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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 05.05.2014 

od 12.00 hodin na Městském úřadě Příbram 

 
 
 
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. Smlouva o zajištění zpětného odběru a vyuţití odpadů a obalů 
7. Prodej opuštěných hrobek 
8. Smlouva mezi vlastníky provozně souvisejících kanalizací 
9. Finanční spoluúčast města na pořádání akce „Noc kostelů“ 

10. Návrh na přidělení bytu č. 12 v DPS Příbram VII, Jana Drdy 494 
11. Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 – vyhlášení ředitelského volna 
12. Oznámení Základní školy pod Svatou Horou, Příbram o vyhlášení ředitelského volny 
13. Návrh na poskytování odměny řediteli Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 u příleţitosti ţivotního 

jubilea 
14. Návrh na změnu platového výměru ředitelky Školní jídelny, Příbram II, K Zátiší 274 
15. Ţádost ředitele Základní školy, Příbram II, Jiráskovy sady 273 o souhlas zřizovatele s podáním ţádosti   

o navýšení nejvyššího počtu ţáků ve školní druţině 
16. Ţádost o převzetí záštity (Noc kostelů) 
17. Ţádost o dotaci (Klub tanečního sportu Příbram) 
18. Zahraniční sluţební cesta (EĹRO Keţmarok) 
19. Ţádost o podporu činnosti pracovníků školství 
20. Ţádost o souhlas zřizovatele s přijetím daru – MŠ Klubíčko 
21. Ţádost o finanční podporu publikace „Putování za starými pověstmi českými“ 
22. Ţádost o podporu (Jan Černý) 
23. Region Tour Expo v Trenčíně (Slovensko) 
24. Hornické slavnosti ve Freibergu (Německo) 
25. Mezinárodní trhy Průmyslového dědictví a důlní turistiky v Zabrze (Polsko) 
26. Dohoda o vzájemné spolupráci  
27. Rozpočtové změny 
28. Návrh na předání vozidla TS města Příbram k hospodaření 
29. Ţádost o poskytnutí bezúročné zápůjčky občanskému sdruţení Hokejový klub HC Příbram 
30. Závěrečný účet Svazku obcí pro vodovody a kanalizace za rok 2013 
31. Návrh z jednání bytové komise ze dne 09.04.2014 
32. Ţádost o provedení rekonstrukce v objektu v Příbrami VIII/39 
33. Ţádost o pronájem prostoru slouţícího k podnikání v Příbrami VIII/115 
34. Záměr pronájmu prostoru č. 709 v Příbrami I/1 
35. Záměr pronájmu prostor kotelny v Příbrami I/186 
36. Přehled o firmách, které spolupracují s MěRK na opravách bytů, nebytových prostor a dalších objektech 

v majetku Města Příbram 
37. Návrh na odpuštění dluţného poplatku z prodlení u nájemníků bytů a prostor slouţících k podnikání 
38. Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení kabelového vedení NN - k. ú. Příbram a k. ú. 

Zdaboř  
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39. Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení kabelového vedení NN - p. č. 116/1 v k. ú. Kozičín  
40. Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení STL plynovodu a STL plynovodních přípojek         

- k. ú. Příbram 
41. Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení kabelového vedení NN - p. č. 3029/1 v k. ú. 

Příbram  
42. Ţádost o zřízení věcného břemene uloţené vodovodní přípojky - p. č. 126 v k. ú. Lazec 
43. Ţádost o zřízení věcného břemene uloţeného plynárenského zařízení v k. ú. Březové Hory 
44. Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení vodovodu, vodovodních přípojek a umístění 

armaturní šachty v k. ú. Ţeţice 
45. Ţádost o odprodej části pozemku p. č. 3637/1 o výměře cca 38 m2 v katastrálním území Příbram 
46. Ţádost o osvědčení o právní skutečnosti vlastnictví stavby stánku na části pozemku p. č. 715/33 a části 

pozemku p. č. 715/34 v katastrálním území Březové Hory 
47. Ţádost o odprodej pozemku p. č. 2066 v katastrálním území Březové Hory 
48. Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram č. 699/2013/ZM ze dne 9.12.2013 
49. 1) Návrh na revokaci usnesení Rady města Příbram č. 912/2013 ze dne 18.11.2013  

2) Návrh na uzavření pachtovní smlouvy na propachtování pozemku p. č. 4170/80 v k. ú. Příbram 
50. Návrh na směnu části pozemku p. č. 719/39 a části pozemku p. č. 719/40 za část pozemku p. č. 719/7 

vše v katastrálním území Lazec 
51. Ţádost o pomoc s řešením přístupu na pozemek p. č. 15/4 v k. ú. Zdaboř 
52. Ţádost o nápravu vlastnických práv k pozemku p. č. 28/51 v k. ú. Zdaboř 
53. Ţádost o odprodej části pozemku p. č. 2438 o vým. cca 110 m2 v katastrálním území Příbram 
54. Výkup pozemků p. č. 467/39 a p. č. 1786/31 v katastrálním území Příbram 
55. Návrh na zrušení věcného břemene umístění sirény civilní obrany na budově č.p. 4 v městské části 

Orlov 
56. Ţádost o pověření kontrolního výboru k provedení kontroly zastupitelstvem města 
57. Odstranění shodných názvů ulic 
58. Městské slavnosti 2014 (program) 
59. Souvislé opravy místních komunikací v Příbrami - 2014 
60. Parkování na prostranství „Na Flusárně“ v Příbrami II 
61. Ţádost Obecního úřadu Milín – bezúplatné zapůjčení pódia 
62. Výběr dodavatele „Sdruţené sluţby dodávky zemního plynu pro Město Příbram“ – výsledek elektronické 

aukce 
63. Oprava a úprava hasičského vozidla T 815 CAS 32 
64. Vzdělávací kurzy pro sociální pracovníky OSPOD 
65. Výběr zhotovitele stavebních prací – Rekonstrukce místních komunikací v Příbrami – 2. etapa - 

výsledek 
66. Výběr zhotovitele stavebních prací – Výběr zhotovitele stavebních prací – IPRM  IV – rekonstrukce a 

revitalizace ulice 28. října a okolí v Příbrami VII 
67. Uzavření darovací smlouvy se společností 1. SčV, a.s. 
68. Poskytování grantů občanským sdruţením a veřejně prospěšným organizacím působícím na poli 

poţární ochrany 
69. Seznámení se stanoviskem Škodní komise při Technických sluţbách města Příbrami pro řešení škody 

vzniklé zaplacením pokuty udělené rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěţe 
70. Rozdělení finančních prostředků na opravy v roce 2014 na úseku středních škol 
71. Různé 
 
R.usn.č.312/2014        
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 
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6) Smlouva o zajištění zpětného odběru a vyuţití odpadů a obalů 
R.usn.č.313/2014        
Rada    s o u h l a s í 

s výměnou smlouvy o zajištění zpětného odběru a vyuţití odpadů a obalů společností EKO-KOM dle 
nového Občanského zákoníku.  
 

