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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 21.10.2013 

od 12.00 hodin na Městském úřadě Příbram 

 
 
Přítomni: 
členové rady – Ing. Pavel Pikrt,  MUDr. Ivan Šedivý, Václav Černý, Jiřina Kaiserová, Ing. Juraj Molnár,  Martin 

Poulíček, Svatopluk Chrastina 
tajemnice MěÚ - Ing. Bc. Jarmila Nováková 
zapisovatelka -  Iva Černohorská 
tiskový mluvčí  -  Ondřej Šlechtický 
 
 
1) Zahájení, ověřovatelé 

Ověřovatelé: Svatopluk Chrastina 
         Ing. Juraj Molnár 

 
 
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. Prodeje pozemků pro budování parkovišť společenství vlastníků 
7. Ţádost o dotaci z OPŢP na rekonstrukci ledových ploch 
8. Podpora pro církve a náboţenské společnosti – stanovení termínu pro podání ţádostí na r. 2014 
9. Ţádost organizace Svazu postiţených civilizačními chorobami v ČR, o.s. o změnu vyuţití dotace Města 

Příbram v oblasti sociální pro rok 2013 
10. Návrh na přidělení bytu č. 38 v DPS Příbram III, Průběţná 143 
11. Ţádost o udělení výjimky pro zařazení do pořadníku ţadatelů o umístění do DPS 
12. Ţádost o převzetí záštity nad akcí s názvem „Asistenční péče o osoby se zdravotním postiţením a seniory 

IV“ 
13. Návrh tematického zadání dotačního řízení města Příbram v oblasti sociální na rok 2014 
14. Návrh tematického zadání dotačního řízení města Příbram v oblasti zdravotnictví na rok 2014 
15. Ţádost o souhlas k přijetí sponzorského (věcného) daru od firmy PATRON Bohemia, a.s., IČ 61676314, 

DIČ: CZ61676314, pro příspěvkovou organizaci Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram 
16. Rozpočtové změny 
17. Ţádost o schválení odpisu nedobytné pohledávky 
18. Návrh z jednání bytové komise ze dne 03.10.2013 
19. Ţádost o odprodej pozemků p. č. 130/13, p. č. 251/4, p. č. 252/2, p. č. 252/3, p. č. 253/1, p. č. 253/3, p. č. 

255, p. č. 256/2, p. č. 257/3, p. č. 258/4 v katastrálním území Kozičín 
20. Záměr výkupu pozemku p. č. 58/5 v k. ú. Brod u Příbramě 
21. Ţádost o odprodej pozemku p. č. 3810/25 v k. ú. Příbram 
22. Ţádost o odprodej části pozemku p. č. 977 a části pozemku p. č. 980 v k. ú. Příbram 
23. Ţádost o uzavření kupní smlouvy se zřízením věcného břemene 
24. Ţádost o zřízení věcného břemene uloţeného energetického zařízení distribuční elektrizační soustavy v 

k.ú. Příbram - doprojednání 
25. Ţádost o zřízení věcného břemene uloţeného plynárenského zařízení v k.ú. Březové Hory – doprojednání 
26. Ţádost o zřízení věcného břemene uloţené dešťové kanalizace v k.ú. Orlov - p.č. 23/65, p.č. 23/66 a p.č. 

265/1 
27. Ţádost Magdalény, o.p.s., o dotaci na program Dlouhodobé primární prevence v příbramských základních 

školách ve školním roce 2013/2014 
28. Úprava schválené nájemní smlouvy s Volejbalovým klubem Příbram o.s. 
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29. Projekt „Podpora meziobecní spolupráce v ČR“ 
30. Stanovení celkového počtu zaměstnanců města v MěÚ Příbram 
31. Majetkoprávní řešení parkoviště v Plzeňské ulici 
32. Zahraniční cesta v rámci projektu Comenius Regio 
33. Ţádost společnosti MONEX s.r.o. o zřízení věcného břemene v objektu ul. Ţeţická 181  v Příbrami VII 
34. Přijetí dotace ze SFŢP ČR na projekt „Realizace energetických úspor v objektu ZUŠ Antonína Dvořáka“ 
35. Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení NTL plynovodní přípojky v k.ú. Březové Hory, p.č. 

515/27 a p.č. 515/29 
36. Zřízení věcného břemene u pozemku parc. č. 515/39 v k.ú. Březové Hory 
37. Splašková kanalizace Orlov – změnový list č. 1 
38. Ţádost o dotaci na rok 2014 z dotačního programu Podpora terénní práce 
39. Návrh na přidělení bytu č. 16 v DPS Příbram VIII, Brodská 102 pro paní ……………….. 
40. Projekt obnovy a rozvoje sběrné sítě nádob na vyuţitelné sloţky komunálních odpadů města Příbram 

v letech 2013 - 2017 
41. Různé 
 
 
R.usn.č.801/2013        
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) Prodeje pozemků pro budování parkovišť společenství vlastníků 

Hlasováno o návrhu MUDr. Šedivého. 
R.usn.č.802/2013 
Rada    u k l á d á 

odboru právnímu: 
1) řešení majetkoprávních záleţitostí týkajících se budování soukromých parkovišť Společenstvími 

vlastníků v Příbrami, 
2) předloţit materiál na nejbliţší zasedání zastupitelstva města. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
7) Ţádost o dotaci z OPŢP na rekonstrukci ledových ploch 

R.usn.č.803/2013 
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í    

informace o přípravě ţádosti o dotaci na rekonstrukci ledových ploch na zimním stadionu v Příbrami. 
 
