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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 23.09.2013 

od 12.00 hodin na Městském úřadě Příbram 

 
 
 
1) Zahájení, ověřovatelé 

Ověřovatelé: Svatopluk Chrastina 
          Jiřina Kaiserová 
 
2) Program včetně návrhů změn a doplňků 

 
P r o g r a m: 

1. Zahájení, ověřovatelé 
2. Program včetně návrhu změn a doplňků 
3. Informace 
4. Kontrola zápisu a usnesení 
5. Interpelace 
6. Nájemní smlouva s Volejbalovým klubem Příbram o.s. 
7. Navýšení dotace pro Videostudio Fonka 
8. Ţádost o zpětvzetí výpovědi Smlouvy o pronájmu parkoviště Příbram-Drkolnov 
9. Ţádost o dotaci na výstavbu mateřské školy 

10. Ţádost o dotaci na výstavbu cyklostezky Hořejší Obora - Flusárna 
11. Ţádost firmy Dirtecho Media, s.r.o., o sníţení ceny za reklamní plochu v Kahanu 
12. Ţádost o dotaci (OXYGEN s.r.o.) 
13. Zahraniční cesta v rámci projektu Comenius Regio 
14. Ţádost ředitelky ZŠ, Příbram VIII, Školní 75 o souhlas zřizovatele s pronájmem místnosti za účelem 

provozování školního bufetu 
15. Ţádost VŠERS, o.p.s. o partnerství a finanční podporu v projektu Univerzita třetího věku 
16. Ţádost ředitele Gymnázia pod Svatou Horou, Balbínova 328, o poskytnutí dotace na projekt „Prezentace 

české kultury a města Příbram partnerským zemím programu Comenius 2012 – 2014 
17. Rozpočtové změny 
18. Ţádost o souhlas k přijetí sponzorského (finančního) daru pro příspěvkovou organizaci Městské jesle a 

rehabilitační stacionář Příbram 
19. Ţádost organizace Seniorpark, o.s., o finanční příspěvek ve výši 20.000,- Kč na provoz Domova pro 

seniory v Pečicích 
20. Ţádost o mimořádný finanční příspěvek na pořádání setkání u příleţitosti 20-letého výročí zaloţení 

Územní organizace Svazu diabetiků Příbram 
21. Ţádost paní  ……………….. o prodlouţení nájemní smlouvy k bytu č. 12 v DPS Hradební 69, Příbram I 
22. Ţádost o odprodej nemovitosti – výměníková stanice čp. 375 v k.ú. Příbram IV 
23. Ţádost o pronájem dvougaráţe ve dvoře MěÚ v Příbrami I, ul. Tyršova čp. 108 
24. Ţádost společnosti T-mobile o pronájem komínu a pozemku v bývalé výměníkové stanici v Příbrami VII, 

Ţeţická čp. 181 
25. Ţádost o ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor v Příbrami VIII, Čechovská čp. 114 
26. Ţádost o souhlas s umístěním sídla společnosti do objektu v Příbrami VII/193 
27. Návrh zvýšení poplatku za sluţby na ubytovně v Příbrami IV - 5 
28. Ţádost o odprodej části pozemku p.č. 3161/1 o výměře cca 250 m

2
 v k.ú. Příbram 

29. Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení kabelového vedení NN a umístění pojistkové 
skříně - p.č. 3177/2 a p.č. 3613/1 v k.ú. Příbram 

30. Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení kabelového vedení NN v k.ú. Lazec 
31. Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení plynár. zařízení v k.ú. Příbram v rámci stavby 

"Rekonstrukce NTL plynovodů a přípojek Příbram - ul. Anenská, Lipová, A. Jiráska, Pod Šachtami, J. 
Wolkera, Pod Anenskou, Nerudova, Na Vyhlídce, U Trati" 

32. Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení STL plynovodu a plynovodních přípojek - p.č. 
69/65 v k.ú. Zdaboř 

33. Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího umístění kabelových převěsů v k.ú. Příbram 
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34. Ţádost o zřízení věcného břemene uloţené vodovodní a kanalizační přípojky - p.č. 4606/1 v k.ú. Příbram 
35. Ţádost o zřízení věcného břemene uloţeného plynárenského zařízení v k.ú. Březové Hory – 

doprojednání 
36. Ţádost o zřízení věcných břemen budoucího uloţení kanalizačních a vodovodních přípojek v k.ú. Orlov 
37. Ţádost o odprodej části pozemku p. č. 2741/1 o výměře 11 m2 v katastrálním území Příbram 
38. Ţádost o odprodej pozemku p. č. 2104/60 v k. ú. Příbram 
39. Ţádost ČSOB, a.s., o společné jednání ve věci konkursního řízení na majetek PT a.s., usnesení soudu o 

svolání schůze věřitelského výboru PT a.s., a vydání pokynu vedoucímu právního odboru k případnému 
hlasování na svolané schůzi věřitelského výboru 

40. Návrh na částečnou revokaci usnesení RM č. 560/2013 ze dne 22.7.2013 
41. Ţádost o převzetí záštity nad akcí s názvem Bednění 2013 
42. Návrh smlouvy o dočasné úpravě nájemního vztahu – SPŠ a VOŠ v Příbrami II/271 
43. Dodatek č. 1 k Dohodě o společném postupu při zajištění akce Rekonstrukce mostu na silnici III/1189 

přes Litavku v Příbrami 
44. Umístění předvolebních bannerů 
45. Zahraniční sluţební cesta do Valle di Ledro (Itálie)   
46. Návrh na uzavření dohody o narovnání se společnosti DIRTECO MEDIA s.r.o. - pronájem sloupů 

veřejného osvětlení   
47. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí podpory na projekt „Rekultivace skládky Květná“ 
48. Ţádost o dotaci z Ministerstva kultury na projekt „XLVI. ročník Hudebního festivalu Antonína Dvořáka“ 
49. Program a vstupné HFAD 2014 
50. Nájemní smlouva na pronájem Restaurace zimní stadion 
51. Různé (Zahraniční cesta v rámci projektu Comenius Regio) 
 
R.usn.č.709/2013        
Rada      s c h v a l u j e 
              program dnešního jednání. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
3) Informace 

 
 
4) Kontrola zápisu a usnesení 

  
  
5) Interpelace 

 
 
6) Nájemní smlouva s Volejbalovým klubem Příbram o.s. 

R.usn.č.710/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

Nájemní smlouvu s mezi SZM Příbram a Volejbalovým klubem Příbram o.s. s tímto usnesením: Rada 
Města Příbram rozhodla, ţe souhlasí s tím, aby příspěvková organizace Sportovní zařízení města 
Příbram, hospodařící mimo jiné i s budovou čp. 378 v Příbrami VII, postavenou na st. parcele č. 1798 
v k.ú. Březové Hor y a obci Příbram, která je ve vlastnictví Města Příbram, uzavřela nájemní smlouvu, 
na základě které bude Volejbalový klub Příbram o.s. se sídlem Legionářů 378, 261 01 Příbram VII, IČ: 
01832158,  pronajat nebytový prostor nacházející se ve výše uvedené budově čp. 378, a to za měsíční 
nájemné ve výši 3.450,- Kč plus DPH v platném znění dle Zákona o dani z přidané hodnoty. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
 
7) Navýšení dotace pro Videostudio Fonka 

Hlasováno o návrhu MUDr. Šedivého. 
R.usn.č.711/2013 
Rada I.   b e r e   n a   v ě d o m í 
 ţádost o navýšení dotace pro Videostudio Fonka. 
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 II.   u k l á d á 
 odboru ochrany a obrany: 

1) prověřit platnost smlouvy mezi městem Příbram a Rádiem BLANÍK, zastoupeným PROGRAMOVÁ 
a.s.     