                                                         hl.  pro  7 
 
7) Prodej opuštěných hrobek 

R.usn.č.314/2014        
Rada    s o u h l a s í  

s prodejem opuštěných hrobek tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě. 
 

                                                         hl.  pro 7  
 
 
8) Smlouva mezi vlastníky provozně souvisejících kanalizací – manţelé ……………… 

R.usn.č.315/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací, 
podle § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. s investory stavby splaškové kanalizace v Příbrami V – 
Zdaboř, ………………. 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
9) Finanční spoluúčast města na pořádání akce „Noc kostelů“ 

R.usn.č.316/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

spoluúčast města na pořádání akce „Noc kostelů“, konané dne 23. 05. 2014, spočívající v zajištění 
kyvadlové dopravy mezi jednotlivými kostely (dle předloţeného poţadavku) a její financování z rozpočtu 
kapitoly 747 – OSHI. 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
10) Návrh na přidělení bytu č. 12 v DPS Příbram VII, Jana Drdy 494, pro paní ………………, bytem 
……………… 

R.usn.č.317/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

přidělení bytu č. 12 v DPS Příbram VII, Jana Drdy 494, pro paní ………………, bytem ………………. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
11) Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 – vyhlášení ředitelského volna 

R.usn.č.318/2014        
Rada    b e r e  n a  v ě d o m í  

oznámení ředitele Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 o vyhlášení ředitelského volna 
z organizačních důvodů dne 09.05.2014. 

                                                         hl.  pro  7 
 
 

12) Oznámení Základní školy pod Svatou Horou, Příbram o vyhlášení ředitelského volna 

R.usn.č.319/2014        
Rada    b e r e  n a  v ě d o m í  

oznámení ředitele Základní školy pod Svatou Horou, Příbram o vyhlášení ředitelského volna 
z organizačních a technických důvodů ve dnech 02.05.2014 a 09.05.2014. 

 
                                                         hl.  pro  7 
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13) Návrh na poskytnutí odměny řediteli Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 u příleţitosti ţivotního 
jubilea 

R.usn.č.320/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

návrh na poskytnutí odměny pro ředitele Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 Mgr. Jaroslava 
Kopeckého u příleţitosti významného ţivotního jubilea (60 let) ve výši dle přílohy. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
14) Návrh na změnu platového výměru ředitelky Školní jídelny, Příbram II, K Zátiší 274 

R.usn.č.321/2014        
Rada    b e r e  n a  v ě d o m í  

platový postup ředitelky Školní jídelny, Příbram II, K Zátiší 274 paní Terezie Hofmanové 
do 12. platového stupně platové třídy 11 s účinností od 01.04.2014. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
15) Ţádost ředitele Základní školy, Příbram II, Jiráskovy sady 273 o souhlas zřizovatele s podáním 
ţádosti o navýšení nejvyššího počtu ţáků ve školní druţině 

R.usn.č.322/2014        
Rada    s o u h l a s í   

s tím, aby ředitel Základní školy, Příbram II, Jiráskovy sady 273 podal Středočeskému krajskému úřadu 
ţádost o navýšení nejvyššího počtu ţáků ve školní druţině ze stávajících 200 na 220 ţáků. 
 

                                                         hl.  pro 7 
  

 
16) Ţádost o převzetí záštity (Noc kostelů) 

R.usn.č.323/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

poskytnutí záštity starosty města nad akcí „Noc kostelů“ pořádanou Římskokatolickou farností u kostela 
Nanebevzetí Panny Marie Svatá Hora, která se bude konat dne 23.05.2014. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
17) Ţádost o dotaci (Klub tanečního sportu Příbram) 

Hlasováno o návrhu J. Kaiserová. 
R.usn.č.324/2014        
Rada    n e d o p o r u č u j e   ZM 

schválit poskytnutí dotace pro Klub tanečního sportu Příbram, se sídlem Slunná 295, Příbram I, IČ: 
67676162 na projekt Mezinárodní taneční soutěţ za účasti párů z partnerského města Freiberg, který 
se bude konat dne 26.10.2014. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
 
18) Zahraniční sluţební cesta (EĹRO Keţmarok) 

Hlasováno o návrhu J. Kaiserové. 
R.usn.č.325/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

zahraniční sluţební cestu do města Keţmarok (SR) ve dnech 11.-13.07.2014 na 24. ročník 
mezinárodního festivalu EĽRO. Cesta se uskuteční sluţebním vozidlem SDH. Cesty se zúčastní Ing. 
Pavel Pikrt, Ing. Juraj Molnár, Martin Poulíček, Jiřina Kaiserová. Cestovní výdaje - stravné, ubytování, 
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pojištění, kapesné (ve výši 40 %) a dar do výše 4.000,- Kč bude hrazeno z kapitoly 777, zahraniční 
styky. 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
19) Ţádost o podporu činnosti pracovníků školství 

R.usn.č.326/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

poskytnutí daru ve výši 10 000,- Kč pro Českomoravský odborový svaz pracovníků školství - Oblastní 
radu odborového svazu Příbram se sídlem 261 01 Příbram, ul. 28. října 24 na zájezdovou a kulturní 
činnost v roce 2014, zaměřenou na volnočasové aktivity pro bývalé pracovníky školství. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
20) Ţádost o souhlas zřizovatele s přijetím daru – MŠ Klubíčko 

R.usn.č.327/2014        
Rada    s o u h l a s í 

s tím, aby ředitelka Mateřské školy Klubíčko přijala věcný dar – venkovní domek na školní zahradu 
v hodnotě 50 000,- Kč od společnosti MTStav Příbram, s.r.o.  