II.   s c h v a l u j e   
podání ţádosti o dotaci z Operačního programu Ţivotní prostředí na projekt „Rekonstrukce ledových 
ploch na zimním stadionu v Příbrami“.  

  
                                                         hl.  pro  7 

 
 
8) Podpora pro církve a náboţenské společnosti – stanovení termínu pro podání ţádostí na r. 2014 

R.usn.č.804/2013 
Rada    s c h v a l u j e  
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termín uzavření přijetí ţádostí o poskytnutí podpory pro církve a náboţenské společnosti pro r. 2014, na 
31. leden kalendářního roku, v němţ má být dotace poskytnuta, tedy na 31.01.2014. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
9) Ţádost organizace Svazu postiţených civilizačními chorobami v ČR, o.s. o změnu vyuţití dotace 
Města Příbram v oblasti sociální pro rok 2013 

Hlasováno o návrhu J. Kaiserové. 
R.usn.č.805/2013 
Rada    n e s c h v a l u j e  

ţádost organizace Svazu postiţených civilizačními chorobami v ČR, o.s. o změnu vyuţití dotace Města 
Příbram v oblasti sociální pro rok 2013. 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
10) Návrh na přidělení bytu č. 38 v DPS Příbram III, Průběţná 143, pro paní ……………….. 

R.usn.č.806/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

přidělení bytu č. 38 v DPS Příbram III, Průběţná 143, pro paní ……………….. 
 

                                                         hl.  pro  5 
     proti 0 
    zdrţ. 2  

 
 
11) Ţádost o udělení výjimky pro zařazení do pořadníku ţadatelů o umístění do DPS, pro paní 
……………….. 

Hlasováno o návrhu MUDr. Šedivého. 
R.usn.č.807/2013 
Rada    n e s c h v a l u j e  

udělení výjimky pro zařazení do pořadníku ţadatelů o umístění do DPS, pro paní ……………….. 
 

                                                         hl.  pro 7  
 
 
12) Ţádost o převzetí záštity nad akcí s názvem „Asistenční péče o osoby se zdravotním postiţením a 
seniory IV“ 

R.usn.č.808/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

ţádost o převzetí záštity nad akcí s názvem „Asistenční péče o osoby se zdravotním postiţením a 
seniory IV“. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
13) Návrh tematického zadání dotačního řízení města Příbram v oblasti sociální na rok 2014 

R.usn.č.809/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

po úpravách návrh tematického zadání dotačního řízení města Příbram v oblasti sociální na rok 2014. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
14) Návrh tematického zadání dotačního řízení města Příbram v oblasti zdravotnictví na rok 2014 

R.usn.č.810/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

po úpravách návrh tematického zadání dotačního řízení města Příbram v oblasti zdravotnictví na rok 
2014. 
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                                                         hl.  pro  7 

 
 
15) Ţádost o souhlas k přijetí sponzorského (věcného) daru od firmy PATRON Bohemia, a.s., IČ 
61676314, DIČ: CZ61676314, pro příspěvkovou organizaci Městské jesle a rehabilitační stacionář 
Příbram 

R.usn.č.811/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

ţádost o souhlas k přijetí sponzorského (věcného) daru – fixační vestu k polohovacímu zařízení 
TAMPA, od firmy PATRON Bohemia a.s., Českolipská 3419, 276 01 Mělník, IČ 61676314, DIČ: 
CZ61676314, pro příspěvkovou organizaci Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram v celkové 
částce 2.164,-Kč. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
16) Rozpočtové změny (a – n) 

R.usn.č.812/2013 
Rada    s c h v a l u j e  
 
16 a) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů v rámci kapitoly 717 - Městská policie 
Příbram 

návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů v rámci kapitoly 717 - Městská policie 
Příbram. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0185 717 - MP 5311 5139 14018 2761 Nákup materiálu -52 000,00 

RP0185 717 - MP 5311 5167 14018 2752 Sluţby školení a vzdělávání 28 000,00 

RP0185 717 - MP 5311 5169 14018 2753 
Nákup ostatních sluţeb (náklady na 

pobyt) 
24 000,00 

RP0185 717 - MP 3631 6122  2278 Osvětlení rizikových míst - vlastní zdroje 30 000,00 

RP0185 717 - MP 5311 5169  1425 Projekt "Prevence" - spoluúčast -55 000,00 

RP0185 717 - MP 5311 5021  2316 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 

RP0185 717 - MP 5311 5031  2317 Sociální pojištění 2 000,00 

RP0185 717 - MP 5311 5032  2318 Zdravotní pojištění 1 000,00 

RP0185 717 - MP 5311 5139  2464 Nákup materiálu 2 000,00 

 
 

16 b) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013, tj. úpravy rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace) a 
rozpočtu výdajů kapitoly 715 - Zdravotnictví z důvodu přijetí druhé splátky neinvestiční účelové dotace 
z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 500.000,-- Kč na provoz Záchytné stanice Příbram 

návrh změny rozpočtu města na rok 2013, tj. úpravy rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace) a 
rozpočtu výdajů kapitoly 715 - Zdravotnictví z důvodu přijetí druhé splátky neinvestiční účelové dotace z 
rozpočtu Středočeského kraje ve výši 500.000,-- Kč na provoz Záchytné stanice Příbram. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0172 741 - OE  4122  52 
Neinvestiční dotace od krajů - záchytná 