 2) předloţit materiál na zasedání zastupitelstva města. 
 
                                                           hl.  pro  7 
 
 
8) Ţádost o zpětvzetí výpovědi Smlouvy o pronájmu parkoviště Příbram-Drkolnov 

Hlasováno o návrhu MUDr. Šedivého. 
R.usn.č.712/2013 
Rada I.   s c h v a l u j e  

zpětvzetí výpovědi nájemní smlouvy na parkoviště Příbram-Drkolnov. 
 
II.   u k l á d á 
odboru silničního hospodářství a investic vypracovat dodatek ke smlouvě mezi městem Příbram a fi 
Schwarz s.r.o. 
 

       hl.  pro  5  
          proti 0 
           zdrţ. 2  

 
 
9) Ţádost o dotaci na výstavbu mateřské školy 

R.usn.č.713/2013 
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í   

informace o přípravě ţádosti o dotaci na výstavbu mateřské školy v Příbrami. 
 
II.   s c h v a l u j e 
1) předloţení ţádosti o dotaci na projekt „Výstavba mateřské školy v Příbrami, nám. Dr. Josefa 

Theurera 261“ do Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy, 
2) uzavření smlouvy o partnerství s Okresní hospodářskou komorou v Příbrami, Centrem pro zdravotně 

postiţené Středočeského kraje (pobočka Příbram I), Římskokatolickou farností u kostela 
Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora a společností Arriva Praha s.r.o.  

 
                                                         hl.  pro  7 

 
 
10) Ţádost o dotaci na výstavbu cyklostezky Hořejší Obora - Flusárna 

R.usn.č.714/2013 
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

informace o přípravě ţádosti o dotaci na výstavbu cyklostezky Hořejší Obora – Flusárna. 
 

II.   s c h v a l u j e    
1) předloţení ţádosti o dotaci na projekt „Cyklostezka Hořejší Obora - Flusárna“ do Regionálního 

operačního programu NUTS 2 Střední Čechy, 
2) uzavření smlouvy o partnerství s  Okresní hospodářskou komorou v Příbrami, Centrem pro 

zdravotně postiţené Středočeského kraje (pobočka Příbram I), Obchodní akademií a Vyšší 
odbornou školou a T.J. Sokol Příbram. 

 
                                                         hl.  pro  7 
 

 
11) Ţádost firmy Dirtecho Media, s. r. o., o sníţení ceny za reklamní plochu v Kahanu 

Hlasováno o návrhu M. Poulíčka. 
R.usn.č.715/2013 
Rada    s c h v a l u j e  
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sníţení měsíční ceny za poskytnutí reklamní plochy na dvou stranách zpravodaje MěÚ Příbram firmě 
Dirtecho Media, s. r. o., na částku 14 000,- Kč. 

                                                         
       hl.  pro  4  

     proti 1  
       zdrţ. 2  

 
12) Ţádost o dotaci (OXYGEN s.r.o.) 

Hlasováno o návrhu J. Kaiserové. 
R.usn.č.716/2013 
Rada    n e s c h v a l u j e  

poskytnutí dotace pro OXYGEN s.r.o, Školní 148, Příbram VIII, IČ 26710374. 
 

                                                         hl.  pro  6 
     proti 0 
    zdrţ. 1  

 
 
13) Zahraniční cesta v rámci projektu Comenius Regio 

Hlasováno o návrhu Ing. Pikrta. 
Usn. nebylo přijato. 
Rada    s c h v a l u j e  

zahraniční cestu do Idar-Oberstein (Německo) ve dnech 03.-06.10.2013 v rámci Programu 
celoţivotního učení Partnerství Comenius Regio a dar do výše 4.000,- Kč. Cestovní náklady (ubytování, 
doprava, stravování, pojištění, kapesné 40 %) jsou hrazeny z projektu Comenius Regio. Cesta se 
uskuteční smluvní dopravou. Cesty se zúčastní: Ing. Pikrt, Mgr. Jaroslav Kopecký, Mgr. Jan Zapach, 
Mgr. Hana Ruferová, Ing. Libuše Tošovská, Ing. Jitka Štefanová, Irena Karpíšková. 
 

                                                                     hl.  pro  3  
     zdrţ. 4  

Návrh nebyl přijat. 
   
 
Hlasováno o návrhu Ing. Molnára. 
Usn. nebylo přijato. 
Rada    s c h v a l u j e  

zahraniční cestu do Idar-Oberstein (Německo) ve dnech 03.-06.10.2013 v rámci Programu 
celoţivotního učení Partnerství Comenius Regio a dar do výše 4.000,- Kč. Cestovní náklady (ubytování, 
doprava, stravování, pojištění, kapesné 40 %) jsou hrazeny z projektu Comenius Regio. Cesta se 
uskuteční smluvní dopravou. Cesty se zúčastní: Mgr. Jaroslav Kopecký, Mgr. Hana Ruferová, Ing. 
Libuše Tošovská, Ing. Jitka Štefanová, Irena Karpíšková. 
 

                                                 hl.  pro 2  
 proti 0 

   zdrţ. 5   
Návrh nebyl přijat. 

 
 
14) Ţádost ředitelky Základní školy, Příbram VIII, Školní 75 o souhlas zřizovatele s pronájmem místnosti 
za účelem provozování školního bufetu 

Hlasováno o návrhu MUDr. Šedivého. 
R.usn.č.717/2013 
Rada I.   s c h v a l u j e 

záměr pronájmu místnosti v přízemí hlavního pavilonu Základní školy, Příbram VIII, Školní 75 o výměře 
11 m

2
.  

 
II.   u k l á d á 
ředitelce Základní školy, Příbram VIII, Školní 75 vyvěsit záměr pronájmu místnosti v přízemí hlavního 
pavilonu Základní školy, Příbram VIII, Školní 75 o výměře 11 m

2
.  
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                                                        hl.  pro  7 
 
 
15) Ţádost VŠERS, o.p.s. o partnerství a finanční podporu v projektu Univerzita třetího věku 

Hlasováno o návrhu Ing. Pikrta a MUDr. Šedivého. 
R.usn.č.718/2013 
Rada    s o u h l a s í  

1) s partnerstvím v projektu Univerzita třetího věku pro Příbram, 
2) s přidělením účelové dotace ve výši 30.000,- Kč pro Vysokou školu evropských a regionálních studií, 
o.p.s. na realizaci projektu Univerzita třetího věku pro Příbram z rezervy OŠKSIS.  
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
16) Ţádost ředitele Gymnázia pod Svatou Horou, Balbínova 328, o poskytnutí dotace na projekt 
„Prezentace české kultury a města Příbram partnerským zemím programu Comenius 2012 – 2014“ 

Hlasováno o návrhu S. Chrastiny. 
Usn. nebylo přijato. 
Rada    s o u h l a s í  

s přidělením účelové dotace ve výši 40.000,- Kč pro Gymnázium pod Svatou Horou, Balbínova 328 na 
hrazení části nákladů konference pořádané 22.10.2013 v rámci projektu „Prezentace české kultury a 
města Příbram partnerským zemím programu Comenius 2012 – 2014“. 

  
                                                         hl.  pro  1  

     proti 0 
     zdrţ. 6 

Návrh nebyl přijat. 
 
Hlasováno o návrhu J. Kaiserové. 
R.usn.č.719/2013 
Rada    n e s o u h l a s í 

s přidělením účelové dotace pro Gymnázium pod Svatou Horou, Balbínova 328 na hrazení části 
nákladů konference pořádané 22.10.2013 v rámci projektu „Prezentace české kultury a města Příbram 
partnerským zemím programu Comenius 2012 – 2014“. 
 