 
                                                         hl.  pro  7 

 
Jednání RM opustil S. Chrastina – počet členů RM 6. 
 
 
21) Ţádost o finanční podporu publikace „Putování za starými pověstmi českými“ 

Hlasováno o návrhu Ing. Pikrta. 
R.usn.č.328/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

1) navýšení příspěvku na provoz Mateřské škole Klubíčko se sídlem Okruţní 200, Příbram VII ve výši 
25 000 Kč na zajištění zpracování barevných ilustrací, jejich úpravu a zapracování do textu pro vydání 
publikace „Putování za starými pověstmi českými“ s tím, ţe bude v publikaci uvedeno, ţe byla vydána 
za finanční podpory města Příbram, 
2) finanční podpora bude poskytnuta po provedení rozpočtové změny v rámci kapitoly školství z prvku 
č. 1301 rezerva. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
Na jednání RM se vrátil S. Chrastina – počet členů RM 7. 
 
 
22) Ţádost o podporu (Jan Černý) 

Hlasováno o návrhu S. Chrastiny. 
R.usn.č.329/2014        
Rada    s t a h u j e 

projednání materiálu z dnešního jednání RM.  
                                                         hl.  pro  7 

 
 
23) Region Tour Expo v Trenčíně (Slovensko) 

R.usn.č.330/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

zahraniční sluţební cestu do Trenčína (Slovensko) ve dnech 15.05.-19.05.2014 za účelem účasti na 
výstavě cestovního ruchu regionů Region Tour Expo. Cestovní náklady (ubytování, pojistné, stravné, 20 
% kapesného) hradí město Příbram z kap. 777 - OŠKSIS. Cesty se zúčastní: Ing. Ota 
Hauptmann, Radka Fiebigerová. Cesta se uskuteční sluţebním vozidlem, řidič: Ing. Ota Hauptmann. 
Spolucestující bez nároku na cestovní náhrady: Ing. Milan Karda (Hornické muzeum Příbram). 
 

                                                         hl.  pro  7 
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24) Hornické slavnosti ve Freibergu (Německo) 

Hlasováno o návrhu J. Kaiserové. 
R.usn.č.331/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

1) zahraniční sluţební cestu do Freibergu (Německo) na 29. Hornické slavnosti ve dnech 27.06.-
 29.06.2014. Cestovní náklady (ubytování, pojistné, stravné, 40% kapesného) a dar do výše 4.000,- Kč 
hradí město Příbram z kap. 777 - OŠKSIS. Cesta se uskuteční sluţebním vozidlem MěÚ Příbram. 
Cesty se zúčastní: Ing. Pavel Pikrt a Ing. Juraj Molnár, řidič a tlumočník, 
2) zahraniční sluţební cestu do Freibergu (Německo) na 29. Hornické slavnosti ve dnech                  
26.06-30.06.2014. Cestovní náklady (ubytování, pojistné, stravné, 20% kapesného) hradí město 
Příbram z kap. 777 - OŠKSIS. Cesty se zúčastní: Ing. Ota Hauptmann, Radka Fiebigerová. Cesta se 
uskuteční autem Hornického muzea Příbram. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
25) Mezinárodní trhy Průmyslového dědictví a důlní turistiky v Zabrze (Polsko) 

R.usn.č.332/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

zahraniční sluţební cestu do Zabrze (Polsko) ve dnech 21.05.-25.05.2014 za účelem účasti na 
Mezinárodních trzích Průmyslového dědictví a důlní turistiky. Cestovní náklady (pojistné, stravné,              
20 % kapesného) hradí město Příbram z kap. 777 - OŠKSIS. Cesty se zúčastní: Ing. Ota 
Hauptmann, Radka Fiebigerová. Cesta se uskuteční sluţebním vozidlem, řidič: Ing. Ota Hauptmann. 
Spolucestující bez nároku na cestovní náhrady: Ing. Milan Karda (Hornické muzeum Příbram). 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
26) Dohoda o vzájemné spolupráci 

Hlasováno o návrhu J. Kaiserové. 
R.usn.č.333/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření Dohody o vzájemné spolupráci mezi městem Příbram, Divadlem A. Dvořáka Příbram a 
Příbramským Big Bandem z. s. v upraveném znění varianty č. 1. 
 

                                                         hl.  pro  4  
     proti 1  
     zdrţ. 2  

27) Rozpočtové změny (a – k) 

R.usn.č.334/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

 
27 a) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE (dotace) 
v souvislosti s přijetím investičních dotací v celkové výši 965.984,40 Kč, které představují podpory  
v rámci programu OPŢP na dva projekty realizace energetických úspor v objektech mateřských škol  
v Příbrami, tj. 1) "Realizace energetických úspor v objektu MŠ Perníková chaloupka (částka 233.995,50 
Kč) a   2) "Realizace energetických úspor v objektu MŠ 28. října 55, Příbram VII" (částka 731.988,90 Kč) 

návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE (dotace) v 
souvislosti s přijetím investičních dotací v celkové výši 965.984,40 Kč, které představují podpory v rámci 
programu OPŢP na dva projekty realizace energetických úspor v objektech mateřských škol v Příbrami, 
tj. 1) "Realizace energetických úspor v objektu MŠ Perníková chaloupka (částka 233.995,50 Kč) a 2) 
"Realizace energetických úspor v objektu MŠ 28. října 55, Příbram VII" (částka 731.988,90 Kč) 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0016 741 - OE  4216 15835 1317 Investiční dotace - FS EU 912 318,60 

RP0016 741 - OE  4213 90877 1319 Investiční dotace 53 665,80 

RP0016 741 - OE  4116  1830 Předpoklad -965 984,40 
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27 b) Návrh změny rozpočtu města Příbram na rok 2014 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE 
(dotace) a na straně výdajů v rámci kapitoly 719 - OOVV s souvislosti s přijetím neinvestiční účelové 
dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí v roce 2014 ve výši 2.173.043,00 Kč dle 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro rok 2014 č. j.: 2014/10816-231 Ministerstva 
práce a sociálních věcí ze dne 28. února 2014 

návrh změny rozpočtu města Příbram na rok 2014 na straně příjmů   v rámci kapitoly 741 - OE (dotace) 
a na straně výdajů v rámci kapitoly 719 - OOVV s souvislosti s přijetím neinvestiční účelové dotace na 
výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí v roce 2014 ve výši 2.173.043,00 Kč dle Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro rok 2014 č. j.: 2014/10816-231 Ministerstva práce a 
sociálních věcí ze dne 28. února 2014. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola 
paragr

af 
pol. 

účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0015 741 - OE  4116 13011 48 Neinvestiční dotace SR  2 173 043,00 

RP0015 741 - OE  4116  1830 Předpoklad -2 173 043,00 

RP0021 719 - OOVV 6171 5167 13011 2851 Sluţby školení a vzdělávání 10 000,00 

RP0021 719 - OOVV 6171 5167  194 Školení a vzdělávání -10 000,00 

RP0021 719 - OOVV 6171 5173 13011 2845 Cestovné 20 000,00 

RP0021 719 - OOVV 6171 5173  204 Cestovné -20 000,00 

RP0021 719 - OOVV 6171 5162 13011 2846 
Sluţby telekomunikací a 

radiokomunikací 
10 000,00 

RP0021 719 - OOVV 6171 5162  192 Sluţby telekomunikací a radokomunikací -10 000,00 

RP0021 719 - OOVV 6171 5424 13011 1861 Náhrada mezd v době nemoci 20 000,00 

RP0021 719 - OOVV 6171 5424  1803 Náhrada mezd v době nemoci -20 000,00 

RP0021 719 - OOVV 6171 5011 13011 1089 Platy 1 571 970,00 

RP0021 719 - OOVV 6171 5011  182 Platy zaměstnanců -1 571 970,00 

RP0021 719 - OOVV 6171 5031 13011 1090 Sociální pojištění 392 993,00 

RP0021 719 - OOVV 6171 5031  184 Sociální pojištění -392 993,00 

RP0021 719 - OOVV 6171 5032 13011 1091 Zdravotní pojištění 141 477,00 

RP0021 719 - OOVV 6171 5032  185 Zdravotní pojištění -141 477,00 

RP0021 719 - OOVV 6171 5038 13011 1094 Povinné pojištění 6 603,00 

RP0021 719 - OOVV 6171 5038  186 Ostatní povinné pojištění (4,2 promile) -6 603,00 

 
 

27 c) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly 749 - Městská realitní 
kancelář 

návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly 749 - Městská realitní 
kancelář. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0020 
749 - 

MěRK 
6409 6123  2896 Pořízení dopravních prostředků 60 000,00 

RP0020 
749 - 

MěRK 
3111 5139  806 Nákup materiálu -60 000,00 

 
 
 

27 d) Návrh změny rozpočtu města Příbram na rok 2014, tj. sníţení rozpočtu výdajů kapitoly 777 - 
OŠKSIS o částku 18.000,00 Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 721 - OIT ve stejné výši 

návrh změny rozpočtu města Příbram na rok 2014, tj. sníţení rozpočtu výdajů kapitoly 777 - OŠKSIS o 
částku 18.000,00 Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 721 - OIT ve stejné výši z důvodu nákupu 
softwarového vybavení Adobe InDesign CS6 CZ MP Full určeného na přípravu zpravodaje MěÚ 
Příbram Kahan. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0019 
777 - 

OŠKSIS 
2143 5138  563 Nákup zboţí -18 000,00 

RP0022 721 - OIT 6171 5172  465 Programové vybavení do Kč 60.000,--  18 000,00 
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27 e) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE (dotace) z 
důvodu přijetí neinvestičních účelových dotací na realizace projektů "Revitalizace veřejné zeleně  
ve městě Příbram - 2. etapa" ve výši 15.167,70 Kč a "Revitalizace veřejné zeleně ve městě Příbram - 3. 
etapa" ve výši 3.038,25 Kč 

návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE (dotace) z důvodu 
přijetí neinvestičních účelových dotací na realizace projektů "Revitalizace veřejné zeleně ve městě 
Příbram - 2. etapa" ve výši 15.167,70 Kč a "Revitalizace veřejné zeleně ve městě Příbram - 3. etapa" 
ve výši 3.038,25 Kč. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0024 741 - OE  4113 90001 2773 Neinvestiční dotace ze SF ŢP 1 045,20 

RP0024 741 - OE  4116  1830 Předpoklad -18 205,95 

RP0024 741 - OE  4116 15319 2774 Neinvestiční dotace - prostředky EU 17 160,75 

 
 

27 f) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně příjmů kapitoly 741 - OE (dotace) z důvodu 
přijetí investiční účelové dotace v rámci programu OPŢP ve výši 839.076,20 Kč na projekt "Realizace 
energetických úspor v objektu ZUŠ Antonína Dvořáka " 

návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně příjmů kapitoly 741 - OE (dotace) z důvodu přijetí 
investiční účelové dotace v rámci programu OPŢP ve výši 839.076,20 Kč na projekt "Realizace 
energetických úspor v objektu ZUŠ Antonína Dvořáka“. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0025 741 - OE  4116  1830 Předpoklad -839 076,20 

RP0025 741 - OE  4216 15835 1317 Investiční dotace - FS EU 792 460,86 

RP0025 741 - OE  4213 90877 1319 Investiční dotace 46 615,34 

 
 

27 g) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly 750 - SOD 

návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly 750 – SOD. 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. poţ. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočt
u 

popis částka změny 

RP0028 750 - SOD 3639 5137  2308 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 025,00 

RP0028 750 - SOD 3639 5169  2142 Monitoring,sluţby - různé projekty -3 025,00 

RP0028 750 - SOD 6171 5169  2810 
Studie proveditelnosti a ţádost o 
dotaci na ICT projekt 