stanice 
500 000,00 

RP0172 741 - OE  4116  1830 Předpoklad -500 000,00 

RP0191 715 - ZDR 3539 5139  140 Nákup materiálu -6 000,00 

RP0191 715 - ZDR 3539 5139  151 Dotace z KÚ SK - nákup materiálu 6 000,00 

RP0191 715 - ZDR 3539 5021  148 Dotace z KÚ SK- ostatní osobní výdaje 2 845,00 

RP0191 715 - ZDR 3539 5021  132 Ostatní osobní výdaje -2 845,00 

RP0191 715 - ZDR 3539 5032  150 Dotace z KÚ SK - zdravotní pojitění  40 000,00 

RP0191 715 - ZDR 3539 5032  134 Zdravotní pojištění -40 000,00 

RP0191 715 - ZDR 3539 5031  149 Dotace z KÚ SK - sociální pojištění 140 125,00 

RP0191 715 - ZDR 3539 5031  133 Sociální pojištění -140 125,00 

RP0191 715 - ZDR 3539 5169  142 Nákup ostatních sluţeb -30 000,00 

RP0191 715 - ZDR 3539 5169  153 Dotace z KÚ SK - nákup sluţeb 30 000,00 
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RP0191 715 - ZDR 3539 5162  141 Telekomunikace -3 500,00 

RP0191 715 - ZDR 3539 5162  152 Dotace z KÚ SK - telefony 3 500,00 

RP0191 715 - ZDR 3539 5011  146 Dotace z KÚ SK - platy zaměstnanců 277 530,00 

RP0191 715 - ZDR 3539 5011  131 Platy zaměstnanců -277 530,00 

 
 

16 c) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na kapitole 741 - OE, tj. navýšení rozpočtu výdajů o 
částku 750.000,-- Kč a rozpočtu příjmů ve stejné výši z důvodu poskytnutí a vrácení bezúročné půjčky v 
rozpočtovém roce 2013 

návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na kapitole 741 - OE, tj. navýšení rozpočtu výdajů o částku 
750.000,-- Kč a rozpočtu příjmů ve stejné výši z důvodu poskytnutí a vrácení bezúročné půjčky v 
rozpočtovém roce 2013. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0194 741 - OE 3419 5622  634 Volejbal Příbram, o.s., bezúročná půjčka 750 000,00 

RP0194 741 - OE  2420  64 Volejbal Příbram, o.s., bezúročná půjčka 750 000,00 

 
 

16 d) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů, tj. sníţení rozpočtu kapitoly 741 - OE o 
částku 60.000,-- Kč a navýšení rozpočtu kapitoly 711 - Dopravní úřad ve stejné výši 

návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů, tj. sníţení rozpočtu kapitoly 741 - OE o 
částku 60.000,-- Kč a navýšení rozpočtu kapitoly 711 - Dopravní úřad ve stejné výši. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0196 741 - OE 3639 5362  608 Daň z převodu nemovitostí - byty -60 000,00 

RP0197 711 - DÚ 2219 5166  104 Znalecké posudky 60 000,00 

 
 

16 e) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (Dotace, 
ÚZ 13010) o částku 40.000,-- 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 40.000,-- 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 

RP0175 728 - OSV 4136 5011 13010 2781 
Platy zaměstnanců - výkon pěstounské 

péče 
40 000,00 

RP0200 741 - OE  4116 13010 1131 Výkon pěstounské péče - dotace od ÚP   40 000,00 

 
 

16 f) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE (dotace) a na straně 

výdajů v rámci kapitoly 728 - Sociální věci (Azylový dům města Příbram) v souvislosti s přijetím 3. splátky 
neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu MPSV ve výši 135.000,-- Kč na poskytování sociálních sluţeb 

návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE (dotace) a na 
straně výdajů v rámci kapitoly 728 - Sociální věci (Azylový dům města Příbram) v souvislosti s přijetím 
3. splátky neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu MPSV ve výši 135.000,-- Kč   na 
poskytování sociálních sluţeb. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. poţ. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočt
u 

popis částka změny 

RP0193 741 - OE  4116 13305 1134 Azylový dům města Příbram 135 000,00 

RP0193 741 - OE  4116  1830 Předpoklad -135 000,00 

RP0199 728 - OSV 4374 5011 13305 1192 Platy zaměstnanců 65 000,00 

RP0199 728 - OSV 4374 5011  413 Platy zaměstnanců -65 000,00 

RP0199 728 - OSV 4374 5021 13305 1655 OOV 10 000,00 

RP0199 728 - OSV 4374 5021  414 Ostatní osobní výdaje -10 000,00 

RP0199 728 - OSV 4374 5031 13305 1193 Sociální pojištění 18 000,00 
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RP0199 728 - OSV 4374 5032 13305 1194 Zdravotní pojištění 6 000,00 

RP0199 728 - OSV 4374 5032  418 Zdravotní pojištění -6 000,00 

RP0199 728 - OSV 4374 5154 13305 1458 Elektrická energie 11 420,00 

RP0199 728 - OSV 4374 5154  429 Elektrická energie -11 420,00 

RP0199 728 - OSV 4374 5139 13305 1455 Nákup materiálu 5 000,00 

RP0199 728 - OSV 4374 5139  425 Nákup materiálu -5 000,00 

RP0199 728 - OSV 4374 5031  416 Sociální pojištění -18 000,00 

RP0199 728 - OSV 4374 5151 13305 1456 Vodné, stočné 3 370,00 

RP0199 728 - OSV 4374 5151  427 Vodné, stočné -3 370,00 

RP0199 728 - OSV 4374 5152  428 Teplo -16 210,00 

RP0199 728 - OSV 4374 5152 13305 1457 Teplo 16 210,00 

 
 

