I. Výstavba parkovacích 
systémů P+R, B+R a K+R v 

4310 Nákup ostatních 
služeb vlastní zdroje 

800,00 
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Příbrami - 10 % 

RP0015 786 - 
OIRM  

2219 6121 17969 029 I. Výstavba parkovacích 
systémů P+R, B+R a K+R v 
Příbrami 

4312 Stavby EU - 85 % 474 113,00 

RP0015 786 - 
OIRM  

2219 6121 17968 029 I. Výstavba parkovacích 
systémů P+R, B+R a K+R v 
Příbrami 

4313 Stavby SR - 5 % 27 889,00 

RP0015 786 - 
OIRM  

2219 6121  029 I. Výstavba parkovacích 
systémů P+R, B+R a K+R v 
Příbrami 

4314 Stavby - vlastní 
zdroje 10 % 

55 778,00 

RP0015 786 - 
OIRM  

2219 6121 17969 028 II. Výstavba 
parkovacích systémů P+R, 
B+R a K+R v Příbrami 

4322 Stavby EU - 85 % 3 521 448,00 

RP0015 786 - 
OIRM  

2219 6121 17968 028 II. Výstavba 
parkovacích systémů P+R, 
B+R a K+R v Příbrami 

4323 Stavby SR - 5 %  207 144,00 

RP0015 786 - 
OIRM  

2219 6121  028 II. Výstavba 
parkovacích systémů P+R, 
B+R a K+R v Příbrami 

4324 Stavby - vlastní 
zdroje 10 % 

414 288,00 

RP0015 786 - 
OIRM  

2219 5169 17016 017 II. Výstavba 
parkovacích systémů P+R, 
B+R a K+R v Příbrami 

4326 Nákup ostatních 
služeb EU - 85 % 

36 550,00 

RP0015 786 - 
OIRM  

2219 5169 17015 017 II. Výstavba 
parkovacích systémů P+R, 
B+R a K+R v Příbrami 

4327 Nákup ostatních 
služeb SR - 5 % 

2 150,00 

RP0015 786 - 
OIRM  

2219 5169  017 II. Výstavba 
parkovacích systémů P+R, 
B+R a K+R v Příbrami 

4328 Nákup ostatních 
služeb vlastní zdroje 
- 10 % 

4 300,00 

RP0015 786 - 
OIRM  

3639 6121  014 Stavebnictví různé 3365 Příprava 
investičních staveb 
velkého rozsahu 

-187 323,00 

 
 

15 g) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města Příbram na rok 2017, tj. snížení příjmů 
kapitoly 741 - OE (transfery ÚZ 33063) o částku 904,40 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OVV ve stejné 
výši z důvodu úhrady vratky dotace v rámci projektu Místní akční plán ORP Příbram (registrační číslo 
projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000118) dle Výzvy č. 1 MŠMT 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města Příbram na rok 2017, tj. snížení příjmů kapitoly 741 - OE 
(transfery ÚZ 33063) o částku 904,40 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OVV ve stejné výši z důvodu 
úhrady vratky dotace v rámci projektu Místní akční plán ORP Příbram (registrační číslo projektu:  
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000118) dle Výzvy č. 1 MŠMT. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka 

změny 
RP0552 719 - 

OVV 
3119 5031 33063 005 Místní akční plán ORP 

Příbram (projekt Operačního 
programu Výzkum, vývoj a 
vzdělávání) 

3795 Pojistné na sociální 
zabezpečení 85 %  

-856,80 

RP0552 719 - 
OVV 

3119 5032 33063 005 Místní akční plán ORP 
Příbram (projekt Operačního 
programu Výzkum, vývoj a 
vzdělávání) 

3800 Pojistné na veřejné 
zdravotní pojištění 
10 % 

-47,60 

RP0553 741 - 
OE 

 4116 33063 001 Neinvestiční přijaté 
transfery 

3787 MAP 89 % -856,80 

RP0553 741 - 
OE 

 4116 33063 001 Neinvestiční přijaté 
transfery 

3788 MAP 11 % -47,60 

 
                                                       

15 h) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017 na straně výdajů, tj. navýšení 
rozpočtu kapitoly 777 - OŠKS (akce: Erasmus+) o částku 208.331,34 Kč a snížení rozpočtu výdajů 
kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů) ve stejné výši 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017 na straně výdajů, tj. navýšení rozpočtu 
kapitoly 777 - OŠKS (akce: Erasmus+) o částku 208.331,34 Kč a snížení rozpočtu výdajů kapitoly 741 - 
OE (rezerva z dotačních titulů) ve stejné výši. 

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

znak 
název 
akce 

prvek 
rozpočtu 

popis částka změny 

RP0544 741 - OE 6171 5901  001 
Ostatní 

3369 Rezerva z dotačních titulů -208 331,34 
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RP0558 777 - 
OŠKS 

3291 5021  002 
Školství 

3119 Ostatní osobní výdaje (dohody) 186 091,84 

RP0558 777 - 
OŠKS 

3291 5173  002 
Školství 

3130 Cestovné -95 427,00 

RP0558 777 - 
OŠKS 

3291 5139  002 
Školství 

3132 Materiál  117 666,50 

 
 

15 i) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017 v rámci výdajů kapitoly           
719  – OVV 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok v rámci běžných výdajů kapitoly 719 – OVV.  
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0559 719 - OVV 3119 5139 33063 3814 Nákup materiálu 85 % 54 640,08 

RP0559 719 - OVV 3119 5173 33063 3808 Cestovné 85 % -1 679,75 

RP0559 719 - OVV 3119 5169 33063 3811 Nákup ostatních služeb 85 % -5 900,00 

RP0559 719 - OVV 3119 5175 33063 3823 Občerstvení 85 % -1 807,30 

RP0559 719 - OVV 3119 5167 33063 3817 Školení a vzdělávání 85 % -19 659,80 

RP0559 719 - OVV 3119 5162 33063 3820 
Služby telekomunikací a 
radiokomunikací 85 % 

-810,51 

RP0559 719 - OVV 3119 5011 33063 3789 Platy změstnanců  85 %  -24 782,72 

RP0563 719 - OVV 6409 5021  225 Ostatní osobní výdaje -82 316,00 

RP0563 719 - OVV 6114 5021 98071 1948 Ostatní osobní výdaje 82 316,00 

 
 

15 j)  Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města Příbram na rok 2017 v rámci financování 

rozpočtového opatření - změny rozpočtu města Příbram na rok 2017 v rámci financování. 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. název akce prvek 
rozpočtu 

popis částka změny 

RP0564 741 - OE  8124 002 Snížení 
financování 

1361 Zdabořská ulice 15 418,00 

RP0564 741 - OE  8115 002 Navýšení 
financování 

673 Zapojení zůstatku 
finančních 
prostředků 

15 418,00 

 
hl.  pro  4 
 

 
16) Zmocnění správců kapitol rozpočtu města (vedoucích odborů, vedoucích organizačních složek a 
velitelky Městské policie Příbram) k provádění rozpisu rozpočtu v rámci závazných ukazatelů 
schváleného rozpočtu města na rok 2018 

R.usn.č.56/2018        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

zmocnění vedoucích odborů, vedoucích samostatných oddělení, vedoucích organizačních složek a 
velitelky Městské policie Příbram jako správců kapitol schváleného rozpočtu města na rok 2018 
k provádění změn v rámci schválených závazných ukazatelů, tj. úprav rozpisu rozpočtu města do výše 
50.000,00 Kč. 
 