-120 000,00 

RP0028 750 - SOD 6171 6111  2899 
Studie proveditelnosti a ţádost o 
dotaci na ICT projekt 

120 000,00 

 
 
 

27 h) Návrh změny rozpočtu města  na rok 2014, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE o částku 
15.500 Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 777 - OŠKSIS ve stejné výši 

návrh změny rozpočtu města  na rok 2014, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE o částku 
15.500 Kč a navýšení rozpočtu výdajů 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 

RP0030 
777 - 

OŠKSIS 
3113 5331 002 1937 

Neinvestiční dotace z rozpočtu 

Středočeského kraje (ÚZ 002) pro ZŠ JS 
15 500,00 

RP0030 741 - OE  4122 002 2696 Středočeský taneční pohár OK KK 15 500,00 

 
 

27 ch) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE (dotace) 
v souvislosti s přijetím podpory v rámci programu OPŢP na projekt "Realizace energetických úspor       
v objektu MŠ Klubíčko" v celkové výši 2.038.401,72 Kč 
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návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE (dotace) v 
souvislosti s přijetím podpory v rámci programu OPŢP na projekt "Realizace energetických úspor v 
objektu MŠ Klubíčko" v celkové výši 2.038.401,72 Kč. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0029 741 - OE  4216 15835 1317 Investiční dotace - FS EU 1 925 157,18 

RP0031 741 - OE  4116  1830 Předpoklad -2 038 401,72 

RP0031 741 - OE  4213 90877 1319 Investiční dotace 113 244,54 

 
 

27 i) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE o částku 
268.000 Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 780 - KJD ve stejné výši 

návrh změny rozpočtu města na rok 2014, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE o částku 
268.000 Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 780 - KJD ve stejné výši. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0034 741 - OE  4122 00603 1132 
"Zajištění regionálch funkcí knihoven ve 

Středočeském kraji" 
268 000,00 

RP0034 780 - KJD 3314 5331 00603 529 Neinvestiční dotace - KÚ SK 268 000,00 

 
 

27 j) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, 
ÚZ 29008) o částku 243.132,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 723 - OŢP ve stejné výši z důvodu přijetí 
neinvestiční účelové dotace na činnosti odborného lesního hospodáře 

návrh změny rozpočtu města na rok 2014, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, ÚZ 
29008) o částku 243.132 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly  723 - OŢP ve stejné výši z důvodu přijetí 
neinvestiční účelové dotace na činnosti odborného lesního hospodáře. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0033 741 - OE  4116 29008 1152 
Dotace na činnost odborného lesního 

hospodáře 
243 132,00 

RP0035 723 - ŢP 1037 5213 29008 310 Odborný lesní hospodář - PO 243 132,00 

 
 

27 k) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE (dotace)         
a na straně výdajů  v rámci kapitoly 728 – Sociální věci v souvislosti s přijetím dvou neinvestičních 
účelových dotací (ÚZ13305) na rok 2014 dle Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV 
státního rozpočtu ve výši 378.400,00 Kč na odborné sociální poradenství (Poradna města Příbram) a ve 
výši 1.018.400,00 Kč na sociální sluţby (Azylový dům města Příbram) 

návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE (dotace)                
a na straně výdajů v rámci kapitoly 728 – Sociální věci v souvislosti s přijetím dvou neinvestičních 
účelových dotací (ÚZ13305) na rok 2014 dle Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV 
státního rozpočtu ve výši 378.400,00 Kč na odborné sociální poradenství (Poradna města Příbram) a ve 
výši 1.018.400,00 Kč na sociální sluţby (Azylový dům města Příbram). 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0026 741 - OE  4116 13305 2649 
Poradna pro oběti trestné činnosti a 

odborné sociální poradentsví. 
378 400,00 

RP0027 741 - OE  4116  1830 Předpoklad -1 396 800,00 

RP0027 741 - OE  4116 13305 1134 Azylový dům města Příbram 1 018 400,00 

RP0036 728 - OSV 4374 5011 13305 1192 Platy zaměstnanců 550 000,00 

RP0036 728 - OSV 4374 5011  413 Platy zaměstnanců -550 000,00 

RP0036 728 - OSV 4374 5021 13305 1655 OOV 28 000,00 

RP0036 728 - OSV 4374 5021  414 Ostatní osobní výdaje -28 000,00 

RP0036 728 - OSV 4374 5031 13305 1193 Sociální pojištění 150 000,00 

RP0036 728 - OSV 4374 5031  416 Sociální pojištění -150 000,00 

RP0036 728 - OSV 4374 5032 13305 1194 Zdravotní pojištění 52 000,00 

RP0036 728 - OSV 4374 5032  418 Zdravotní pojištění -52 000,00 
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RP0036 728 - OSV 4374 5137 13305 424 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 000,00 

RP0036 728 - OSV 4374 5137  423 Drobný hmotný dllouhodobý majetek -15 000,00 

RP0036 728 - OSV 4374 5154 13305 1458 Elektrická energie 40 000,00 

RP0036 728 - OSV 4374 5154  429 Elektrická energie -40 000,00 

RP0036 728 - OSV 4374 5139 13305 1455 Nákup materiálu 15 400,00 

RP0036 728 - OSV 4374 5139  425 Nákup materiálu -15 400,00 

RP0036 728 - OSV 4374 5171 13305 1882 Opravy a udrţování 15 000,00 

RP0036 728 - OSV 4374 5171  1634 Opravy a udrţování -15 000,00 

RP0036 728 - OSV 4374 5169 13305 1460 Sluţby 25 000,00 

RP0036 728 - OSV 4374 5169  433 Nákup sluţeb -25 000,00 

RP0036 728 - OSV 4374 5167 13305 432 Školení  6 000,00 

RP0036 728 - OSV 4374 5167  431 Školení -6 000,00 

RP0036 728 - OSV 4374 5162 13305 1459 Telefony 10 000,00 

RP0036 728 - OSV 4374 5162  430 Telekomunikace -10 000,00 

RP0036 728 - OSV 4374 5151 13305 1456 Vodné, stočné 12 000,00 

RP0036 728 - OSV 4374 5151  427 Vodné, stočné -12 000,00 

RP0036 728 - OSV 4374 5152 13305 1457 Teplo 100 000,00 

RP0036 728 - OSV 4374 5152  428 Teplo -100 000,00 

RP0037 728 - OSV 4312 5032 13305 2906 
Povinné pojistné na veřejné zdravotní 

pojištění  
6 000,00 

RP0037 728 - OSV 4312 5031 13305 2905 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 9 000,00 