16 g) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů, tj. navýšení rozpočtu kapitoly 715 - 
Zdravotnictví o částku 2.000,--Kč a sníţení rozpočtu kapitoly 728 - Sociální věci ve stejné výši 

návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů, tj. navýšení rozpočtu kapitoly 715 - 
Zdravotnictví o částku 2.000,--Kč a sníţení rozpočtu kapitoly 728 - Sociální věci ve stejné výši. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0205 728 - OSV 6409 5161  344 Poštovné -2 000,00 

RP0206 715 - ZDR 3539 5138  154 Nákup receptů a ţádanek 2 000,00 

 
 

16 h) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů v rámci kapitoly 749 - Městská realitní 
kancelář 

návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů v rámci kapitoly 749 - Městská realitní 
kancelář. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola 
paragr

af 
pol. 

účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0210 749 - MěRK 3613 5171  491 Opravy a udrţování 200 000,00 

RP0210 749 - MěRK 3111 5171  815 Opravy - havárie 200 000,00 

RP0210 749 - MěRK 3113 5171  791 Opravy a údrţba - havárie 100 000,00 

RP0210 749 - MěRK 3639 5171  797 Opravy a udrţování 110 000,00 

RP0210 749 - MěRK 3612 5171  484 Opravy a údrţování -200 000,00 

RP0210 749 - MěRK 6171 5171  759 Opravy a údrţba 50 000,00 

RP0210 749 - MěRK 6171 5153  1075 Plyn -50 000,00 

RP0210 749 - MěRK 3612 5166  478 Konzultační, poradenské a právní sluţby -100 000,00 

RP0210 749 - MěRK 3613 5179  1137 Neplatiči -100 000,00 

RP0210 749 - MěRK 3613 5169  1569 Sluţby - revize -100 000,00 

RP0210 749 - MěRK 3613 5166  490 Konzultační, poradenské a právní sluţby -50 000,00 

RP0210 749 - MěRK 3612 5179  492 Neplatiči -50 000,00 

RP0210 749 - MěRK 6320 5163  476 Pojištění -10 000,00 

 
 

16 i) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (Dotace, 
ÚZ 98071) o částku 836.000,-- Kč a výdajů kapitoly 719 - OOVV ve stejné výši z důvodu přijetí zálohy 
neinvestiční účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

návrh změny rozpočtu města na rok 2013, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (Dotace, ÚZ 
98071) o částku 836.000,-- Kč a výdajů kapitoly 719 – OOVV ve stejné výši z důvodu přijetí zálohy 
neinvestiční účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0208 741 - OE  4111 98071 2061 
Volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR  
836 000,00 

RP0214 
719 - 

OOVV 
6114 5021 98071 1948 Ostatní osobní výdaje 836 000,00 
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16 j) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů, tj. sníţení rozpočtu kapitoly  723 - 
Odbor ţivotního prostředí o částku 278.106,-- Kč a navýšení rozpočtu kapitoly 777 - OŠKSIS ve stejné 
výši 

návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů, tj. sníţení rozpočtu kapitoly 723 - Odbor 
ţivotního prostředí o částku 278.106,-- Kč a navýšení rozpočtu kapitoly 777 - OŠKSIS ve stejné výši. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0148 
777 - 

OŠKSIS 
3111 5331  907 

MŠ,Příbram VII, Jana Drdy 496 - 

neinvestiční příspěvek 
278 106,00 

RP0209 723 - ŢP 3745 5901  1807 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň -278 106,00 

 
 
16 k) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů, tj. sníţení rozpočtu kapitoly 723 - 
Odbor ţivotního prostředí o částku 265.000,-- Kč a navýšení rozpočtu kapitoly 749 - Městská realitní 
kancelář ve stejné výši 

návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů, tj. sníţení rozpočtu kapitoly 723 - Odbor 
ţivotního prostředí o částku 265.000,-- Kč a navýšení rozpočtu kapitoly 749 - Městská realitní kancelář 
ve stejné výši. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0211 
749 - 

MěRK 
6171 5171  759 Opravy a údrţba 165 000,00 

RP0211 
749 - 

MěRK 
3111 5171  815 Opravy - havárie 100 000,00 

RP0218 723 - ŢP 3745 5901  1807 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň -265 000,00 

 
 
16 l) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013, tj. sníţení rozpočtu kapitoly 723 - Odbor ţivotního 
prostředí o částku 2.033.000,-- Kč a navýšení rozpočtu kapitoly 719 - Odbor organizační a vnitřních věcí 
ve stejné výši 

návrh změny rozpočtu města na rok 2013, tj. sníţení rozpočtu kapitoly 723 - Odbor ţivotního prostředí o 
částku 2.033.000,-- Kč a navýšení rozpočtu kapitoly 719 - Odbor organizační a vnitřních věcí ve stejné 
výši. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0213 
719 - 

OOVV 
6171 5011  182 Platy zaměstnanců 1 512 200,00 

RP0213 
719 - 

OOVV 
6171 5031  184 Sociální pojištění 378 200,00 

RP0213 
719 - 

OOVV 
6171 5032  185 Zdravotní pojištění 136 100,00 

RP0213 
719 - 

OOVV 
6171 5038  186 Ostatní povinné pojištění (4,2 promile) 6 500,00 

RP0219 723 - ŢP 3745 5901  1807 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň -2 033 000,00 

 
 