II.   u k l á d á 
vedoucím odborů, vedoucím samostatných oddělení, vedoucím organizačních složek a velitelce 
Městské policie Příbram jako správcům kapitol schváleného rozpočtu města na rok 2018 předkládat RM 
návrhy změn v rámci schválených závazných ukazatelů, tj. úprav rozpisu rozpočtu města nad schválený 
limit dle bodu I. 

                                                          
hl.  pro  4 

 
 
17) Plán práce FV ZM Příbram na rok 2018 a Zpráva o činnosti FV ZM Příbram za rok 2017 

R.usn.č.57/2018        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

Plán práce Finančního výboru Zastupitelstva města Příbram na rok 2018 a Zprávu o činnosti FV ZM 
Příbram za rok 2017. 
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II.   u k l á d á  
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 19.02.2018. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 

 
18) Financování činnosti osadních výborů 

R.usn.č.58/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

1) financování činnosti osadních výborů z  rozpočtu města na rok 2018 z kapitoly 719 – OVV, prvku 
3485, formou uzavření „Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku pro účely činnosti osadních 
výborů v roce 2018“, s předsedou osadního výboru (dále jen „příjemce“), kdy obsahem smlouvy je 
ujednání, že finanční  prostředky  jsou   účelově   určeny   na  činnost osadního výboru, 
s uvedením výdajů příkladmo, ujednání, že o výši finančních prostředků na konkrétní účel 
rozhoduje  osadní  výbor usnesením v souladu se zák. č. 128/2000   Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů a příjemce se zavazuje vést evidenci vynaložených nákladů a 
příslušných účetních dokladů, 

 
2) poskytnutí finančních prostředků ve výši: 
    OV Brod     5.000 Kč 
          OV Bytíz     5.000 Kč 
          OV Jerusalém    5.000 Kč 
          OV Jesenice    5.000 Kč 
          OV Kozičín    5.000 Kč 
          OV Lazec    5.000 Kč 
          OV Orlov     5.000 Kč 
          OV Příbram III – Sázky   5.000 Kč 
          OV Příbram V – Zdaboř     5.000 KČ 
    OV Příbram VI – Březové Hory  5.000 Kč 
          OV Příbram IX – Nová Hospoda  5.000 Kč 
          OV Zavržice    5.000 Kč 
          OV Žežice    5.000 Kč 
 

                                                         hl.  pro  4 
 

 
19) Poskytnutí dotací na úseku požární ochrany na r. 2018 spolkům – sborům dobrovolných hasičů 

Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky. 
Usn. nebylo přijato. 
Rada   s c h v a l u j e 
            poskytnutí dotace na rok 2018 pro Českou hasičskou jednotu Hasičský sbor Příbram 20.000,00 Kč. 
 

       hl.  pro  2      
               zdrž. 2  

Návrh nebyl přijat. 
 

 
 
R.usn.č.59/2018        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM  

schválit poskytnutí programových dotací podaných v rámci „Programu pro poskytování dotací pro rok 
2018 – „Dobrovolní hasiči“ formou účelové dotace dle předloženého návrhu za podmínky splnění 
bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným, a to ke dni 
podpisu smlouvy.  

 
II.   u k l á d á 
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 19.02.2018. 
 

                                                         hl.  pro  4 
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20) Dodatek č. 7 ke „Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro 
cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji.“ 

R.usn.č.60/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

1) Výjimku z Vnitřní směrnice č. 2/2011 – zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek, a to 
z užití ustanovení upravujících zadávání zakázek malého rozsahu II. kategorie (Čl.V.) ve věci 
uzavření Dodatku č. 7 (evidovaného u poskytovatele pod č. 31-7/2006/CDBP/OÚ) ke „Smlouvě       
o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro cestovní pasy se strojově 
čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji“ uzavřené dne 14.4.2006. 

2) Uzavření Dodatku č. 7 (evidovaného u poskytovatele pod č. 31-7/2006/CDBP/OÚ) ke „Smlouvě      
o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro cestovní pasy se strojově 
čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji“ uzavřené dne 14.4.2006 mezi Státní tiskárnou 
cenin, státní podnik, se sídlem Praha 1, Růžová 6, č.p. 943, jako poskytovatelem a městem Příbram 
se sídlem Tyršova 108, Příbram I, jako  příjemcem. Předmětem „dodatku“ je rozšíření poskytované 
služby spočívající v dodání další (třetí), komplexně vybavené kabinky, pro příjem žádostí o cestovní 
pasy a občanské průkazy na OOA a navýšení paušální platby o 2751,00Kč bez DPH/měsíc. 

 
                                                         hl.  pro  4 

 
 
21) Uzavírání veřejnoprávních smluv o zajištění plnění povinné předškolní a školní docházky 

R.usn.č.61/2018        
Rada    n e s o u h l a s í  

s uzavíráním veřejnoprávních smluv mezi městem Příbram a okolními obcemi o zajištění povinné 
předškolní docházky a povinné školní docházky pro děti a žáky s trvalým pobytem mimo školský obvod 
mateřských škol a základních škol zřizovaných městem Příbram. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
22) Návrh na jmenování členů školských rad za zřizovatele v základních školách zřizovaných městem 
Příbram 

R.usn.č.62/2018        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

konec funkčního období členů školských rad za zřizovatele k 31.01.2018 při  
Základní škole pod Svatou Horou, Příbram  
Základní škole, Příbram – Březové Hory, Prokopská 337  
Základní škole, Příbram II, Jiráskovy sady 273  
Základní škole, Příbram VII, 28. října 1  
Základní škole, Příbram VIII, Školní 75  
Waldorfské škole Příbram – základní škole a střední škole  

 
II.   j m e n u j e  
1) členy Školské rady Základní školy pod Sv. Horou, Příbram za zřizovatele, a to: 

pana PaedDr. Tomáše Hlaváče a pana Mgr. Petra Šlemendu 
s účinností od 01.02.2018 do konce tříletého funkčního období, tj. do 31.01.2021 

 
2) členy Školské rady Základní školy, Příbram II, Jiráskovy sady 273 za zřizovatele, a to: 

pana Mgr. Václava Švendu a paní Mgr. Zorku Brožíkovou 
s účinností od 01.02.2018 do konce tříletého funkčního období, tj. do 31.01.2021 
 