RP0037 728 - OSV 4312 5038 13305 2900 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000,00 

RP0037 728 - OSV 4312 5021 13305 2907 Ostatní osobní výdaje 129 400,00 

RP0037 728 - OSV 4312 5167 13305 2902 Školení 18 000,00 

RP0037 728 - OSV 4312 5173 13305 2903 Cestovné 3 000,00 

RP0037 728 - OSV 4312 5136 13305 2909 Knihy, tisk 5 000,00 

RP0037 728 - OSV 4312 5139 13305 2912 Nákup materiálu  25 000,00 

RP0037 728 - OSV 4312 5169 13305 2911 Nákup sluţeb 80 000,00 

RP0037 728 - OSV 4312 5162 13305 2910 Telekomunikace 2 000,00 

RP0037 728 - OSV 4312 5137 13305 2901 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 80 000,00 

RP0037 728 - OSV 4312 5166 13305 2904 Konzultační, poradenské a právní sluţby 20 000,00 

RP0037 728 - OSV 4319 5137  406 Drobný hmotný dlouhodobý majetek -50 000,00 

RP0037 728 - OSV 4319 5162  409 Telefonní poplatky -5 000,00 

RP0037 728 - OSV 4312 5032  2820 Zdravotní pojištění -15 000,00 

RP0037 728 - OSV 4312 5031  2821 Sociální pojištění -36 000,00 

RP0037 728 - OSV 4312 5166  2823 Právní sluţby pro sociální poradenství -15 000,00 

RP0037 728 - OSV 4312 5173  2824 Cestovné -1 500,00 

RP0037 728 - OSV 4312 5167  2825 Školení -8 500,00 

RP0037 728 - OSV 4312 5021  2819 Ostatní osobní výdaje -70 000,00 

RP0037 728 - OSV 4312 5166  2822 Právní sluţby pro dluhovou poradnu -15 000,00 

RP0037 728 - OSV 4312 5137  2880 Drobný hmotný dlouhodobý majetek -80 000,00 

RP0037 728 - OSV 4349 5169  443 Nákup sluţeb -76 400,00 

RP0037 728 - OSV 4349 5139  440 Nákup materiálu -6 000,00 

 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
28) Návrh na předání vozidla TS města Příbram k hospodaření 

R.usn.č.335/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

předání vozidla Peugeot Partner, bílé barvy, RZ 5S8 8838, rok pořízení 2006, inv. č. 220100000028 
v pořizovací (účetní) ceně 302.500,-- Kč příspěvkové organizaci Technické sluţby města Příbram 
k hospodaření. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

29) Ţádost o poskytnutí bezúročné zápůjčky občanskému sdruţení Hokejový klub HC Příbram 

R.usn.č.336/2014        
Rada    n e d o p o r u č u j e   ZM  

schválit ţádost o poskytnutí zápůjčky občanskému sdruţení Hokejový klub HC Příbram, Legionářů 378, 
261 01 Příbram VII, IČ 47072741. 
 

                                                         hl.  pro  7 
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30) Závěrečný účet Svazku obcí pro vodovody a kanalizace za rok 2013 

Hlasováno o návrhu MUDr. Šedivého. 
R.usn.č.337/2014        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM  

vzít na vědomí celoroční hospodaření a  závěrečný účet Svazku obcí pro vodovody a kanalizace za rok 
2013 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
Jednání RM opustil Ing. Molnár – počet členů RM 6. 
 
 
31) Návrh z jednání bytové komise ze dne 9.4.2014 

R.usn.č.338/2014        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

1) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 38 v Příbrami IV, Čs. armády 5, 2+0, sociální byt, paní  
………………  na 6 měsíců, 
2) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 v Příbrami IV, Čs. armády 4, 2+0, byt pro příjmově 
vymezené osoby - sociální, paní  ……………… na 2 roky, 
3) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 15 v Příbrami III, Dlouhá 101, 1+0, pana ……………… na 1 
rok, 
4) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 v Příbrami VII, nám.17. listopadu 301, 2+1, byt pro 
veřejně prospěšné zaměstnance – Policie ČR, pana ……………… na 3 roky, 
5) přidělení bytu č. 16 v Příbrami III, Milínská 109, 1+1, 35,04 m² - byt pro veřejně prospěšné 
zaměstnance – Vězeňská sluţba, pro pana ………………, Dlouhá 100, Příbram III,  
6) přidělení bytu č. 46 v Příbrami IV, Čs. armády 5, 1+0, 44,58 m² - sociální, pro ………………, 
Hradební 159, Příbram, na 1 rok, 
7) přidělení bytu č. 17 v Příbrami IV, Čs. armády 4, 1+0, 34,51 m² - byt pro příjmově vymezené osoby – 
sociální, pro ………………, Ostravská 214, Příbram VII, na 1 rok, 
8) zařazení uvolněného bytu č. 2 v Příbrami II, Ţiţkova 326, 1+0, 37,61 m² - byt pro příjmově vymezené 
osoby, dle Zásad jako byt pro příjmově vymezené osoby – sociální.  
 
II.   u k l á d á 
Městské realitní kanceláři zveřejnit záměr pronájmu uvolněného bytu č. 1 v Příbrami IV, Březnická 151, 
2+0, 48,59 m², dle Zásad jako sociální. 
 
                                                          hl.  pro  6 
 

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

přidělení bytu č. 19 v Příbrami VI, U Dolu Anna 26, 2+0, 53,83 m² - sociální, pro ………………, 
U Dolu Anna 26, Příbram VI. 

 
       hl.  pro  3  

     proti 0 
    zdrţ. 3  

Návrh nebyl přijat. 
 