16 m) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů, tj. sníţení rozpočtu kapitoly 723 - 
Odbor ţivotního prostředí o částku 423.894,-- Kč a navýšení rozpočtu kapitoly 741 - Odbor ekonomický 
ve stejné výši 

návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů, tj. sníţení rozpočtu kapitoly 723 - Odbor 
ţivotního prostředí o částku 423.894,-- Kč a navýšení rozpočtu kapitoly 741 - Odbor ekonomický ve 
stejné výši. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0215 741 - OE 6171 5362  615 Platby daní a poplatků DPH 423 894,00 

RP0220 723 - ŢP 3745 5901  1807 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň -423 894,00 
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16 n) Návrh změny rozpočtu výdajů města na rok 2013 následujícím způsobem: sníţení výdajů kapitoly 
728 - OSV (Pečovatelská sluţba - neinv. příspěvek) o částku 1 100 000,- Kč, navýšení výdajů kapitoly 777 
- OŠKSIS (ZUŠ Ant. Dvořáka -  neinv. příspěvek) o částku 30 000,- kč, navýšení výdajů kapitoly 778 - 
Divadlo A. Dvořáka Příbram (neinv. příspěvek) o částku 165 000,- Kč,  navýšení výdajů kapitoly 739 - 
Technické sluţby města Příbrami o částku 720 000,- Kč (investiční příspěvek) a o částku 185 000,- Kč 
(neinvestiční příspěvek). 

návrh změny rozpočtu výdajů města na rok 2013 následujícím způsobem: sníţení výdajů kapitoly 728 - 
OSV (Pečovatelská sluţba - neinv. příspěvek) o částku 1 100 000,- Kč, navýšení výdajů kapitoly 777 - 
OŠKSIS (ZUŠ Ant. Dvořáka -  neinv. příspěvek) o částku 30 000,- kč, navýšení výdajů kapitoly 778 - 
Divadlo A. Dvořáka Příbram (neinv. příspěvek) o částku 165 000,- Kč,  navýšení výdajů kapitoly 739 - 
Technické sluţby města Příbrami o částku 720 000,- Kč (investiční příspěvek) a o částku 185 000,- Kč 
(neinvestiční příspěvek). 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0212 728 - OSV 4351 5331  334 
Neinvestiční příspěvek Pečovatelská 

sluţba 
-1 100 000,00 

RP0217 
777 - 

OŠKSIS 
3231 5331  110 

ZUŠ Antonína Dvořáka, Příbram III, 

Jungmannova 351 - neinvestiční 

příspěvek 

30 000,00 

RP0221 739 - TS 3639 5331  546 Neinvestiční příspěvek 185 000,00 

RP0221 739 - TS 3639 6351  547 Investiční příspěvek 720 000,00 

RP0222 778 - DAD 3311 5331  522 Neinvestiční příspěvek - divadlo 165 000,00 

 
                                                   hl.  pro  7 
 

Jednání RM opustil S. Chrastina – počet členů RM 6. 
 
 
17) Ţádost o schválení odpisu nedobytné pohledávky 

R.usn.č.813/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

ţádost o schválení odpisu nedobytné pohledávky za firmu Unicos, s.r.o., Vídeňská 31/IV, 339 01 
Klatovy ve výši 1.217,54 Kč pro Základní školu, Příbram VII, 28. října 1. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 

Na jednání RM se vrátil S. Chrastina – počet členů RM 7. 
 
 
 
18) Návrh z jednání bytové komise ze dne 3.10.2013 

Hlasováno o návrhu MUDr. Šedivého. 
R.usn.č.814/2013 
Rada    I.   s c h v a l u j e 

1) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 v Příbrami VI, U Dolu Anna 26, 1+0, sociální byt, 
……………….. na 1 rok, 
2) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 v Příbrami IV, Čs. armády 4, 1+0, byt pro příjmově 
vymezené osoby, manţ. ……………….. na 2 roky, 
3) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 v Příbrami VII, Politických vězňů 301, 2+1, byt pro 
veřejně prospěšné zaměstnance – Policie ČR,  ……………….. na 3 roky, 
4) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14 v Příbrami VII, Tř. Osvobození 305, 2+0, byt pro 
veř.prosp.zaměstnance – školství, ……………….. na 3 roky, 
5) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 v Příbrami IV, Březnická 157, 1+1, ……………….. na 6 
měsíců, 
6) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 27 v Příbrami IV, Čs. armády 5, 2+0, manţ. ……………….. 
na 1 rok, 
7) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 38 v Příbrami IV, Čs. armády 5, 2+0, sociální byt, 
……………….. na 6 měsíců, 
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8) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 v Příbrami IV, Březnická 157, 1+1, ……………….. na 3 
měsíce, 
9) přidělení bytu č. 16 v Příbrami VII, nám.17.listopadu 306, 1+1, 29,66 m², byt pro veřejně prospěšné 
zaměstnance – Městská Policie, ……………….., na 3 roky, 
10) přidělení bytu č. 17 v Příbrami VI, U Dolu Anna 26, 35,27 m² - sociální, ………………..,  
11) přidělení bytu č. 13 v Příbrami IV, Čs.armády 4, 1+0, 45,87 m² - byt pro příjmově vymezené osoby, 
……………….. na 2 roky, 
12) znovuzveřejnění záměru pronájmu bytu č. 17 v Příbrami IV, Čs. armády 4, 1+0, 34,51 m² dle Zásad 
jako byt pro příjmově vymezené osoby – sociální. 
 