                                                         hl.  pro  5  
     proti 0 

              zdrţ. 2  
 

17) Rozpočtové změny (a – m) 

R.usn.č.720/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

                                                         
17 a) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, 
ÚZ 29516) o částku 710.427,-- Kč a výdajů kapitoly 723 - OŢP ve stejné výši z důvodu přijetí investiční 
účelové dotace na zpracování osnov podle § 26 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a 
doplnění některých zákonů (lesní zákon) 

návrh změny rozpočtu města na rok 2013, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, ÚZ 
29516) o částku 710.427,-- Kč a výdajů kapitoly 723 – OŢP  ve stejné výši z důvodu přijetí investiční 
účelové dotace na zpracování osnov podle § 26 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a 
doplnění některých zákonů (lesní zákon). 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0134 741 - OE  4216 29516 2052 Lesní hospodářské osnovy 710 427,00 

RP0152 723 - ŢP 3745 5901  1807 REZERVA 710 427,00 

17 b) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, 
ÚZ 29008) o částku 241.572,-- Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 723 - OŢP ve stejné výši z důvodu přijetí 
neinvestiční účelové dotace na činnost odborného lesního hospodáře za II. čtvrtletí 2013 
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návrh změny rozpočtu města na rok 2013, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, ÚZ 
29008) o částku 241.572,-- Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 723 - OŢP ve stejné výši z důvodu přijetí 
neinvestiční účelové dotace na činnost odborného lesního hospodáře za II. čtvrtletí 2013. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0154 723 - ŢP 1036 5213 29008 310 Odborný lesní hospodář - PO 241 572,00 

RP0156 741 - OE  4116 29008 1152 
Dotace na činnost odborného lesního 

hospodáře 
241 572,00 

 
 

17 c) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE (dotace) 

návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE (dotace). 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0155 741 - OE  4216 29898 2776 
Vybudování kanalizace Příbram - Orlov a 

napojení na ČOV 
2 713 043,23 

RP0155 741 - OE  4116  1830 Předpoklad -2 713 043,23 

 
 

17 d) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (Dotace, 
ÚZ 13010) o částku 24.000,-- Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 728 - Sociální věci ve stejné výši z důvodu 
přijetí státního příspěvku na výkon pěstounské péče 

návrh změny rozpočtu města na rok 2013, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (Dotace, ÚZ 
13010) o částku 24.000,-- Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 728 - Sociální věci ve stejné výši z důvodu 
přijetí státního příspěvku na výkon pěstounské péče. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0149 741 - OE  4116 13010 1131 Výkon pěstounské péče - dotace od ÚP   24 000,00 

RP0157 728 - OSV 4136 5011 13010 2781 
Platy zaměstnanců - výkon pěstounské 

péče 
24 000,00 

 
 

17 e) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů, tj. v rámci kapitoly 728 - Sociální věci a 
dále navýšení kapitoly 715 - Zdravotnictví (Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram) o částku 
23.300,-- Kč a sníţení kapitoly 728 - Sociální věci ve stejné výši z důvodu navýšení neinvestičního 
příspěvku pro příspěvkovou organizaci Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram na realizaci 
projektu Walkodile 

návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů, tj. v rámci kapitoly 728 - Sociální věci a dále 
navýšení kapitoly 715 - Zdravotnictví (Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram) o částku 23.300,-
- Kč a sníţení kapitoly 728 - Sociální věci ve stejné výši z důvodu navýšení neinvestičního příspěvku 
pro příspěvkovou organizaci Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram na realizaci projektu 
Walkodile. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0158 728 - OSV 6409 5161  344 Poštovné -23 300,00 

RP0158 715 - ZDR 3539 5331  127 Neinvestiční příspěvek 23 300,00 

RP0164 728 - OSV 4319 5169  410 Nákup sluţeb -14 500,00 

RP0164 728 - OSV 4341 5032  1276 Zdravotní pojištění 4 000,00 

RP0164 728 - OSV 4341 5031  1277 Sociální pojištění 10 000,00 

RP0164 728 - OSV 4341 5038  1279 Povinné pojištění 500,00 

RP0164 728 - OSV 4319 5229  400 Příspěvky organizacím (dotace) -830 000,00 

RP0164 728 - OSV 4319 5222  2657 
Neinvestiční transfery občanským 

sdruţením 
699 000,00 

RP0164 728 - OSV 4319 5221  2659 
Neinvestiční transfery obecně 

prospěšným společnostem 
131 000,00 

RP0164 728 - OSV 4349 5136  438 Knihy, tisk -3 190,00 

RP0164 728 - OSV 4341 5171  1518 Oprava a údrţba 900,00 

RP0164 728 - OSV 4399 5169  341 Sluţby OSPOD 2 290,00 
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17 f) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů v rámci kapitoly 722 - Obecní 
ţivnostenský úřad 

návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů v rámci kapitoly 722 - Obecní ţivnostenský 
úřad. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0160 722 - ŢÚ 2143 5171  269 Opravy a údrţba 60 000,00 

RP0160 722 - ŢÚ 2141 5169  1012 Ostatní trhy a trţní akce -40 000,00 

RP0160 722 - ŢÚ 2141 5169  278 Úklid po trzích - TS, značení -20 000,00 

 
 

17 g) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů v rámci kapitoly 777 - OŠKSIS, tj. 
navýšení neinvestičního příspěvku MŠ Klubíčko o částku 23.300,-- Kč na realizaci projektu Walkodile 

návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů v rámci kapitoly 777 - OŠKSIS, tj. navýšení 
neinvestičního příspěvku MŠ Klubíčko o částku 23.300,-- Kč na realizaci projektu Walkodile. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0161 
777 - 

OŠKSIS 
3111 5331  902 MŠ Klubíčko - neinvestiční příspěvek 23 300,00 

RP0161 
777 - 

OŠKSIS 
3119 5901  1301 Rezerva  -23 300,00 

 
 

17 h) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů v rámci kapitoly 711 - Dopravní úřad 

návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů v rámci kapitoly 711 - Dopravní úřad. 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0162 711 - DÚ 2219 5166  99 Rušení vozidel, ověřování vozidel....... -32 441,00 

RP0162 711 - DÚ 2219 5137  102 Drobný hmotný dlouhodobý majetek -4 285,00 

RP0162 711 - DÚ 2219 5139  103 Nákup materiálu -10 000,00 

RP0162 711 - DÚ 2219 5169  105 Odtahy vozidel - nákup ostatních sluţeb -5 000,00 

RP0162 711 - DÚ 2219 5166  104 Znalecké posudky 51 726,00 

 
 

17 i) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů v rámci kapitoly 747 - OSHI v souvislosti 
s navýšením prostředků na rekonstrukce a modernizace místních komunikací 

návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů v rámci kapitoly 747 - OSHI v souvislosti s 
navýšením prostředků na rekonstrukce a modernizace místních komunikací. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0168 747 - OSHI 2212 6121  1790 
Rekonstrukce a modernizace MK vlastní 

zdroje (nezpůsobilé výdaje) 
219 328,00 

RP0168 747 - OSHI 2212 6121  1507 Rekonstrukce a modernizace MK 2 828 671,00 

RP0168 747 - OSHI 2212 6121  1531 
Rekonstrukce a modernizace MK vlastní 

zdroje (způsobilé výdaje) 
1 952 000,00 

RP0168 747 - OSHI 3111 6121  2526 MŠ, Příbram VIII, Školní 131 -1 530 000,00 

RP0168 747 - OSHI 3111 6121  1419 MŠ Jana Drdy, Příbram VII -1 600 000,00 

RP0168 747 - OSHI 3111 6121  1467 
Alternativní MŠ (Školní 143, Příbram 

VIII) 
-1 800 000,00 

RP0168 747 - OSHI 3111 6121  1466 MŠ Klubíčko (Okruţní 200, Příbram VII) -69 999,00 