3) členy Školské rady Základní školy, Příbram – Březové Hory, Prokopská 337 za zřizovatele, a to: 
pana Mgr. Václava Švendu a pana PaedDr. Tomáše Hlaváče 
s účinností od 01.02.2018 do konce tříletého funkčního období, tj. do 31.01.2021 

 
4) členy Školské rady Základní školy, Příbram VII, 28. října za zřizovatele, a to: 

paní Mgr. Zorku Brožíkovou a pana PaedDr. Vladimíra Kříže 
s účinností od 01.02.2018 do konce tříletého funkčního období, tj. do 31.01.2021 
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5) členy Školské rady Základní školy, Příbram VIII, Školní 75 za zřizovatele, a to: 
paní Ing. Markétu Klemšovou a paní Mgr. Petru Havlíkovou 
s účinností od 01.02.2018 do konce tříletého funkčního období, tj. do 31.01.2021 
 

6) členy Školské rady Waldorfské školy Příbram – mateřské školy, základní školy a střední školy 
za zřizovatele, a to: 
paní PaedDr. Vladimíru Slavíkovou a pana Josefa Chamulu 
s účinností od 01.02.2018 do konce tříletého funkčního období, tj. do 31.01.2021. 

 
                                                         hl.  pro  4 

 
23) Informace o uplynutí šestiletého období výkonu práce na vedoucím pracovním místě ředitelů škol 
a školských zařízení zřizovaných městem Příbram 

(staženo z programu) 
 
 
24) Žádosti o povolení výjimky z počtu přijatých dětí na třídu mateřské školy pro školní rok 2018/2019 

R.usn.č.63/2018        
Rada    p o v o l u j e  

na základě žádostí ředitelek mateřských škol výjimku z počtu přijatých dětí na třídu mateřské školy pro 
školní rok 2018/2019 
1. v MŠ V Zahradě ve dvou třídách z 24 na 25 dětí, 
2. v MŠ Kličkova vila ve dvou třídách z 24 na 25 dětí, 
3. v MŠ Klubíčko ve třech třídách z 24 na 25 dětí, 
4. v MŠ Perníková chaloupka ve třech třídách z 24 na 27 dětí, 
5. v MŠ 28. října 55, Příbram VII ve třech třídách z 24 na 28 dětí,  
6. v MŠ, Příbram VII, Bratří Čapků 278 – na pracovišti čp. 235 ve čtyřech třídách z 24 na 25 dětí, 
7. v MŠ Pohádka ve třech třídách z 24 na 26 a v jedné třídě z 24 na 27 dětí, 
8. v MŠ, Příbram III, Jungmannova 91 ve třech třídách z 24 na 28 a v jedné třídě z 24 na 26 dětí, 
9. v MŠ, Příbram VII, Jana Drdy 496 – na pracovišti čp. 496 ve čtyřech třídách z 24 na 25 dětí              

a na pracovišti v Žežické ul. čp. 193 ve čtyřech třídách z 24 na 28 dětí, 
10. v MŠ, Příbram VIII, Školní 131, v budově A (čp. 131) ve dvou třídách z 24 na 27 dětí, ve dvou  

třídách z 24 na 25 dětí a v budově B (čp. 130) ve čtyřech třídách z 24 na 25 dětí. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 

 
25) Dotace 2018 – Výchova a vzdělávání 

R.usn.č.64/2018        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM  

schválit poskytnutí programových dotací podaných v rámci „Programu pro poskytování dotací pro rok 
2018 – Výchova a vzdělávání“ formou účelové dotace dle předloženého návrhu a uzavření 
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města 
Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným, a to ke dni podpisu smlouvy. 

 
II.   u k l á d á 
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 19.02.2018. 

                                                          
hl.  pro  4 
 
 

26) Dotace 2018 – Kulturní aktivity 

R.usn.č.65/2018        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM  

schválit poskytnutí programových dotací podaných v rámci „Programu pro poskytování dotací pro rok 
2018 – Kulturní aktivity“ formou účelové dotace dle upraveného návrhu a uzavření veřejnoprávních 
smluv o poskytnutí dotací za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a 
organizacím jím zřízeným či založeným, a to ke dni podpisu smlouvy. 
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II.   u k l á d á 
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 19.02.2018. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
27) Dotace 2018 – Památky místního významu 

R.usn.č.66/2018        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM  

schválit poskytnutí programových dotací podaných v rámci „Programu pro poskytování dotací pro rok 
2018 – Památky místního významu“ formou účelové dotace dle upraveného návrhu a uzavření 
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města 
Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným, a to ke dni podpisu smlouvy. 

 
II.   u k l á d á 
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 19.02.2018. 

 
                                                         hl.  pro  4 

 
 
28) Dotace 2018 – Činnost sportovních organizací 

Hlasováno o návrhu Ing. Dvořáka. 
R.usn.č.67/2018        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM  

schválit poskytnutí programových dotací podaných v rámci „Programu pro poskytování dotací pro rok 
2018 – Činnost sportovních organizací“ formou účelové dotace dle varianty A a uzavření 
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města 
Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným, a to ke dni podpisu smlouvy. 
 
II.   u k l á d á 
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 19.02.2018. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 

 
29) Dotace 2018 – Jednorázové sportovní akce 

R.usn.č.68/2018        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM  

schválit poskytnutí programových dotací podaných v rámci „Programu pro poskytování dotací pro rok 
2018 – Jednorázové sportovní akce“ formou účelové dotace dle předloženého návrhu a uzavření 
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města 
Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným, a to ke dni podpisu smlouvy. 

 
II.   u k l á d á 
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 19.02.2018. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
30) Dotace 2018 – Reprezentant ČR 

R.usn.č.69/2018        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM  

schválit poskytnutí programových dotací podaných v rámci „Programu pro poskytování dotací pro rok 
2018 – Reprezentant ČR“ formou účelové dotace dle předloženého návrhu a uzavření veřejnoprávních 
smluv o poskytnutí dotací za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a 
organizacím jím zřízeným či založeným, a to ke dni podpisu smlouvy. 
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II.   u k l á d á 
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 19.02.2018. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
31) Dotace 2018 – Vrcholový sport 

R.usn.č.70/2018        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM 

schválit poskytnutí programových dotací podaných v rámci „Programu pro poskytování dotací pro rok 
2018 – Vrcholový sport“ formou účelové dotace dle předloženého návrhu a uzavření veřejnoprávních 
smluv o poskytnutí dotací za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a 
organizacím jím zřízeným či založeným, a to ke dni podpisu smlouvy. 

 
II.   u k l á d á 
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 19.02.2018. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 

 
32) Dotace 2018 – Zahraniční vztahy a meziobecní spolupráce 

R.usn.č.71/2018        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM  

schválit poskytnutí programových dotací podaných v rámci „Programu pro poskytování dotací pro rok 
2018 – Zahraniční vztahy a meziobecní spolupráce“ formou účelové dotace dle předloženého návrhu a 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu 
města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným, a to ke dni podpisu smlouvy. 
 