            II.   n e s c h v a l u j e 
           přidělení bytu č. 17 v Příbrami IV, Čs. armády 4, 1+0, 34,51 m² - byt pro příjmově vymezené osoby 

ţádnému z ţadatelů. 

  
III.   b e r e   n a   v ě d o m í 
1) přechod nájmu bytu č. 9 v Příbrami IV, Čs.armády 4, 2+0, byt pro příjmově vymezené osoby, po 
matce ……………….. na ……………….. a ……………….., v souladu s ust.  § 708 o.z., 
2) ţádost paní ……………….., bytem ……………….., o přidělení bytu v Březnické ulici, v Příbrami IV. 
                                                          

hl.  pro  7 
 
 
19) Ţádost o odprodej pozemků p. č. 130/13, p. č. 251/4, p. č. 252/2, p. č. 252/3, p. č. 253/1, p. č. 253/3, p. 
č. 255, p. č. 256/2, p. č. 257/3, p. č. 258/4 v katastrálním území Kozičín 

Hlasováno o návrhu V. Černého. 
R.usn.č.815/2013 
Rada    n e d o p r u č u j e   ZM  

schválit odprodej pozemků vše v katastrálním území Kozičín: 
p. č. 130/13 za cenu..…...Kč/m2, 
p. č. 251/4 za cenu………Kč/m2, 
p. č. 252/2 za cenu…..….Kč/m2,  
p. č. 252/3 za cenu ……..Kč/m2, 
p. č. 253/1 za cenu………Kč/m2, 
p. č. 253/3 za cenu………Kč/m2, 
p. č. 255 za cenu………...Kč/m2, 
p. č. 256/2 za cenu………Kč/m2, 
p. č. 257/3 za cenu………Kč/m2, 
p. č. 258/4 za cenu………Kč/m2, 
panu ……………….. s tím, ţe kupující uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku ve 
výši 3.850,- Kč. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
20) Záměr výkupu pozemku p. č. 58/5 v k. ú. Brod u Příbramě 

Hlasováno o návrhu MUDr. Šedivého. 
R.usn.č.816/2013 
Rada    d o p o r u č u j e   ZM  

schválit záměr výkupu pozemku p. č. 58/5 v k. ú. Brod u Příbramě od  Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na 
Pankráci 546/56, 140 00  Praha 4 - Nusle, IČO 65993390, za cenu stanovenou znaleckým posudkem, 
který nechá vypracovat prodávající. 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
 

 
 
21) Ţádost o odprodej pozemku p. č. 3810/25 v k. ú. Příbram 

R.usn.č.817/2013 
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM 
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schválit odprodej pozemku p. č. 3810/25 v katastrálním území Příbram, za cenu 1.000,- Kč/m2, do SJM 
manţelů ………………... 
 
II.   s c h v a l u j e  
úhradu za bezesmluvní uţívání pozemku p. č. 3810/25 v katastrálním území Příbram, za 2 roky zpětně, 
za cenu 60,- Kč/m2/rok. 

 
                                                         hl.  pro  7 

 
 
22) Ţádost o odprodej části pozemku p. č. 977 a části pozemku p. č. 980 v k. ú. Příbram 

Hlasováno o návrhu MUDr. Šedivého. 
R.usn.č.818/2013 
Rada    d o p o r u č u j e   ZM  

schválit odprodej: 
části pozemku p. č. 977 o výměře cca 112 m2 (z celkové výměry 443 m2) za cenu 2.000,- Kč/m2 a části 
pozemku p. č. 980 o výměře cca 128 m2 (z celkové výměry 471 m2)  za cenu 2.000,- Kč/m2 vše v k. ú. 
Příbram, panu ………………... 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
23) Ţádost o uzavření kupní smlouvy se zřízením věcného břemene 

Usn. nebylo přijato. 
Rada    d o p o r u č u j e   ZM 

schválit uzavření kupní smlouvy se zřízením věcného břemene na základě smlouvy o smlouvě budoucí 
ze dne 5.11.2002, kde předmětem smlouvy je prodej části pozemku p. č. 3209/1 o výměře cca 92 m2 
v k. ú. Příbram do SJM manţelů ……………….. a ……………….., za cenu 250 Kč/m2, s podmínkou 
zřízení věcného břemene práva chůze přes prodávanou část pozemku p. č. 3209/1 v šíři 1,3 m ve 
prospěch města Příbram. 
 

                                                         hl.  pro  0 
    proti  0 
    zdrţ. 7 

Návrh nebyl přijat. 
 
  

24) Ţádost o zřízení věcného břemene uloţeného energetického zařízení distribuční elektrizační 
soustavy v k.ú. Příbram - doprojednání 

R.usn.č.819/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uloţeného energetického zařízení distribuční elektrizační soustavy  přes 
pozemek ve vlastnictví města Příbram, a to p.č. 1786/2 v k.ú. Příbram a dále rozšíření schváleného 
způsobu uloţení na pozemcích p.č. 1625/8, p.č. 1625/61 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. 1625/8 - místní komunikace III. tř., zeleň 
             - podélné uloţení do komunikace za cenu 400,- Kč/bm 
pozemek p.č. 1625/61 - místní komunikace III. tř., zeleň 
             - uloţení kříţením komunikace za cenu 1500,- Kč/bm 
             - uloţení kříţením zeleně a podélné uloţení do zeleně za cenu 100,- Kč/bm  
pozemek p.č. 1786/2 - místní komunikace IV. tř. - chodník 
             - uloţení kříţením komunikace a podélné uloţení do komunikace 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  
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převodem vlastnictví nemovitosti na nového nabyvatele. Cena věcného břemene bude navýšena    
o DPH podle platných právních předpisů. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 

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

R.usn.č.820/2013 
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. 515/92, p.č. 515/102, p.č. 515/114, p.č. 515/118, p.č. 515/205, p.č. 515/206 a p.č. 
515/217 v k.ú. Březové Hory, ve prospěch společnosti  RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem,  
Klíšská 940, IČO: 27295567. 
 