 
 
 

17 j) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů v rámci kapitoly 747 - OSHI 

návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů v rámci kapitoly 747 - OSHI 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
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č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0169 747 - OSHI 2219 6121  1536 Okruţní křiţovatka - chodníky, osvětlení 329 500,00 

RP0169 747 - OSHI 3631 6122  1516 Veřejné osvětlení 396 500,00 

RP0169 747 - OSHI 2219 6122  1069 Stroje, přístroje a zařízení 140 000,00 

RP0169 747 - OSHI 3631 6122  1663 Veřejné osvětlení  91 000,00 

RP0169 747 - OSHI 2219 6121  2155 T.G.M. -  realizace 12 000,00 

RP0169 747 - OSHI 3111 6121  1544 Úprava kuchyně 70 000,00 

RP0169 747 - OSHI 3639 6122  1962 Turistický vláček -103 000,00 

RP0169 747 - OSHI 3639 6121  1441 
Příprava investičních staveb velkého 

rozsahu 
-70 000,00 

RP0169 747 - OSHI 2212 6121 17871 2055 IPRM - realizace -866 000,00 

 
 

17 k) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013 v rámci rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace) a na 
straně výdajů v rámci kapitoly 719 - OOVV z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace (ÚZ 13011) na 
činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2013 

návrh změny rozpočtu města na rok 2013 v rámci rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace) a na 
straně výdajů v rámci kapitoly 719 - OOVV z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace (ÚZ 13011) na 
činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností  v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2013 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola 
paragr

af 
pol. 

účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0170 719 - OOVV 6171 5011 13011 1089 Platy 1 333 543,00 

RP0170 719 - OOVV 6171 5031 13011 1090 Sociální pojištění 333 385,00 

RP0170 719 - OOVV 6171 5032 13011 1091 Zdravotní pojištění 120 019,00 

RP0170 719 - OOVV 6171 5038 13011 1094 Povinné pojištění 5 601,00 

RP0170 719 - OOVV 6171 5424 13011 1861 Náhrada mezd v době nemoci 8 225,00 

RP0170 719 - OOVV 6171 5011  182 Platy zaměstnanců -1 333 543,00 

RP0170 719 - OOVV 6171 5031  184 Sociální pojištění -333 385,00 

RP0170 719 - OOVV 6171 5032  185 Zdravotní pojištění -120 019,00 

RP0170 719 - OOVV 6171 5038  186 Ostatní povinné pojištění (4,2 promile) -5 601,00 

RP0170 719 - OOVV 6171 5424  1803 Náhrada mezd v době nemoci -8 225,00 

RP0171 741 - OE  4116 13011 48 Neinvestiční dotace SPOD 1 800 773,00 

RP0171 741 - OE  4116  1830 Předpoklad -1 800 773,00 

 
 

17 l) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů, tj. navýšení rozpočtu kapitoly 749 - 
Městská realitní kancelář o částku 200.000,-- Kč a sníţení rozpočtu kapitoly 728 - Sociální věci, 
neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Pečovatelská sluţba Příbram ve stejné výši 

návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů, tj. navýšení rozpočtu kapitoly 749 - Městská 
realitní kancelář o částku 200.000,-- Kč a sníţení rozpočtu kapitoly 728 - Sociální věci, neinvestičního 
příspěvku příspěvkové organizaci Pečovatelská sluţba Příbram ve stejné výši. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola 
paragr

af 
pol. 

účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis 

částka 

změny 

RP0180 728 - OSV 4351 5331  334 
Neinvestiční příspěvek Pečovatelská 

sluţba 
-200 000,00 

RP0180 749 - MěRK 4357 5171  777 Opravy a údrţba 200 000,00 

 
 
17 m) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů, tj. sníţení rozpočtu kapitoly 777 - 
OŠKSIS (Krasohledění) o částku 94.000,--Kč a navýšení rozpočtu kapitoly 778 - Divadlo A. Dvořáka 
Příbram, provozního příspěvku příspěvkové organizaci ve stejné výši 

návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů, tj. sníţení rozpočtu kapitoly 777 - OŠKSIS 
(Krasohledění) o částku 94.000,--Kč a navýšení rozpočtu kapitoly 778 - Divadlo A. Dvořáka Příbram, 
provozního příspěvku příspěvkové organizaci ve stejné výši. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0181 
777 - 

OŠKSIS 
3319 5169  2394 Nákup sluţeb -94 000,00 
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RP0181 778 - DAD 3311 5331  522 Neinvestiční příspěvek - divadlo 94 000,00 

                                                          
hl.  pro  7 

 
 
18) Ţádost o souhlas k přijetí sponzorského (finančního) daru od manţelů ……………….., pro 
příspěvkovou organizaci Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram 

R.usn.č.721/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

ţádost o souhlas k přijetí sponzorského (finančního) daru od manţelů ……………….., bytem 
……………….., pro příspěvkovou organizaci Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram v celkové 
částce 2.000,-Kč. 

                                                         
       hl.  pro  7 

 
 
19) Ţádost organizace Seniorpark, o.s., o finanční příspěvek ve výši 20.000,-Kč na provoz Domova pro 
seniory v Pečicích 

Hlasováno o návrhu J. Kaiserové. 
R.usn.č.722/2013 
Rada    n e s c h v a l u j e  

ţádost organizace Seniorpark, o.s., o finanční příspěvek ve výši 20.000,-Kč na provoz Domova pro 
seniory v Pečicích. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
20) Ţádost o mimořádný finanční příspěvek na pořádání setkání u příleţitosti 20-letého výročí zaloţení 
Územní organizace Svazu diabetiků Příbram 

Hlasováno o návrhu Ing. Pikrta. 
R.usn.č.723/2013 
Rada s c h v a l u j e  

1) převzetí záštity starosty města Příbram nad setkáním u příleţitosti 20–letého výročí zaloţení Územní 
organizace Svazu diabetiků Příbram, 
2) finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč na pořádání setkání u příleţitosti 20-letého výročí zaloţení 
Územní organizace Svazu diabetiků Příbram. 

 
                                                         hl.  pro  4 

           proti 0 
              zdrţ. 3  

 
 
21) Ţádost paní ……………….. o prodlouţení nájemní smlouvy k bytu č. 12 v DPS Hradební 69, Příbram I 

Hlasováno o návrhu MUDr. Šedivého. 
R.usn.č.724/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

ţádost paní  ……………….. o prodlouţení nájemní smlouvy k bytu č. 12 v DPS Hradební 69, Příbram I 

na dobu určitou – 1 rok. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
22) Ţádost o odprodej nemovitosti -  výměníková stanice čp. 375 k.ú.Příbram IV 

Hlasováno o návrhu MUDr. Šedivého. 
R.usn.č.725/2013 
Rada    n e d o p o r u č u j e   ZM 

schválit prodej nemovitosti -  výměníkové stanice čp. 375 v k.ú.Příbram IV, postavené na parcele st.p.č. 
2604/125  vč. pozemku parc č. 2604/125 k.ú. Příbram p. ………………...  
 