II.   u k l á d á 
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 19.02.2018. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 

 
33) Dotace 2018 – Životní prostředí 

R.usn.č.72/2018        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM  

schválit poskytnutí programových dotací podaných v rámci „Programu pro poskytování dotací pro rok 
2018 – oblast životní prostředí“ formou účelové dotace dle předloženého návrhu a uzavření 
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města 
Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným, a to ke dni podpisu smlouvy. 

 
II.   u k l á d á 
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 19.02.2018. 

 
                                                         hl.  pro  4 
 

 
34) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění odběru elektrozařízení 

R.usn.č.73/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění odběru elektrozařízení ze dne 27.04.2006 (dále jen 
„smlouva“) se společností Elektrowin a. s., se sídlem Praha 4, Michelská 300/60, PSČ 140 00, 
IČ 27257843, s předmětem dodatku je rozšíření zpětně odebíraných elektrozařízení o skupiny č. 3., 4., 
5., 7., 8., a 9 přílohy č. 7 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. 
 

                                                         hl.  pro  4 
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35) Žádost o výjimky ze směrnice č. 1/2015 Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města 
Příbram 

R.usn.č.74/2018        
Rada    n e 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  
1) v překlopení sociálního bytu na standardní,  
2) v prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě č. ……………, Čs. armády 5, Příbram IV,  

o jeden rok. 
 

       hl.  pro  4 
 
 

R.usn.č.75/2018        
Rada    I.   n e 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 překlopení sociálního bytu na standardní. 

  
II.   s c h v a l u j e 

 prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě č. ……………, Prokopská 353, Příbram VI o 6 měsíců.  
 

                                                         hl.  pro  4 
 

 
36) Návrh z jednání Komise zdravotní a sociální ze dne 10.01.2018 o přidělení bytů  v DPS 

R.usn.č.76/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

1) přidělení bytu č. 38/801 v DPS Příbram VIII, Brodská 102, 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“,  

2) přidělení bytu č. 22/409 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“. 

 
                                                         hl.  pro  4 
 

 
37) Dotace 2018 - oblast sociální 

R.usn.č.77/2018        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM  

schválit poskytnutí programových dotací podaných v rámci „Programu pro poskytování dotací  
pro rok 2018 v oblasti sociální“ formou účelové dotace dle předloženého návrhu a uzavření 
veřejnoprávních  smluv o poskytnutí dotací za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města 
Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným, a to ke dni podpisu smlouvy. 

 
II.   u k l á d á  

    OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 19.02.2018. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 

38) Dotace 2018 - oblast zdravotnictví 

R.usn.č.78/2018        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM  

schválit poskytnutí programových dotací podaných v rámci „Programu pro poskytování dotací  
pro rok 2018 v oblasti zdravotnictví“ formou účelové dotace dle předloženého návrhu  
a uzavření veřejnoprávních  smluv o poskytnutí dotací za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu 
města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným, a to ke dni podpisu smlouvy. 
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II.   u k l á d á  
    OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 19.02.2018. 

 
                                                         hl.  pro  4 

 
 
39) Vyjádření Rady města Příbram k žádosti Ústavu sociální péče Brdy, z.ú. (provozovna Domov 
Čenkov)  o zařazení do Sítě sociálních služeb ve Středočeském kraji. 

R.usn.č.79/2018        
Rada    I.   d o p o r u č u j e  

zařazení Ústavu sociální péče Brdy, z.ú., se sídlem Sluneční náměstí 2583/11, 158 00 Praha 5, 
provozovna Domov Čenkov, Čenkov 169, 262 23 Jince,  IČ: 04251806 do Sítě sociálních služeb  
ve Středočeském kraji. 

 
II.   u k l á d á   
OSVZ odeslat výsledek Rady města Příbram Krajskému úřadu Středočeského kraje formou „Vyjádření 
obce s rozšířenou působností k potřebnosti sociální služby v území“. 
 

                                                         hl.  pro 4 
  

 
40) Podání žádosti o dotaci do Národního programu Životní prostředí na projekt „Úprava zahrady           
v přírodním stylu – MŠ Pohádka“ 

R.usn.č.80/2018        
Rada    n e s c h v a l u j e  

podání žádosti o dotaci do Národního programu Životní prostředí na projekt „Úprava zahrady                  
v přírodním stylu – MŠ Pohádka“. 

                                                         hl.  pro  4 
 

 
41) Podání žádosti o dotaci do Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence            
na projekt „Hřiště pro plážový volejbal v areálu Nového rybníka“ 

R.usn.č.81/2018        
Rada    n e s c h v a l u j e  

podání žádosti o dotaci do Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence na projekt 
„Hřiště pro plážový volejbal v areálu Nového rybníka“. 
 

                                                         hl.  pro 4 
 
 

42) Podání žádosti o dotaci do Středočeského Humanitárního fondu na podporu Senior Pointu 

R.usn.č.82/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

podání žádosti o dotaci do Středočeského Humanitárního fondu na podporu Senior Pointu. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 

 
43) Žádost o zřízení parkovací zóny v ulici Legionářů, Příbram VII 

(staženo z programu) 
 

 
44) Návrh na doprojednání věcného břemene budoucího uložení optického kabelu - p. č. 2735/4 a p. č. 
2735/5, vše v k. ú. Příbram 

R.usn.č.83/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení optického kabelu přes pozemky ve vlastnictví města Příbram  
p. č. 2735/4 a p. č. 2735/5, oba v k. ú. Příbram, ve prospěch společnosti T-Mobile Czech  
Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO 64949681. 
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Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:  
pozemky p. č. 2735/4 a p. č. 2735/5 – komunikace III. tř., ostatní pozemek                                                                 
                                                          – uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm a 
                                                             podélné uložení v komunikaci za cenu 400 Kč/bm 
                                                          – uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm. 
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 

 
45) Žádost o souhlas s umístěním lavičky a ohniště na pozemcích p. č. 4337/23   v k. ú. Příbram a p. č. 
316/1 v k. ú. Žežice 

R.usn.č.84/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

udělení souhlasu města Příbram, jako vlastníka pozemků p. č. 4337/23 v k. ú. Příbram a p. č. 316/1   
v k. ú. Žežice, se vstupem na tyto pozemky za účelem vybudováním posezení (1 ks lavičky) a ohniště 
na části těchto pozemků, a to v rámci projektu „Zdabořská studánka“, pro ……………, bytem 
……………, za podmínek stanovených dotčenými orgány. 
 

                                                         hl.  pro 4 
  

 
46) Informace o dalším postupu ve věci likvidace a přemístění garáží v lokalitě Příbram VI – Březové 
Hory, Rožmitálská ul. 

R.usn.č.85/2018        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

informaci týkající se aktuálního stavu likvidace a přemístění garáží v lokalitě ulice Rožmitálská, Příbram 
VI – Březové Hory k datu 18.1.2018. 
 