Ocenění věcného břemene u pozemků p.č. 515/102, p.č. 515/114, p.č. 515/118 a p.č. 515/205 je dáno 
oceněním uvedeným v čl. III odst. 5 smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřené 
dne 20.10.2011 mezi s.p. DIAMO a společností RWE GasNet, s.r.o., které činí 100,- Kč + DPH dle 
platných předpisů za kaţdý započatý metr plynárenského zařízení, neboť tyto pozemky získalo město 
Příbram od s.p. DIAMO darovací smlouvou ze dne 11.1.2013 s podmínkou převzetí mj. i tohoto závazku 
ze závazků uvedených v čl. II odst. 2 této darovací smlouvy. 
Věcné břemeno u níţe uvedených pozemků bude oceněno dle "Zásad", a to: 
pozemek p.č. 515/92 - místní komunikace III. tř. - Gen. Kholla, 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 
pozemek p.č. 515/206 - místní komunikace III. tř. - Gen. Kholla 
       - uloţení kříţením komunikace za cenu 1500,- Kč/bm a podélné uloţení do komunikace za cenu 
         400,- Kč/bm  
pozemek p.č. 515/217 - místní komunikace III. tř. - Karla Kryla, místní komunikace IV. tř. - chodník,  
                                      zeleň 
        - 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  7 
 
 
26) Ţádost o zřízení věcného břemene uloţené děšťové kanalizace v k.ú. Orlov - p.č. 23/65, p.č. 23/66 a 
p.č. 265/1 

Hlasováno o návrhu MUDr. Šedivého. 
R.usn.č.821/2013 
Rada    n e s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uloţené dešťové kanalizace na pozemcích ve vlastnictví města Příbram, a to 
p.č. 23/65, p.č. 23/66 a p.č. 265/1 v k.ú. Orlov, ve prospěch pozemků p.č. 265/2 a p.č. 23/78 v k.ú. 
Orlov, přičemţ v době uzavírání příslušných smluvních vztahů týkajících se zřízení věcného břemene 
bude v těchto smluvních dokumentech uveden jako oprávněný z věcného břemene ten, který bude v té 
době vlastníkem pozemků, v jejichţ prospěch se věcné břemeno zřizuje. 
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: 
pozemky p.č. 23/65 a p.č. 23/66 - zeleň 
                                                    - uloţení do ost. pozemku za cenu 50,- Kč/bm 
pozemek p.č. 265/1 - lesní pozemek 
                                - uloţení do lesního pozemku za cenu ……………… Kč/m

2
. 
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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 
 

27) Ţádost Magdalény, o. p. s., o dotaci na program Dlouhodobé primární prevence v příbramských 
základních školách ve školním roce 2013/14 

Hlasováno o návrhu Ing. Pikrta. 
R.usn.č.822/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

dotaci ve výši 25 000,- Kč pro Magdalénu, o. p. s., na realizaci programu Dlouhodobé primární 
prevence na příbramských základních školách ve školním roce 2013/14. 
 

                                                         hl.  pro  4  
           proti 0 
         zdrţ. 3 

 
 
28) Úprava schválené nájemní smlouvy s Volejbalovým klubem Příbram o.s. 

Hlasováno o návrhu V. Černého. 
R.usn.č.823/2013 
Rada    n e s c h v a l u j e  

návrh změny nájemní smlouvy mezi SZM Příbram a Volejbalovým klubem Příbram v článku IV bodu 
4.5. dle důvodové zprávy. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
29) Projekt „Podpora meziobecní spolupráce v ČR“ 

R.usn.č.824/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní 
spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“ se Svazem měst a 
obcí ČR. 
 

                                                         hl.  pro  6 
                  proti 1  

  zdrţ. 0 
 
30)  Stanovení celkového počtu zaměstnanců města v MěÚ Příbram 

R.usn.č.825/2013 
Rada    I.   s t a n o v í 

celkový počet zaměstnanců města v MěÚ Příbram na 202 zaměstnanců, coţ je navýšení o 5 
zaměstnanců, s účinností od 01.11.2013.  
 
II.   z ř i z u j e 
v rámci samostatného oddělení dotací – oddělení pro meziobecní spolupráci obcí s rozšířenou 
působností s účinností od 01.11.2013. 
 

                                                         hl.  pro  6 
     proti 0 
    zdrţ. 1  

 
 
31) Majetkoprávní řešení parkoviště v Plzeňské ulici 

Hlasováno o návrhu J. Kaiserové. 
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R.usn.č.826/2013 
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

stanovisko  Mgr. Kokeše, právního zástupce majitelů pozemků pod parkovištěm „Uran“ o výši 
obvyklého nájemného. 