                                                         hl.  pro  7 
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23) Ţádost o pronájem dvougaráţe ve dvoře MěÚ  v Příbrami I, ul. Tyršova čp. 108 

R.usn.č.726/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

vyhlášení záměru pronájmu dvougaráţe ve dvoře MěÚ v Příbrami I, Tyršova 108 pro paní 
……………….., se sídlem provozovny Hailova č.p. 120, Příbram I,  za účelem vyuţití jako zásobovacího 
vchodu pro prodejnu textilu, oděvní metráţe a galanterie. 
 
                                                          hl.  pro  6 

     proti 0 
    zdrţ. 1  

 
 
24) Ţádost společnosti T-mobile o pronájem komínu a pozemku v bývalé výměníkové stanici v Příbrami 
VII, Ţeţická čp. 181 

Hlasováno o návrhu V. Černého. 
R.usn.č.727/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

pronájem části komínového tělesa včetně betonového okruţí na vrcholu komínu pro společnost T-
mobile za účelem umístění anténních nosičů a kabelových tras spojující  technologický kontejner 
s anténami  a 12 m

2
 pozemku č.parc. 479/32, k.ú. Březové Hory u paty komínu pro uloţení 

technologického kontejneru za cenu 150.000,00 Kč/rok. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
25) Ţádost o ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor v Příbrami VIII, Čechovská čp. 114 

R.usn.č.728/2013 
Rada    b e r e    n a    v ě d o m í 

ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor v Příbrami VIII, ul. Čechovská čp. 114, ke dni 
30.11.2013. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
26) Ţádost o souhlas s umístěním sídla společnosti do objektu v Příbrami VII/193 

Hlasováno o návrhu MUDr. Šedivého. 
R.usn.č.729/2013 
Rada    s t a h u j e 

projednání materiálu z dnešního jednání RM.  
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
27) Návrh na zvýšení poplatku za sluţby na ubytovně v Příbrami IV - 5 

R.usn.č.730/2013 
Rada    o d k l á d á  

projednání materiálu z dnešního jednání RM.  
 

                                                         hl.  pro  7 
 
28) Ţádost o odprodej části pozemku p. č. 3161/1 o výměře cca 250 m2 v k. ú. Příbram 

Hlasováno o návrhu MUDr. Šedivého. 
R.usn.č.731/2013 
Rada I.   b e r e   n a   v ě d o m í     

ţádost o odprodej části pozemku p. č. 3161/1 o výměře cca 250 m2 v k. ú. Příbram. 
 

II.   u k l á d á 
odboru právnímu předloţit materiál na zasedání zastupitelstva města. 
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                                                         hl.  pro  7 

 
 
29) Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení kabelového vedení NN a umístění pojistkové 
skříně - p.č. 3177/2 a p.č. 3613/1 v k.ú. Příbram 

R.usn.č.732/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uloţení kabelového vedení NN přes pozemky ve vlastnictví města Příbram, a 
to p.č. 3177/2 a p.č. 3613/1 v k.ú. Příbram a umístění 1 ks pojistkové skříně na pozemku p.č. 3613/1 v 
k.ú. Příbram, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, IČO: 
24729035.  
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: 
pozemek p.č. 3177/2 - účelová komunikace 
              - uloţení kříţením komunikace a podélné uloţení do komunikace za cenu 100,- Kč/bm 
pozemek p.č. 3613/1 - zeleň 
             - uloţení kříţením orné půdy a podélné uloţení do orné půdy za cenu 100,- Kč/bm 
             - umístění pojistkové skříně za cenu 5.000,- Kč/ks. 
S uzavřením věcného břemene vzniká oprávněnému právo vstupu a vjezdu na dotčené nemovitosti za 
účelem realizace – vybudování zařízení (právo provést stavbu),  zajištění  oprav, údrţby, rekonstrukce 
a  likvidace  výše  uvedeného  zařízení. Věcné  břemeno  bude  zřízeno  na dobu neurčitou a přechází 
s  převodem  vlastnictví  nemovitosti  na  nového  nabyvatele. Cena věcného břemene bude navýšena      
o DPH podle platných právních předpisů. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

Jednání RM opustil S. Chrastina – počet členů RM 6. 
 
 
30) Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení kabelového vedení NN v k.ú. Lazec 

R.usn.č.733/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uloţení kabelového vedení NN na pozemcích ve vlastnictví města Příbram, a 
to p.č. 719/2, p.č. 719/7 a p.č. 719/42 v k.ú. Lazec, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, 
a.s., se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, IČO: 24729035. 
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: 
pozemek p.č. 719/2 - účelová komunikace - Ke Stadionu - zahrádky 
             - uloţení kříţením komunikace a podélné uloţení do komunikace za cenu 100,- Kč/bm 
pozemky p.č. 719/7, p.č. 719/42 - orná půda, pole 
             - uloţení kříţením orné půdy a podélné uloţení do orné půdy za cenu 100,- Kč/bm. 
S uzavřením věcného břemene vzniká oprávněnému právo vstupu a vjezdu na dotčené nemovitosti za 
účelem realizace – vybudování zařízení (právo provést stavbu),  zajištění  oprav, údrţby, rekonstrukce a  
likvidace  výše  uvedeného  zařízení. Věcné  břemeno  bude  zřízeno  na dobu neurčitou a přechází s  
převodem  vlastnictví  nemovitosti  na  nového  nabyvatele. Cena věcného břemene bude navýšena      
o DPH podle platných právních předpisů. 

 
                                                          hl.  pro  6 

 
 
31) Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení plynár. zařízení v k.ú. Příbram v rámci stavby 
"Rekonstrukce NTL plynovodů a přípojek Příbram - ul. Anenská, Lipová, A. Jiráska, Pod Šachtami, J. 
Wolkera, Pod Anenskou, Nerudova, Na Vyhlídce, U Trati" 

R.usn.č.734/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uloţení plynárenského zařízení přes pozemky ve vlastnictví města Příbram, a 
to p.č. 2604/175, p.č. 2604/176, p.č. 2642/1, p.č. 2645, p.č. 2656/1, p.č. 2657/1, p.č. 2660, p.č. 2732/32 
a p.č. 2733/48 v k.ú. Příbram, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, 
Klíšská 940, IČO: 27295567. 
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: 
pozemky p.č. 2604/175 a p.č. 2604/176 - místní komunikace III.tř. - Na Vyhlídce 
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             - uloţení kříţením komunikace za cenu 1 500,- Kč/bm a podélné uloţení do komunikace  
               za cenu 400,- Kč/bm  
pozemek p.č. 2642/1 - místní komunikace III.tř. - Nerudova 
             - uloţení kříţením komunikace za cenu 1 500,- Kč/bm a kříţením ost. pozemku za cenu  
               100,- Kč/bm   
pozemek p.č. 2645 - místní komunikace III.tř. - Anenská    
            - uloţení kříţením komunikace za cenu 1 500,- Kč/bm   
pozemek p.č. 2656/1 - místní komunikace III.tř. - Jiřího Wolkera, zeleň 
            - uloţení kříţením komunikace za cenu 1 500,- Kč/bm a podélné uloţení do komunikace  
              za cenu 400,- Kč/bm    
            - uloţení kříţením ost. pozemku a podélné uloţení do ost. pozemku za cenu 100,- Kč/bm  
pozemek p.č. 2657/1 - místní komunikace III.tř. - Pod Anenskou, zeleň 
            - uloţení podélné do komunikace za cenu 400,- Kč/bm a podélné do ost. pozemku za cenu 
              100,- Kč/bm  
pozemek p.č. 2660 - místní komunikace III.tř. - Hornických učňů, chodník  
            - uloţení kříţením komunikace za cenu 1 500,- Kč/bm a podélné uloţení do komunikace  
              za cenu 400,- Kč/bm    
            - uloţení kříţením ost. pozemku a podélné uloţení do ost. pozemku za cenu 100,- Kč/bm  
pozemek p.č. 2732/32 - zeleň 
            - uloţení kříţením ost. pozemku za cenu 100,- Kč/bm   
pozemek p.č. 2733/48 - místní komunikace III.tř. - A. Jiráska, zeleň 
            - uloţení kříţením komunikace za cenu 1 500,- Kč/bm a podélné uloţení do komunikace 
              za cenu 400,- Kč/bm. 
 