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

přidělení bytu č. 19 v Příbrami VI, U Dolu Anna 26, 2+0, 53,83 m² - sociální, pro ………………, 
Sportovní 107, Příbram VIII. 
 
       hl.  pro  3  

     proti 0 
              zdrţ. 3  

 
Návrh nebyl přijat. 



Město Příbram - RM 05.05.2014  

 12 

 
Jednání RM opustila J. Kaiserová – počet členů RM 5. 

 
R.usn.č.339/2014        
Rada u k l á d á      

Městské realitní kanceláři zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 19 v Příbrami VI, U Dolu Anna 26, 2+0, 
53,83 m² - dle Zásad jako – sociální. 
 
                                                           hl.  pro  5 

 
 

32) Ţádost p. Martina Severy o provedení rekonstrukce v objektu v Příbrami VIII/39 

R.usn.č.340/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

1) provedení rekonstrukce v objektu v Příbrami VIII/39, která bude zahrnovat výměnu toalet, obkladů, 
dlaţby a sanitárního zařízení na náklady provozovatele  M-SPO s.r.o. na základě předloţeného 
rozpočtu v hodnotě 112.535,00 Kč bez DPH, 

2) upravení Smlouvy o nájmu NP dodatkem ve znění: „Smluvní strany se dohodly, ţe pokud nájemce 
provede v předmětu nájmu stavební úpravy bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele, 
nebude mít nárok na náhradu takto vynaloţených investic ani na náhradu za zhodnocení předmětu 
nájmu nebo budovy (pozemku), kde se předmět nájmu nachází. Stejně tak nebude mít nájemce 
obdobný nárok vůči pronajímateli i v případě, ţe provede stavební úpravy s jeho souhlasem, avšak 
bez předchozí dohody o způsobu financování takových úprav.“ 

 
                                                         hl.  pro  5 
 

Na jednání RM se vrátil Ing. Molnár – počet členů RM 6. 
 

 
33) Ţádost o pronájem prostoru  slouţícího k podnikání v Příbrami VIII-115   

R.usn.č.341/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

vyhlásit záměr pronájmu prostoru č. 701 slouţícího k podnikání  v Příbrami VIII, ul. Budovatelů č.p. 115 
pro paní ………………, IČ 63798727, bydliště ………………. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

34) Záměr pronájmu prostoru č. 709 v Příbrami I/1 

R.usn.č.342/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

pronájem č. 709 v Příbrami I, nám. T.G.Masaryka č.p. 1 pro: 
T-KOMPLET s.r.o., se sídlem Hatě č. p. 523, 261 01  Příbram III, IČ 015 04 398, na dobu neurčitou, 
s výpovědní lhůtou šest měsíců, za cenu  723,00 Kč/m

2
/rok (základní nájemné) povýšené kaţdoročně o 

míru inflace,  za účelem uţívání prostor jako kancelář firmy. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

35) Záměr pronájmu prostor kotelny v Příbrami I/186 

R.usn.č.343/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

pronájem kotelny v Příbrami I, ul. Hálkova č. p. 186 pro: 
společnost CIFIS s.r.o., se sídlem Jana Drdy č. p. 502, Příbram VII, IČ 016 53 768, na dobu neurčitou, 
s výpovědní lhůtou šest měsíců, za cenu 87,00 Kč/m

2
/rok (základní nájemné) povýšené kaţdoročně o 

míru inflace, za účelem uţívání prostor jako skladu. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
36) Přehled o firmách, které spolupracují s MěRK na opravách bytů, nebytových prostor a dalších 
objektech v majetku Města Příbram 
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Hlasováno o návrhu MUDr. Šedivého. 
R.usn.č.344/2014        
Rada    s t a h u j e  

projednání materiálu z dnešního jednání RM. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
37) Návrh na odpuštění dluţného poplatku z prodlení u nájemníků bytů a prostor slouţících k podnikáni 

R.usn.č.345/2014        
Rada    d o p o r u č u j e  ZM 

vyhlásit tzv. „penálové prázdniny“ k odpuštění dluţného poplatku z prodlení u bytů, u prostor slouţících 
k podnikání s tím, ţe při 100% úhradě dluţné částky na nájmu a úhradě za sluţby, majitel bytů a prostor 
slouţících k podnikání – tj. Město Příbram – upustí od povinnosti hradit dluţný poplatek z prodlení jak u 
bytů, tak i u prostor slouţících k podnikání. Penálové prázdniny vyhlásit v termínu od 15.07.2014 do 
15.09.2014.  

                                                          
hl.  pro  6 

 
 
38) Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení kabelového vedení NN - k. ú. Příbram a k. ú. 
Zdaboř 

R.usn.č.346/2014        
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. 4480/1, p. č. 4480/3, p. č. 4481/1, p. č. 4482/2 v k. ú. Příbram a p. č. 290/3 v k. ú. Zdaboř, ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 
405 02, IČO 24729035. 
 
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: 
pozemek p. č. 4480/1 v k. ú. Příbram – místní komunikace III. tř., zeleň  
                                                            – uloţení protlakem v komunikaci za cenu ve výši 200 Kč/bm 
                                                            – uloţení v zeleni za cenu ve výši 100 Kč/bm 
pozemek p. č. 4480/3 v k. ú. Příbram – místní komunikace III. tř.  
                                                            – uloţení protlakem v komunikaci za cenu ve výši 200 Kč/bm 
pozemky p. č. 4481/1 a p. č. 4482/2 v k. ú. Příbram – zeleň  
                                                                                   – uloţení v zeleni za cenu ve výši 100 Kč/bm 
pozemek p. č. 290/3 v k. ú. Zdaboř –  místní komunikace III. tř., zeleň 
                                                        – uloţení protlakem v komunikaci za cenu ve výši 200 Kč/bm 
                                                        – uloţení v zeleni za cenu ve výši 100 Kč/bm. 
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.  
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
39) Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení kabelového vedení NN - p. č. 116/1  
v k. ú. Kozičín 

R.usn.č.347/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uloţení kabelového vedení NN přes pozemek ve vlastnictví města Příbram, a 
to p. č. 116/1 v k. ú. Kozičín, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín – Děčín IV-
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035.  
 