 
II.   s o u h l a s í  
se závěry znalce pana Řehořka. 

 
                                                         hl.  pro  7 
 

 
32) Zahraniční cesta v rámci projektu Comenius Regio 

R.usn.č.827/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

zahraniční cestu do Idar-Oberstein (Německo) ve dnech 26.-30.10.2013 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. Jan Zapach, Mgr. Martina 
Veselková, Mgr. Petra Šorfová, Mgr. Lenka Lexová, Mgr. Jitka Matulová, Ing. Jitka Štefanová, Irena 
Karpíšková. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
33) Ţádost společnosti MONEX s.r.o. o zřízení věcného břemene v objektu ul. Ţeţická 181 v Příbrami VII 

Hlasováno o návrhu MUDr. Šedivého. 
R.usn.č.828/2013 
Rada    n e s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti MONEX s.r.o. v části nebytových prostor v Příbrami 
VII, Ţeţická 181 za účelem zřízení technologické stanice pro veřejně dostupnou síť elektronických 
komunikací. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
34) Přijetí dotace ze SFŢP ČR na projekt „Realizace energetických úspor v objektu ZUŠ Antonína 
Dvořáka“ 

R.usn.č.829/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

1) přijetí dotace se Státního fondu ţivotního prostředí ČR na realizaci projektu „Realizace 
energetických úspor v objektu ZUŠ Antonína Dvořáka“ ve výši 74.095,90 Kč, 

2) uzavření Smlouvy č. 12123613 o poskytnutí podpory ze Státního fondu ţivotního prostředí ČR 
podepsané zástupcem SFŢP dne 03.10.2013. 

 
                                                          hl.  pro  7 

 
 
35) Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení NTL plynovodní přípojky v k.ú. Březové Hory, 
p.č. 515/27 a p.č. 515/29 

R.usn.č.830/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uloţení NTL plynovodní přípojky pro bytový dům v Příbrami VII, č.p. 183  
(postavený na pozemku p.č. st.  2159 v k.ú. Březové Hory), přes pozemky ve vlastnictví města Příbram, 
a to p.č. 515/27 a p.č. 515/29 v k.ú. Březové Hory, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se 
sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, IČO: 27295567, přičemţ v příslušných smluvních vztazích 
týkajících se zřízení věcného břemene bude v těchto smluvních dokumentech spolu  
s oprávněným a povinným z věcného břemene uveden i investor předmětné stavby, Společenství pro 
dům Březohorská 183 Příbram VII, se sídlem Příbram VII, Březohorská 183, IČO: 28970977, jako ten,  
kdo poskytne povinnému náhradu za zřízení věcného břemene. 
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Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: 
pozemek p.č. 515/27 - místní komunikace III. tř. - ul. Březohorská 
                - uloţení kříţením komunikace za cenu 1 500,- Kč/bm 
pozemek p.č. 515/29 - nezpevněný povrch (zeleň) 
               - uloţení kříţením ost. pozemku (zeleně) 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  7 
 

 
36) Zřízení věcného břemene u pozemku parc. č. 515/139 v k.ú. Březové Hory 

R.usn.č.831/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene ve prospěch města Příbram u pozemku parc č. 515/139 v k.ú Březové Hory. 
Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

37) Splašková kanalizace Orlov – změnový list č. 1 

R.usn.č.832/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

1) Úhradu víceprací na stavbě splaškové kanalizace v Orlově společnosti Energon Dobříš, s.r.o. ve výši 
527.798,06 Kč bez DPH na základě provedeného jednacího řízení bez uveřejnění. 
 
2) Provedení konečné úpravy povrchu pozemních komunikací v Orlově v celé jejich šíři v roce 2014. 
V letošním roce bude provedeno pouze zaasfaltování výkopů, skladba komunikace nad výkopem bude 
dodrţena dle projektové dokumentace. Od ceny díla budou odečteny práce a dodávky spojené 
s frézováním komunikace, pokládkou asfaltového povrchu mimo výkop a další neprovedené poloţky. 
Celková cena odečtených méněprací činí 2.970.455,14 Kč bez DPH. 
 
3) Uzavření Dodatku č. 2 k SOD se společností Energon Dobříš, s.r.o., kterým se celková cena díla 
sniţuje o 2.442.657,08 Kč bez DPH. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
38) Ţádost o dotaci na rok 2014 z dotačního programu Podpora terénní práce 

R.usn.č.833/2013 
Rada    d o p o r u č u j e   ZM  

schválit podání ţádosti o dotaci v rámci dotačního programu Podpora terénní práce na rok 2014 na 
projekt „Terénní pracovník města Příbram 2014“ a spolufinancování tohoto projektu ve výši 87.473,60 
Kč. 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
39) Návrh na přidělení bytu č. 16 v DPS Příbram VIII, Brodská 102, pro paní ……………….. 

Hlasováno o návrhu MUDr. Šedivého. 
R.usn.č.834/2013 
Rada    n e s c h v a l u j e  

přidělení bytu č. 16 v DPS Příbram VIII, Brodská 102, pro paní ………………... 
 

                                                         hl.  pro 7 
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40) Projekt obnovy a rozvoje sběrné sítě nádob na vyuţitelné sloţky komunálních odpadů města 
Příbram v letech 2013 - 2017 

R.usn.č.835/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

1)  Dohodu o spolupráci a společném postupu při realizaci obnovy a rozšíření sběrné sítě. 
2) Projekt obnovy a rozvoje sběrné sítě nádob na vyuţitelné sloţky komunálních odpadů ve městě 
Příbram v letech 2013-2017. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 

41) Různé      

 
 
 
 
 
 
Zápis ověřili: 
Svatopluk Chrastina 
Ing. Juraj Molnár 
 
Ing. Pavel Pikrt 
starosta 
 
Zapsala: Iva Černohorská 
Dne 23.10.2013     
 
Ověřeno: 24.10.2013 
Vyvěšeno: 26.10.2013   
 
 
 
 