S uzavřením věcného břemene vzniká oprávněnému právo vstupu a vjezdu na dotčené nemovitosti za 
účelem realizace – vybudování zařízení (právo provést stavbu), zajištění oprav, údrţby, rekonstrukce a 
likvidace výše uvedeného zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a přechází s 
převodem vlastnictví nemovitosti na nového nabyvatele. Cena věcného břemene bude navýšena o DPH  
podle platných právních předpisů. 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
32) Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení STL plynovodu a plynovodních přípojek - p.č. 
69/65 v k.ú. Zdaboř 

R.usn.č.735/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uloţení STL plynovodu a plynovodních přípojek přes pozemek ve vlastnictví 
města Příbram, a to p.č. 69/65 v k.ú. Zdaboř,  ve prospěch RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, 
Klíšská 940, IČO: 27295567. 
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: 
pozemek p.č. 69/65 - na pozemku se nenachází místní ani účelová komunikace 
              - uloţení kříţením ost. pozemku a podélné uloţení do ost. pozemku za cenu 100,- Kč/bm. 
 
S uzavřením věcného břemene vzniká oprávněnému právo vstupu a vjezdu na dotčené nemovitosti za 
účelem realizace – vybudování zařízení (právo provést stavbu),  zajištění  oprav, údrţby, rekonstrukce a  
likvidace  výše  uvedeného  zařízení. Věcné  břemeno  bude  zřízeno  na dobu neurčitou a přechází s  
převodem  vlastnictví  nemovitosti  na  nového  nabyvatele. Cena věcného břemene bude navýšena      
o DPH podle platných právních předpisů. 

 
                                                         hl.  pro  6 
 
 

33) Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího umístění kabelových převěsů v k.ú. Příbram 

R.usn.č.736/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene umístění kabelových převěsů nad pozemky ve vlastnictví města Příbram,  
a to p.č. 648/6, p.č. 705/2, p.č. 709/1, p.č. 709/2, p.č. 709/8, p.č. 2762/6, p.č. 2809/1, p.č. 2821/2, p.č. 
3175/5, p.č. 3176/4 a p.č. 3176/32 v k.ú. Příbram, ve prospěch společnosti VYLADĚNÝ INTERNET 
Příbramsko, s.r.o., se sídlem Suchodol 4, IČO: 24158607. 
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Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", čl. II. bod 7, kde je umístění vzdušného vedení (opěrné 
body mimo vozovku) stanoveno pro podnikatelské subjekty ve výši 100,- Kč/bm. 
 
S uzavřením věcného břemene vzniká oprávněnému právo vstupu a vjezdu na dotčené nemovitosti za 
účelem realizace – vybudování zařízení (právo provést stavbu),  zajištění  oprav, údrţby, rekonstrukce a  
likvidace  výše  uvedeného  zařízení. Věcné  břemeno  bude  zřízeno  na dobu neurčitou a přechází s  
převodem  vlastnictví  nemovitosti  na  nového  nabyvatele. Cena věcného břemene  bude  navýšena  o 
DPH podle platných právních předpisů. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
34) Ţádost o zřízení věcného břemene uloţené vodovodní a kanalizační přípojky - p.č. 4606/1 v k.ú. 
Příbram 

R.usn.č.737/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uloţené vodovodní a kanalizační přípojky přes pozemek p.č. 4606/1 v k.ú. 
Příbram ve vlastnictví města Příbram, ve prospěch pozemku p.č. 4643/3 a budovy č.p. 158 Příbram IX 
na pozemku p.č. 4643/3, vše v k.ú. Příbram, které jsou ve vlastnictví ……………….., trvale bytem  
………………… 
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: 
pozemek p.č. 4606/1 - místní komunikace III. tř. - V Soudce, zeleň 
             - uloţení kříţením komunikace za cenu 700,- Kč/bm a podélné uloţení do komunikace za 
               cenu 200,- Kč/bm 
             - uloţení kříţením ost. pozemku a podélné uloţení do ost. pozemku za cenu 50,- Kč/bm. 
 
S uzavřením věcného břemene vzniká oprávněnému právo vstupu a vjezdu na dotčené nemovitosti za 
účelem realizace – vybudování zařízení (právo provést stavbu),  zajištění  oprav, údrţby, rekonstrukce 
a  likvidace  výše  uvedeného  zařízení. Věcné  břemeno  bude  zřízeno  na dobu neurčitou a přechází 
s  převodem  vlastnictví  nemovitosti  na  nového  nabyvatele. Cena věcného břemene bude navýšena      
o DPH podle platných právních předpisů. 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
35) Ţádost o zřízení věcného břemene uloţeného plynárenského zařízení v k.ú. Březové Hory - 
doprojednání 

R.usn.č.738/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uloţeného plynárenského zařízení přes pozemky ve vlastnictví města 
Příbram, a to p.č. 515/79, p.č. 515/102, p.č. 521/56, p.č. 521/63, p.č. 521/71, p.č. 521/217 a p.č. 690/9 v 
k.ú. Březové Hory, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 
940, IČO: 27295567. 
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: 
pozemky p.č. 515/79, p.č. 515/102, p.č. 690/9 - místní komunikace IV. tř. - Ţeţická - chodník, zeleň  
           - uloţení kříţením ost. pozemku za cenu 100,- Kč/bm 
pozemky p.č. 521/56, p.č. 521/63, p.č. 521/71 - zeleň 
           - uloţení kříţením ost. pozemku a podélné uloţení do ost. pozemku za cenu 100,- Kč/bm 
pozemek p.č. 521/217 - místní komunikace III. tř. - Podbrdská + chodník  
          - uloţení kříţením komunikace za cenu 1500,- Kč/bm a podélné uloţení do komunikace za cenu 
            400,- Kč/bm 
          - uloţení kříţením ost. pozemku a podélné uloţení do ost. pozemku za cenu 100,- Kč/bm. 
 
 

S uzavřením věcného břemene vzniká oprávněnému právo vstupu a vjezdu na dotčené nemovitosti za 
účelem realizace – vybudování zařízení (právo provést stavbu),  zajištění  oprav, údrţby, rekonstrukce a  
likvidace  výše  uvedeného  zařízení. Věcné  břemeno  bude  zřízeno  na dobu neurčitou a přechází     
s  převodem  vlastnictví  nemovitosti  na  nového  nabyvatele. Cena věcného břemene bude navýšena 
o DPH podle platných právních předpisů. 