II.   u k l á d á   
OSM zaslat vlastníkům garáží, které město Příbram zná, poslední výzvu (před podáním žaloby 
k Okresnímu soudu v Příbrami na vyklizení pozemků) k neprodlenému odstranění stavby plechové 
garáže, nejpozději však do 9.3.2018, z pozemků, které jsou ve vlastnictví města Příbram. 
 
III.   u k l á d á 
OSM zadat znalecké posudky pro případnou směnu pozemků, případně jejich částí p. č. 4505/1 a p. č. 
4505/109 v k. ú. Příbram, které jsou ve vlastnictví města za pozemky p. č. st. 448/5, p. č. st. 400/101 a 
p. č. 2076, vše v katastrálním území Březové Hory a zahájit jednání o případné směně pozemků 
s vlastníky těchto pozemků (a staveb garáží) – viz důvodová zpráva. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 

47) Souhlas vlastníka pozemku s opatřeními plánovanými v rámci péče o významné krajinné prvky 

R.usn.č.86/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

udělení souhlasu města Příbram, jako vlastníka pozemků p. č. 3286, p. č. 3722/7, p. č. 3723/4, p. č. 
3723/6 vše v katastrálním území Příbram, Ochraně fauny ČR, o.p.s., se sídlem Hrachov 13, 262 56 
Svatý Jan, s provedením opatření spočívajícího v kosení travních porostů a odstranění dřevinného 
náletu na těchto pozemcích v rámci Programu péče o krajinu s podmínkou, že tato obecně prospěšná 
společnost bude o této skutečnosti informovat nájemce pozemků, a to Zemědělské družstvo Sádek, 
se sídlem Lhota u Příbramě 152, 261 01 Příbram. Souhlas bude udělen pro roky 2018 až 2022. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 

48) Informace ČR ÚZSVM o prodeji pozemku p. č. 168/15 v katastrálním území Brod u Příbramě 

R.usn.č.87/2018        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í  
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informaci ČR ÚZSVM, pracoviště Příbram, nám. T. G. Masaryka 145, 261 01 Příbram I,                          
o připravovaném prodeji pozemku p. č. 168/15 v katastrálním území Brod u Příbramě formou 
výběrového řízení. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 

 
49) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení  NN - p. č. 4827/1 v k. ú. 
Příbram 

R.usn.č.88/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN přes pozemek ve vlastnictví města Příbram,    
a to p. č. 4827/1 v k. ú. Příbram, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín - Děčín 
IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035. 
 
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:  
pozemek p. č. 4827/1 – ostatní pozemek (zeleň)                                  
                                   – uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm.                                                  
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 

 
50) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení  NN - p. č. 13/1 a p. č. 13/2, 
vše v k. ú. Lazec 

R.usn.č.89/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN přes pozemky ve vlastnictví města Příbram p. 
č. 13/1 a p. č. 13/2, oba v k. ú. Lazec, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín - 
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035.  
 
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:  
pozemky p. č. 13/1 a p. č. 13/2 – komunikace III. tř., ostatní pozemek 
                                                  – uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm a podélné uložení 
                                                     v komunikaci za cenu 400 Kč/bm  
                                                – uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm.                                                  
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 

51) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení přípojky splaškové kanalizace – p. č. 2274/1 
v k. ú. Příbram 

R.usn.č.90/2018        
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. 2274/1 v k. ú. Příbram, ve prospěch pozemku p. č. 2274/3 v k. ú. Příbram, 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 pozemku, v jehož prospěch se věcné břemeno zřizuje. 
 
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: 
pozemek p. č. 2274/1 – ostatní pozemek (zeleň) 
                                   – uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm. 
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.  
 

                                                         hl.  pro  4 
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52) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení dešťové kanalizace, kabelové přípojky VN, 
kabelové přípojky telefonu, přípojky STL plynovodu, umístění 1 ks revizní šachty, právo provést stavbu 
chodníku a souhlas se vstupem na pozemky - vše v k. ú. Příbram 

R.usn.č.91/2018        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení dešťové kanalizace přes pozemky ve vlastnictví města Příbram  
p. č. 4836 a p. č. 3146/1, oba v k. ú. Příbram, zřízení věcného břemene umístění 1 ks revizní šachty na 
uvedeném pozemku 3146/1, zřízení věcného břemene uložení kabelové přípojky VN přes pozemky ve 
vlastnictví města Příbram p. č. 3146/3, p. č. 4836, p. č. 4838, p. č. 3147 a p. č. 3143, vše  
v k. ú. Příbram, zřízení věcného břemene uložení kabelové přípojky telefonu přes pozemek ve 
vlastnictví města Příbram p. č. 3146/3 v k. ú. Příbram, zřízení věcného břemene uložení přípojky STL 
plynovodu přes pozemek ve vlastnictví města Příbram p. č. 3106/8 v k. ú. Příbram, ve prospěch 
pozemků p. č. 3106/2, p. č. 3130/6, p. č. 3140, p. č. 3152, p. č. 3153, p. č. 3154/1, p. č. 3154/2,  
p. č. 3154/3, p. č. 3154/4, p. č. 3155/1, p. č. 3158/3, p. č. 3158/4, p. č. 3158/5 a p. č. 3158/9, vše  
v k. ú. Příbram. 
 
Věcné břemeno bude oceněno zvlášť pro každou inž. síť dle „Zásad“, a to: 
pozemky p. č. 4836, p. č. 4838, p. č. 3143 – místní komunikace IV. tř., chodník 
                – uložení v komunikaci IV. tř. a v chodníku za shodnou cenu 100 Kč/bm 
pozemky p. č. 3146/1, p. č. 3146/3, p. č. 3147, p. č. 3106/8 – ostatní pozemek  
                – uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm 
                – umístění revizní šachty na pozemku p. č. 3146/1 za cenu 150 Kč/ks.  
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
 
II.   s c h v a l u j e 
uzavření inominátní smlouvy o právu provést stavbu přístupové zpevněné plochy chodníku na části 
pozemků ve vlastnictví města Příbram p. č. 3146/3 a p. č. 4836, oba v k. ú. Příbram, mezi investorem, 
kterým je společnost FASTAV DEVELOPMENT – AOC, s.r.o., se sídlem Jasenická 296, 755 01 Vsetín, 
IČO 25309561 a vlastníkem pozemků městem Příbram, s tím, že stavba bude realizována za podmínek 
vyplývajících z platné právní úpravy, za podmínek stanovených ve vyjádření vydaném Odborem investic 
a rozvoje města dne 29.12.2017 pod č. j. MeUPB 113321/2017/OIRM/OddRM/Fil a v souladu s přílohou 
podané žádosti, tj. se situací. 
 