 
                                                         hl.  pro  6 



Město Příbram – RM 23.09.2013   

 14 

 
 
36) Ţádost o zřízení věcných břemen budoucího uloţení kanalizačních a vodovodních přípojek v k.ú. 
Orlov 

R.usn.č.739/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

1. Zřízení věcných břemen uloţení kanalizačních přípojek v k.ú. Orlov, v následujícím rozsahu 
uváděném přes pozemky města Příbram k jednotlivým stavbou dotčeným pozemkům (v jejich 
prospěch):  
      přes pozemky p.č. 208/1 a p.č. 257 k pozemku p.č. 256/3, 
      přes pozemek p.č. 115  k pozemku p.č. 109/1, 
      přes pozemek p.č. 75/7 k pozemku p.č. 157/2, 
      přes pozemek p.č. 12/3 k pozemku p.č. 35, 
      přes pozemek p.č. 233/22 k pozemku p.č. 233/50, 
      přes pozemky p.č. 208/1 a p.č. 217 k pozemku p.č. 216, 
      přes pozemek p.č. 115 k pozemku p.č. 129/1, 
      přes pozemek p.č. 115 k pozemku p.č. 130/1, 
      přes pozemek p.č. 12/3 k pozemku p.č. 39/2, 
      přes pozemek p.č. 96/1 k pozemku p.č. 98/3, 
      přes pozemek p.č. 75/7 k pozemku p.č. 150/38, 
      přes pozemky p.č. 208/1 a p.č. 209/3 k pozemku p.č. 207, 
      přes pozemek p.č. 23/11 k pozemku p.č. 23/55. 
 
2. Zřízení věcných břemen uloţení vodovodních přípojek  v k.ú. Orlov, v následujícím rozsahu 
uváděném přes pozemky města Příbram k jednotlivým stavbou dotčeným pozemkům (v jejich 
prospěch): 
      přes pozemek p.č. 12/3 k pozemku p.č. 39/2, 
      přes pozemky p.č. 208/1 a p.č. 208/8 k pozemku p.č. 23/17. 
 
V době uzavírání příslušných smluvních vztahů týkajících se zřízení věcných břemen budou v těchto 
smluvních dokumentech uvedeni jako oprávnění z věcných břemen ti, kteří budou v té době vlastníky 
pozemků, v jejichţ prospěch se věcná břemena zřizují.  
 
Věcná břemena budou oceněna dle "Zásad" v sazbách pro fyzické osoby takto: 
pozemky p.č. 12/3, p.č. 23/11, p.č. 96/1, p.č. 115, p.č. 208/1 - místní komunikace III. tř., zeleň 
            - uloţení kříţením komunikace za cenu 700,- Kč/bm a podélné uloţení do komunikace  
              za cenu 200,- Kč/bm 
            - uloţení kříţením ost. pozemku a podélné uloţení do ost. pozemku za cenu 50,- Kč/bm  
pozemek p.č. 75/7 - silnice III. tř., zeleň 
            - uloţení kříţením komunikace za cenu 700,- Kč/bm a podélné uloţení do komunikace 
              za cenu 200,- Kč/bm 
            - uloţení kříţením ost. pozemku a podélné uloţení do ost. pozemku za cenu 50,- Kč/bm  
pozemky p.č. 208/8 a p.č. 217 - zeleň 
            - uloţení kříţením ost. pozemku a podélné uloţení do ost. pozemku za cenu 50,- Kč/bm 
pozemek p.č. 209/3 - zahrada 
            - uloţení kříţením ost. pozemku a podélné uloţení do ost. pozemku za cenu 50,- Kč/bm 
pozemky p.č. 233/22 a p.č. 257 - účelová komunikace 
            - uloţení kříţením komunikace a podélné uloţení do komunikace za cenu 50,- Kč/bm.  
 
S uzavřením věcného břemene vzniká oprávněnému právo vstupu a vjezdu na dotčené údrţby, 
rekonstrukce a likvidace výše uvedeného zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu nemovitosti 
za účelem realizace – vybudování zařízení (právo provést stavbu), zajištění oprav, neurčitou a přechází 
s převodem vlastnictví nemovitosti na nového nabyvatele. Cena věcného břemene bude navýšena o 
DPH dle platných právních předpisů. 

 
                                                         hl.  pro  6 
 

Na jednání RM se vrátil S. Chrastina – počet členů RM 7. 
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37) Ţádost o odprodej části pozemku p. č. 2741/1 o výměře 11 m2 v katastrálním území Příbram 

R.usn.č.740/2013 
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM 

schválit odprodej části pozemku p. č. 2741/1 o výměře 11 m2 (dle geom. plánu se jedná o nově vzniklý 
pozemek p. č. 2741/3) v k. ú. Příbram, za cenu 1.000,- Kč/m2, do SJM manţelů ……………….., bytem 
……………….., s tím, ţe kupující uhradí náklady spojené  

 s vypracováním znaleckého posudku ve výši 1.750 Kč. 
 
II.  s c h v a l u j e 
úhradu za bezesmluvní uţívání části pozemku p. č. 2741/1 o výměře 11 m2 za cenu 48,- Kč/m2/rok 
v katastrálním území Příbram, za 2 roky zpětně. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
38) Ţádost o odprodej pozemku p. č. 2104/60 v k. ú. Příbram 

R.usn.č.741/2013 
Rada    d o p o r u č u j e   ZM 

schválit odprodej pozemku p. č. 2104/60 v k. ú. Příbram, za cenu 1.333,- Kč/m2, sdruţení Dum spiro 
spero o.s., se sídlem Na Maninách 1592/9a, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČO 22730494, s tím, ţe 
kupující uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku ve výši 1750 Kč. 

 
                                                         hl.  pro  7 

 
 
39) Ţádost ČSOB, a.s., o společné jednání ve věci konkursního řízení na majetek PT a.s., usnesení 
soudu o svolání schůze věřitelského výboru PT a.s., a vydání pokynu vedoucímu právního odboru k 
případnému hlasování na svolané schůzi věřitelského výboru 

R.usn.č.742/2013 
Rada    I.   s o u h l a s í 

s návrhem Československé obchodní banky, a.s., na společné jednání ve věci konkursního řízení na 
majetek úpadce Příbramská teplárenská a.s., s tím, ţe město Příbram bude na tomto jednání 
zastupovat Ing. Pavel Pikrt, starosta a MUDr. Ivan Šedivý, 1. místostarosta. 
 
II.   b e r e   n a   v ě d o m í 
usnesení Městského soudu v Praze o svolání schůze věřitelského výboru úpadce Příbramská 
teplárenská a.s. na den 24.9.2013 od 9 hodin. 
 
III.   v y d á v á 
vedoucímu právního odboru městského úřadu pokyn hlasovat proti prodeji jen části (nikoliv tedy celé) 
teplárny pokud by došlo k situaci, ţe by člen věřitelského výboru pan JUDr. Petr Chára nebo jeho 
zmocněnec nebyl na schůzi věřitelského výboru přítomen a město Příbram by jako náhradní člen 
věřitelského výboru mělo na jeho schůzi konané dne 24.9.2013 hlasovat. 
 

                                                         hl.  pro 7 
 

Jednání RM opustil M. Poulíček – počet členů RM 6. 
  

 
40) Návrh na částečnou revokaci usnesení RM č. 560/2013 ze dne 22.7.2013 

R.usn.č.743/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

částečnou revokaci usnesení RM č. 560/2013 ze dne 22.7.2013, kdy předmětem revokace je 
změna budoucího oprávněného, v jehoţ prospěch bude věcné břemeno zřízeno s tím, ţe zřízení 
předmětného věcného břemene uloţení dvou kabelových vedení přes pozemek p.č. 3102/117 v 
k.ú. Příbram, bude právně ošetřeno dvěma smluvními vztahy. Namísto původním usnesením 
schválené společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, IČO: 
24729035, bude nově budoucím oprávněným a zároveň investorem stavby jednoho kabelového 
vedení v jedné smlouvě o zřízení věcného břemene, společnost MIG - MAG servis s.r.o., se sídlem 
Příbram I, V Lukách 268, IČO: 26504065 a ve druhé smlouvě o zřízení věcného břemene druhého 
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kabelového vedení bude budoucím oprávněným a zároveň investorem stavby společnost METALLICA 
s.r.o., se sídlem Příbram I, Za Balonkou 270, IČO: 47548347, přičemţ v příslušných smluvních 
vztazích vystupují jako investoři ti, kteří poskytnou povinnému náhradu za zřízení věcného břemene. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

Na jednání RM se vrátil M. Poulíček – počet členů RM 7. 
 

 
41) Ţádost o převzetí záštity nad akcí s názvem Bednění 2013 

R.usn.č.744/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

ţádost o převzetí záštity nad akcí s názvem Bednění 2013. 
 

                                                         hl.  pro 7 
 

 
42) Návrh smlouvy o dočasné úpravě nájemního vztahu – SPŠ a VOŠ v Příbrami II/271 

R.usn.č.745/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

Dodatek č. 3 ke smlouvě o pronájmu majetku města ze dne 21.7.1994. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
43) Dodatek č. 1 k Dohodě o společném postupu při zajištění akce Rekonstrukce mostu na silnici 
III/1189 přes Litavku v Příbrami 

R.usn.č.746/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 k „Dohodě o společném postupu“ při zajištění akce „Rekonstrukce mostu  
na silnici III/1189 přes Litavku v Příbrami“, se specifikací stavebních objektů financovaných městem 
Příbram, SO 002 - Všeobecné konstrukce a práce - 8,3 % z celkových nákladů na SO 002, SO 102 - 
Úprava místní komunikace - 57,2 % z celkových nákladů na SO 102 a SO TDI - Technický dozor 
investora - 7,0 % z celkových nákladů na TDI. 

                                                         
       hl.  pro  7 
 

 
44) Umístění předvolebních bannerů 

Hlasováno o návrhu J. Kaiserové. 
R.usn.č.747/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

umístění reklamního banneru dle doporučení na Náměstí J. A. Alise. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

45) Zahraniční sluţební cesta do Valle di Ledro (Itálie) 

Hlasováno o návrhu J. Kaiserové. 
R.usn.č.748/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

zahraniční sluţební cestu do Valle di Ledro (Itálie) ve dnech 27. - 29. září 2013 v rámci návštěvy 
veletrhu svatého Michaela. Cestovní náklady (pojistné, stravné, 40 % kapesného) a dar do výše 4.000,- 
Kč hradí město Příbram z kap. 777 - OŠKSIS. Cesty se zúčastní: Ing. Pavel Pikrt, Václav Černý a 
tlumočník. Cesta se uskuteční sluţebním vozidlem. 
 

                                                         hl.  pro 7 
 

46) Návrh na uzavření dohody o narovnání se společností DIRTECHO MEDIA s.r.o. 

R.usn.č.749/2013 
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Rada I.   b e r e    n a     v ě d o m í   
stanovisko JUDr.  Tomáše  Samka na uzavření dohody  o narovnání se společností DIRTECHO          
MEDIA s.r.o., ve věci pronájmu sloupů veřejného osvětlení. 

 
        II.   r e v o k u j e      
        usnesení rady města  č. 530/2013 ze dne 08.07.2013. 
 
       III.   s o u h l a s í     

s   uzavřením   dohody  o  narovnání  se  společností  DIRTECHO  MEDIA  s.r.o.  a  uzavřením dodatku  
ke  smlouvě  č. 004/2006/OSS/st   ze dne 12.06.2006, ve smyslu  navýšení nájemného o 20 %. 

 
        IV.   u k l á d á      
        JUDr.  Tomáši   Samkovi, právnímu   zástupci   města   Příbram, zpracovat  dohodu o narovnání        
 se   společností  DIRTECHO MEDIA s.r.o.,  a   zpracovat dodatek  o pronájmu sloupu veřejného        
 osvětlení ve smyslu tohoto usnesení. 

 
                                                         hl.  pro  7 
 
 

47) Dodatek ke smlouvě o poskytnutí podpory na projekt „Rekultivace skládky Květná“ 

R.usn.č.750/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 09043994 o poskytnutí podpory ze Státního fondu ţivotního 
prostředí ČR na projekt „Rekultivace skládky Květná“, podepsaného zástupcem SFŢP dne 10. 9. 2013. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 

48) Ţádost o dotaci z Ministerstva kultury na projekt „XLVI. ročník Hudebního festivalu Antonína 
Dvořáka“ 

R.usn.č.751/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

podání ţádosti o dotaci ve výši 500.000,- Kč v rámci dotačního řízení Ministerstva kultury na projekt 
„XLVI. ročníku Hudebního festivalu Antonína Dvořáka“ a spolufinancování této akce. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

49) Program a vstupné HFAD 2014 

R.usn.č.752/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

1) program Hudebního festivalu Antonína Dvořáka 2014 dle předloţeného návrhu, 
2) ceny vstupného na Hudební festival Antonína Dvořáka 2014 dle předloţeného návrhu, 
3) podání ţádosti o záštitu nad HFAD 2014 hejtmana Středočeského kraje. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

Jednání RM opustil MUDr. Šedivý – počet členů RM 6. 
 

 
50) Nájemní smlouva na pronájem Restaurace zimní stadion s panem Hájkem 

Hlasováno o návrhu Ing. Pikrta. 
R.usn.č.753/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

nájemní smlouvu mezi SZM Příbram a panem Stanislavem Hájkem, bytem Ryneček 150, 261 01 
Příbram III, IČ: 67916619 na nebytový prostor - restaurace Zimní stadion nacházející se v budově čp. 
378, Příbram VII a to za roční nájemné ve výši 410.000,- Kč bez DPH, energií a sluţeb.   
 
                                                        hl.  pro  6 
 

Jednání RM opustil S. Chrastina – počet členů RM 5. 
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51) Různé (Zahraniční cesta v rámci projektu Comenius Regio) 

                                                        
Zahraniční cesta v rámci projektu Comenius Regio 

Hlasováno o návrhu J. Kaiserové. 
R.usn.č.754/2013 
RM schvaluje  

1) zahraniční cestu do Idar-Oberstein (Německo) ve dnech 03.-06.10.2013. Cestovní náklady 
(ubytování, doprava, stravování, pojištění, kapesné 40 %) a dar do výše 4.000,- Kč je hrazeno 
z kap. 777 – OŠKSIS. Cesta se uskuteční smluvní dopravou. Cesty se zúčastní Ing. Pavel Pikrt,  

2) zahraniční cestu do Idar-Oberstein (Německo) ve dnech 03.-06.10.2013 v rámci Programu 
celoţivotního učení Partnerství Comenius Regio. Cestovní náklady (ubytování, doprava, stravování, 
pojištění, kapesné 40 %) jsou hrazeny z projektu Comenius Regio. Cesta se uskuteční smluvní 
dopravou. Cesty se zúčastní: Mgr. Jaroslav Kopecký, Mgr. Jan Zapach, Ing. Lenka Martinková, Ing. 
Libuše Tošovská, Irena Karpíšková, Vladimíra Klasnová (tlumočnice). 

 
                                                         hl.  pro  4  

          proti 0 
         zdrţ. 1 

 
 
 
 

 
 
Zápis ověřili: 
Svatopluk Chrastina 
Jiřina Kaiserová 
 
Ing. Pavel Pikrt 
starosta 
 
Zapsala: Iva Černohorská 
Dne  26.09.2013    
   
Ověřeno: 30.09.2013 
Vyvěšeno: 01.10.2013 