III.   s c h v a l u j e 
udělení souhlasu města Příbram, jako vlastníka pozemků p. č. 3106/8, p. č. 3162/1, p. č. 3106/9,  
p. č. 3167/2 a p. č. 3114/5, vše v k. ú. Příbram, se vstupem na tyto pozemky za účelem plánované 
výstavby zkapacitnění stávajícího vodovodního řadu v ulici u Plynárny v délce cca 204 m, pro 
společnost FASTAV DEVELOPMENT – AOC, s.r.o., se sídlem Jasenická 296, 755 01 Vsetín,  
IČO 25309561, a to v souladu s přílohou podané žádosti, tj. se situací s označení B, IO 40. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 

53) Návrh na uzavření kupní smlouvy o odkoupení části pozemku p.č. 350/1, k.ú. Dubno, dvou částí 
pozemku p.č. 60/1 a pozemku p.č. 93, oba v k.ú. Bytíz, se zřízením věcného břemene uložení kameniva 
odvalu a věcného břemene cesty 

R.usn.č.92/2018        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM 

schválit uzavření kupní smlouvy se zřízením věcného břemene uložení kameniva odvalu a věcného 
břemene cesty v jednom listinném dokumentu, jehož předmětem bude prodej části pozemku p.č. 350/1, 
o výměře 3742 m

2
 (dle geometrického plánu č. 683-6/2017 se jedná o nově vzniklý pozemek p.č. 

350/46) z celkové výměry 17851 m
2
  v k.ú. Dubno, prodej dvou částí pozemku p.č. 60/1, jedné části o 

výměře 16566 m
2 

(dle geometrického plánu č. 106-36/2017 se jedná o nově vzniklý pozemek p.č. 
60/112), druhé části o výměře 11088 m

2
 (dle geometrického plánu č. 103-5/2017 se jedná o nově 

vzniklý pozemek p.č. 60/110) z celkové výměry 351379 m
2
, a prodej pozemku p.č. 93, to vše v k.ú. 

Bytíz, prodávajícím státním podnikem DIAMO, se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem,  
IČO: 00002739, kupujícímu městu Příbram, za celkovou kupní cenu 9.333.940 Kč zahrnující DPH a 
náklady spojené s prodejem, s tím, že kupující současně zřídí tímto smluvním dokumentem jako 
povinný z věcného břemene úplatné věcné břemeno uložení kameniva odvalu ve vlastnictví 
prodávajícího na nově vzniklém pozemku p.č. 350/46, k.ú. Dubno a na nově vzniklém pozemku p.č. 
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60/112, k.ú. Bytíz, v rozsahu geometrických plánů č. 701-197/2017 pro k.ú. Dubno a č. 108-198/2017 
pro k.ú. Bytíz, které tvoří přílohu předloženého materiálu, s právem přístupu a příjezdu pro odtěžení 
odvalu, ve prospěch prodávajícího jako oprávněného z věcného břemene, na dobu neurčitou, za 
jednorázovou úhradu ve výši 500 Kč + DPH a dále kupující zřídí úplatné věcné břemeno cesty kdekoliv 
přes pozemek p.č. 350/46 v k.ú. Dubno  a kdekoliv přes pozemky p.č. 60/112, p.č. 60/110 a p.č. 93, vše 
v k.ú. Bytíz, za účelem provádění kontrol a případných zajišťovacích a sanačních prací důlních děl, na 
dobu neurčitou za jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH, a to ve prospěch státního podniku DIAMO, se 
sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, IČO: 00002739, to vše ve smyslu kupní smlouvy a 
smlouvy o zřízení věcných břemen – služebností, která tvoří přílohu předloženého materiálu.           
 
                                                          hl.  pro  4 

 
 
54) Žádost CSZS o schválení záměru podání žádosti o investiční dotaci z prostředků Humanitárního 
fondu Středočeského kraje 

R.usn.č.93/2018        
Rada    s c h v a l u j e   

Centru sociálních a zdravotních služeb města Příbram podat žádost o investiční dotaci z prostředků 
Humanitárního fondu Středočeského kraje na  pořízení vozidla kategorie „střední dodávkový 
automobil“. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 

 
55) Informace o odstoupení paní Lenky Zemanové a paní Lucie Kušnírové z funkce členek OV  
Příbram IX – Nová Hospoda a návrh na jmenování nových členů paní Heleny Svádové a pana Vlastimila 
Svády 

R.usn.č.94/2018        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

rezignaci  paní  Lenky  Zemanové a   paní  Lucie Kušnírové z funkce členek Osadního výboru Příbram 
IX – Nová Hospoda. 

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

zvolit paní Helenu Svádovou a pana Vlastimila Svádu členy Osadního výboru Příbram IX – Nová 
Hospoda. 

 
 III.   u k l á d á    

             OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram  dne 19.02.2018. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 

56) Návrh programu 35. zasedání ZM dne 19.02.2018 

R.usn.č.95/2018        
Rada    s o u h l a s í  

s návrhem programu 35. zasedání ZM dne 19.02.2018 s tím, že do programu budou zahrnuty i další 
materiály určené na základě jednání RM dne 29.01.2018. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 

57) Rozdělení zisku z prodeje adventních hrnků na charitativní účely 

R.usn.č.96/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

rozdělení zisku z prodeje adventních hrnků ve výši 4.475 Kč na charitativní účely pro Psí útulek Lazec. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 



Město Příbram - RM 29.01.2018  

 21 

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

R.usn.č.97/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

žádost manželů …………… 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. ……………, Čs. armády 5, Příbram IV, do doby uzavření nájemní smlouvy ve vysoutěženém 
standardním bytě, nejpozději však do 31.03.2018. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 

59) Bezbariérový přístup do knihovny Jana Drdy – výběr dodavatele 

R.usn.č.98/2018        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Bezbariérový přístup do knihovny Jana Drdy“ (dále jen 
„veřejná zakázka“) zadávané ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění, uvedenou v důvodové zprávě. 
 
II.   r o z h o d u j e 
o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku společnosti  
INVESSALES, spol. s r.o., se sídlem Podskalská 22/1512, 128 00 Praha, IČ: 62957678. Nabídková 
cena činí 3 394 584 Kč bez DPH. 
 
III.   s c h v a l u j e 
1) závěry hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a pořadí dodavatelů,  
2) uzavření smlouvy na zakázku „Bezbariérový přístup do knihovny Jana Drdy“ se společností 

INVESSALES, spol. s r.o., se sídlem Podskalská 22/1512, 128 00 Praha, IČ: 62957678, za 
nabídkovou cenu 3 394 584 Kč bez DPH. 

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

                                                         hl.  pro  4 
 
 

60) Záměr zakázky – „Výběr zhotovitele stavebních prací – inline dráha“ 

R.usn.č.99/2018        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

záměr realizace zakázky „Výběr zhotovitele stavebních prací – inline dráha“ dle přílohy.  
 
II.   u k l á d á  
OPVZ zadávací řízení realizovat. 
 
III.   s c h v a l u j e 
na zakázku „Výběr zhotovitele stavebních prací – inline dráha“ komisi pro otevírání obálek ve složení 
člen                                                                                          
Mgr. Hana Levanti        
Ing. Milan Štufka  
Ing. Pavel Bureš  
náhradník  
Dagmar Drozenová 
  
IV.   s c h v a l u j e 
na zakázku „Výběr zhotovitele stavebních prací – inline dráha“ hodnotící komisi ve složení 
člen / náhradník                                                                             
Mgr. Václav Švenda  
Ing. Milan Štufka 
Ing. Pavel Bureš 
Mgr. Radka Škubalová  
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Mgr. Jiřina Humlová 
náhradník 
Mgr. Hana Levanti 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 

61) Žádost o souhlas zřizovatele k podání Žádosti o dotaci Středočeského kraje na akci Vánoce 
v divadle 2018 

R.usn.č.100/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

Divadlu A. Dvořáka Příbram podat žádost o dotaci do Středočeského Fondu sportu, volného času a 
primární prevence na akci Vánoce v divadle konané dne 15. 12. 2018. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 

62) Návrh úpravy rozpisu rozpočtu města Příbram na rok 2018 (a – b) 

R.usn.č.101/2018        
Rada    s c h v a l u j e  
 
62 a) Návrh úpravy rozpisu rozpočtu města Příbram na rok 2018 v rámci běžných výdajů kapitoly 719 - 
OVV v souvislosti s činností města na úseku sociálně-právní ochrany dětí a výkonu sociální práce 

úpravu rozpisu rozpočtu města Příbram na rok 2018 v rámci běžných výdajů kapitoly 719 - OVV            
v souvislosti s činností města na úseku sociálně-právní ochrany dětí a výkonu sociální práce. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. účelový 
znak 

název akce prvek 
rozpočtu 

popis částka změny 

RP0009 719 - 
OVV 

4319 5167 13011 006 Dotace MPSV 
na SPOD  

2851 Služby školení a 
vzdělávání 

90 000,00 

RP0009 719 - 
OVV 

4319 5173 13011 006 Dotace MPSV 
na SPOD  

2845 Cestovné 10 000,00 

RP0009 719 - 
OVV 

4319 5162 13011 006 Dotace MPSV 
na SPOD  

2846 Služby telekomunikací a 
radiokomunikací 

30 000,00 

RP0009 719 - 
OVV 

4319 5139 13011 006 Dotace MPSV 
na SPOD  

2843 Nákup materiálu 8 000,00 

RP0009 719 - 
OVV 

4319 5194 13011 006 Dotace MPSV 
na SPOD  

3113 Věcné dary 3 000,00 

RP0009 719 - 
OVV 

4319 5178 13011 006 Dotace MPSV 
na SPOD  

4186 Nájemné za nájem s 
právem koupě 

47 000,00 

RP0009 719 - 
OVV 

4319 5169 13011 006 Dotace MPSV 
na SPOD  

2844 Nákup služeb 7 000,00 

RP0009 719 - 
OVV 

4319 5171 13011 006 Dotace MPSV 
na SPOD  

2849 Opravy a údržba 15 000,00 

RP0009 719 - 
OVV 

4319 5137 13011 006 Dotace MPSV 
na SPOD  

1092 Drobný hmotný dlouhodobý 
majetek 

20 000,00 

RP0009 719 - 
OVV 

4319 5136 13011 006 Dotace MPSV 
na SPOD  

2850 Nákup knih 2 000,00 

RP0009 719 - 
OVV 

4359 5167 13015 007 Výkon 
sociální práce 

3617 Školení 10 000,00 

RP0009 719 - 
OVV 

4359 5139 13015 007 Výkon 
sociální práce 

4085 Nákup materiálu 1 000,00 

RP0009 719 - 
OVV 

4349 5167 13015 007 Výkon 
sociální práce 

3616 Školení a vzdělávání 10 000,00 

RP0009 719 - 
OVV 

4349 5139 13015 007 Výkon 
sociální práce 

4075 Nákup materiálu 1 000,00 

RP0009 719 - 
OVV 

4341 5167 13015 007 Výkon 
sociální práce 

4073 Školení a vzdělávání 10 000,00 

RP0009 719 - 
OVV 

4341 5139 13015 007 Výkon 
sociální práce 

4068 Nákup materiálu 1 000,00 

RP0009 719 - 
OVV 

4341 5173 13015 007 Výkon 
sociální práce 

3639 Cestovné 3 000,00 

RP0009 719 - 
OVV 

4359 5173 13015 007 Výkon 
sociální práce 

3638 Cestovné 3 000,00 

RP0009 719 - 
OVV 

4349 5173 13015 007 Výkon 
sociální práce 

4079 Cestovní náhrady 3 000,00 

RP0009 719 - 4359 5162 13015 007 Výkon 4072 Služby telekomunikací 2 000,00 
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OVV sociální práce 

RP0009 719 - 
OVV 

4349 5162 13015 007 Výkon 
sociální práce 

4078 Služby telekomunikací 2 000,00 

RP0009 719 - 
OVV 

4341 5162 13015 007 Výkon 
sociální práce 

4071 Slsužby telekomunikací 2 000,00 

RP0009 719 - 
OVV 

6171 5169  001 Činnost místní 
správy 

195 Nákup ostatních služeb -280 000,00 

 
 
62 b) Návrh úpravy rozpisu rozpočtu města Příbram na rok 2018 na straně kapitálových výdajů v rámci 
kapitoly 786 - OIRM 

úpravu rozpisu rozpočtu města Příbram na rok 2018 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 

RP0011 786 - 
OIRM  

3639 6901 013 Rezerva 
na kapitálové 
výdaje 

3598 Rezerva -2 935 663,00 

RP0011 786 - 
OIRM  

2219 6122 021 
Cykloboxy 

3850 Dodávka cykloboxů 1 077 740,00 

RP0011 786 - 
OIRM  

3412 6121 026 Zimní 
stadion 
Příbram 

3860 Stavební úpravy šaten 531 510,00 

RP0011 786 - 
OIRM  

2212 6121 027 
Komunikace 
u sběrného 
dvora 

3861 Realizace stavby 1 326 413,00 

 
                                                         hl.  pro  4 
 
 

63) Prodej osobních automobilů: ŠKODA Fabia, RZ: 4S0 7681 a ŠKODA Fabia, RZ: 2SM 8417 

R.usn.č.102/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

1) prodej osobního automobilu ŠKODA  Fabia,  RZ: 4S0 7681 paní  ……………, bytem  ……………    
za cenu 24.487 Kč, platba bude provedena bankovním převodem do 15 dnů od podpisu kupní 
smlouvy, 

2) prodej osobního automobilu ŠKODA Fabia, RZ: 2SM 8417 panu ……………, bytem ……………     
za cenu 18.500 Kč, platba bude provedena bankovním převodem ihned po podpisu kupní smlouvy. 

 
                                                         hl.  pro  4 
 
 

64) Uzavření smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících 
vodovodů a kanalizací - lokalita Příbram Sázky – Barandov, se společností První vodovodní a 
kanalizační, s.r.o., zastoupené jednatelem p. Korčákem 

R.usn.č.103/2018        
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 v lokalitě Příbram Sázky – Barandov, se společností První vodovodní a kanalizační, s.r.o., 
zastoupené jednatelem p. Korčákem, dle varianty 2 na dobu určitou s platností na dva (2) roky. 
 
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“ dle bodu I. předloženého návrhu 
usnesení. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 

65) Výměna dřevěných oken v Příbrami I/106 – výběr dodavatele 

R.usn.č.104/2018        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  
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informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Výměna dřevěných oken v Příbrami I/106“ (dále jen 
„veřejná zakázka“) zadávané ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění, uvedenou v důvodové zprávě. 
 
II.   r o z h o d u j e 
o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku společnosti OKNA 
LANGER s.r.o., Staré Oldřichovice 1, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 04555970. Nabídková cena činí 347 500 
Kč bez DPH. 
 
III.   s c h v a l u j e 
uzavření smlouvy na zakázku „Výměna dřevěných oken v Příbrami I/106“ se společností OKNA 
LANGER s.r.o., Staré Oldřichovice 1, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 04555970, za nabídkovou cenu 347 500 
Kč bez DPH. 
 
IV.   u k l á d á 
OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky dle bodu II. a III. tohoto 
usnesení.  

                                                         hl.  pro  4 
 
 

66) Smlouva 1085/OIRM/2017 – souhlas s postoupením povinností a závazků 

R.usn.č.105/2018        
Rada    s o u h l a s í  

s postoupením práv a povinností ze smlouvy o dílo č. 1085/OIRM/2017 ve smyslu čl. 12.4. smlouvy a § 
1895 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dle přiložené žádosti. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 

 
67) Žádost o prodloužení smlouvy formou dodatku č. 1  nájemní smlouvě č. 1171/MERK/2016 pro 
nájemce bytu č. 1 v Příbrami I, nám. T. G. M., byt standard 

R.usn.č.106/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

1) Revokaci usnesení č. 1246/2017 ze dne 18.12.2017. 
2) 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 měsíce, od 1.2.2018      
do 28.2.2018, za cenu 83,- Kč/m

2
/měsíc, za podmínek: a) úhrady nájemného na 1/2018 (9.607,- Kč) 

řádně a včas tj. do 31.1.2018, b) bezdlužnosti ……………, jejího manžela, partnera, druha žijící      
ve společné domácnosti tj. nesmí být dlužníky po době splatnosti ve vztahu k městu Příbram ani 
jeho organizačním složkám (viz Směrnice č. 1/2015, článek 4 – obecné podmínky pro poskytnutí 
bytu do nájmu), c) zápočtu zbytku čerpané jistoty (cca 7.500,- Kč) a nájemného včetně služeb na 
2/2018. Paní  …………… bude pak povinna před podpisem dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uhradit 
v hotovosti na účet pronajímatele rozdíl mezi předepsaným nájemným včetně záloh na služby        
na 2/2018 a zůstatkem již čerpané jistoty.  

 
                                                         hl.  pro  4 

 
 
68) Návrh na podání výpovědi z nájmu společnosti BEKR nábytek 

R.usn.č.107/2018        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

návrh na podání výpovědi z nájmu společnosti BEKR nábytek. 
 
II.   u k l á d á 
SZM předložit materiál na zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 19.02.2018. 
 

                                                         hl.  pro  4 
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69) Provozování gastro provozoven – Nový rybník, Junior club 

R.usn.č.108/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

1) záměr SZM Příbram, p. o. provozovat nově budované zázemí na Novém rybníku jako provozovnu 
občerstvení, 

2) záměr města Příbram pronajímat nově budovaný Junior club. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
70) Žádost České televize o pronájem prostor k podnikání č. 702 v Příbrami VIII/114 

R.usn.č.109/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

pronájem prostor k podnikání č. 702 v Příbrami VIII, ul. Čechovská čp. 114 pro Českou televizi na dny 
od 7.2.do 10.2.2018 za účelem natáčení čtyřdílného politického thrilleru s názvem „Rédl“ za paušální 
částku 5.000,00 Kč. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
71) Smlouva 966/SOSH/2017 – souhlas s postoupením povinností a závazků 

R.usn.č.110/2018        
Rada    s o u h l a s í  

s postoupením práv a povinností ze smlouvy o dílo č. 966/SOSH/2017 ve smyslu 
čl. 12.4. smlouvy a § 1895 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dle 
přiložené žádosti. 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
72) Informační materiál – Vítání Slunovratu, Family Fest 

R.usn.č.111/2018        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í 
 Informaci o konání akcí: Vítání Slunovratu a Family Fest 

 
                                                         hl.  pro  4 

 
 
73) Žádost Waldorfské školy Příbram – MŠ, ZŠ a SŠ o souhlas města Příbram jako vlastníka nemovitosti 
s realizací projektu Waldorfská zahrada 

R.usn.č.112/2018        
Rada    s o u h l a s í  

se záměrem příspěvkové organizace Waldorfská škola Příbram – mateřská škola, základní škola 
a střední škola realizovat projekt Waldorfská zahrada. Rada města Příbram deklaruje svoji součinnost, 
která spočívá v souhlasu s realizací projektu, jehož udržitelnost je nejméně 5 let, za podmínky, že 
povinnou 15% finanční spoluúčast na realizaci projektu Státního fondu životního prostředí České 
republiky uhradí Společnost Waldorfské školy Příbram, z.s. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 

74) Rekonstrukce Aquaparku Příbram – předpokládaná cena po stupni DSP 

R.usn.č.113/2018        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

předpokládaný rozpočet zpracovaný společností h-projekt s.r.o., se sídlem Korunní 968/31, 120 00 
Praha 2, k zakázce s názvem „Celková rekonstrukce a modernizace Aquaparku Příbram“ odevzdaný po 
zhotovení projektové dokumentace pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení, jehož celková 
částka po zapracování úspor, které neomezí rozsah původního záměru je 301,2 mil bez DPH. 
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II.   u k l á d á 
             OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram  dne 19.02.2018. 

 
                                                         hl.  pro  4 
 

 
75) Žádost o souhlas s umístěním osvětlovacího tělesa na budově Pb VIII/45 

R.usn.č.114/2018        
Rada    u d ě l u j e  

souhlas města, jako vlastníka budovy č. p. 45 v Příbrami VIII, s umístěním osvětlovacího tělesa se 
stativem, a se záborem cca 1 m

2
, ve dnech 8. a 9.2.2018 za cenu 1.000 Kč/den, pro Českou televizi, Na 

Hřebenech II 1132/4, 147 00 Praha 4. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
76) Různé      

 
 
 
Zápis ověřili: 
Mgr. Alena Ženíšková 
PhDr. Petr Vácha 
 
Ing. Jindřich Vařeka, 
starosta 
 
Zapsala: Iva Černohorská 
Příbram, dne: 01.02.2018       
 
Ověřeno: 06.02.2018 
Vyvěšeno: 06.02.2018 
 
 

 