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: 
pozemek p. č. 116/1 - účelová komunikace - Kozičín, zeleň                 
                                 - uloţení v účelové komunikaci a v zeleni za shodnou cenu ve výši 100 Kč/bm. 
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 

 
                                                        hl.  pro  6 
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40) Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení STL plynovodu a STL plynovodních přípojek - 
k. ú. Příbram 

R.usn.č.348/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uloţení STL plynovodu a STL plynovodních přípojek přes pozemky ve 
vlastnictví města Příbram, a to p. č. 4368/3, p. č. 4399, p. č. 4446/1, p. č. 4446/4 a p. č. 4487/1 v k. ú. 
Příbram, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 
401 17, IČO 27295567, přičemţ v příslušných smluvních dokumentech týkajících se zřízení věcného 
břemene bude spolu s oprávněným a povinným z věcného  břemene uveden i investor předmětné 
stavby, společnost OC Nová Zdaboř a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, 
IČO 28076273, jako ten, kdo poskytne povinnému náhradu za zřízení věcného břemene. 
 
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: 
pozemky p. č. 4368/3 a p. č. 4487/1 - místní komunikace III. tř., zeleň  
             - uloţení kříţením komunikace za cenu ve výši 1.500 Kč/bm a podélné uloţení do komunikace 
               za cenu ve výši 400 Kč/bm  
             - uloţení protlakem za cenu ve výši 200 Kč/bm 
             - uloţení v zeleni za cenu ve výši 100 Kč/bm              
pozemky p. č. 4446/1 a p. č. 4446/4 – místní komunikace III. tř.  
             - uloţení kříţením komunikace za cenu ve výši 1.500 Kč/bm a podélné uloţení do komunikace 
               za cenu ve výši 400 Kč/bm 
             - uloţení protlakem za cenu ve výši 200 Kč/bm            
pozemek p. č. 4399 – dětské hřiště 
             - uloţení v ostatním pozemku za cenu ve výši 100 Kč/bm. 
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.  
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
41) Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení kabelového vedení NN - p. č. 3029/1 v k. ú. 
Příbram 

R.usn.č.349/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uloţení kabelového vedení NN přes pozemek ve vlastnictví města Příbram, a 
to p. č. 3029/1 v k. ú. Příbram, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín - Děčín 
IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035. 
 
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: 
pozemek p. č. 3029/1 – komunikace 3. tř. č. III/1811               
                                   – uloţení kříţením komunikace - protlakem za cenu ve výši 200 Kč/bm. 
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.  
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 

 
42) Ţádost o zřízení věcného břemene uloţené vodovodní přípojky - p. č. 126 v k. ú. Lazec 

R.usn.č.350/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uloţené vodovodní přípojky přes pozemek ve vlastnictví města Příbram,  
a to p. č. 126 v k. ú. Lazec, ve prospěch pozemku p. č. 753/6 v k. ú. Lazec, přičemţ v době uzavírání 
příslušných smluvních vztahů týkajících se zřízení věcného břemene budou v těchto smluvních 
dokumentech uvedeni jako oprávnění z věcného břemene ti, kteří budou v té době vlastníky  
pozemku, v jehoţ prospěch se věcné břemeno zřizuje. 
 
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: 
pozemek p. č. 126 – místní komunikace III. tř., zeleň 
                              – uloţení kříţením komunikace III. tř. za cenu 700 Kč/bm a podélné uloţení do této 
                                 komunikace za cenu ve výši 200 Kč/bm 
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                              – uloţení v zeleni za cenu 50 Kč/bm 
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
43) Ţádost o zřízení věcného břemene uloţeného plynárenského zařízení v k. ú. Březové Hory 

R.usn.č.351/2014        
Rada    I.   s o u h l a s í 

se zřízením věcného břemene uloţeného plynárenského zařízení přes pozemek ve vlastnictví města 
Příbram, a to p. č. 479/77 v k. ú. Březové Hory za situace, kdy uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene vychází z ustanovení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se 
zřízením stavby č. 48387/2 uzavřené dne 05.01.2012 mezi budoucím oprávněným RWE GasNet, s.r.o., 
se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, IČO 27295567 a budoucím povinným DIAMO, 
státní podnik, se sídlem Stráţ pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27, IČO 00002739, jehoţ právním 
nástupcem pro závazek výše specifikovaný je město Příbram, a to na základě darovací smlouvy 
uzavřené dne 11.01.2013 mezi městem Příbram a státním podnikem DIAMO. 
 
II.   d o p o r u č u j e  ZM 
vyslovit souhlas ve smyslu čl. II odst. 9 vnitřních „Zásad č. 1/2004, o stanovení náhrad za omezení 
uţívání nemovitostí - věcná břemena", se sníţením finanční úhrady za zřízení věcného břemene 
uloţeného plynárenského zařízení přes pozemek ve vlastnictví města Příbram, p. č. 479/77 v k. ú. 
Březové Hory, na cenu ve výši 100 Kč + DPH dle platných předpisů za kaţdý započatý metr 
plynárenského zařízení (včetně ochranného pásma) za situace, kdy úhrada za zřízení věcného 
břemene je dána ustanovením čl. III odst. 5 smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
souhlasu se zřízením stavby č. 48387/2 uzavřené dne 05.01.2012 mezi budoucím oprávněným RWE 
GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, IČO 27295567 a budoucím 
povinným DIAMO, státní podnik, se sídlem Stráţ pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27, IČO 
00002739, jehoţ právním nástupcem pro závazek výše specifikovaný je město Příbram, a to na základě 
darovací smlouvy uzavřené dne 11.01.2013 mezi městem Příbram a státním podnikem DIAMO. 

 
                                                         hl.  pro  6 
 

 
44) Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení vodovodu, vodovodních přípojek a umístění 
armaturní šachty v k. ú. Ţeţice 

R.usn.č.352/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uloţení vodovodu a vodovodních přípojek přes pozemky ve vlastnictví města 
Příbram, a to p. č. 101/1, p. č. 101/9, p. č. 339/1, p. č. 340/1 v k. ú. Ţeţice a umístění armaturní šachty 
na pozemku p. č. 340/1 v k. ú. Ţeţice, ve prospěch pozemků p. č. 339/3, p. č. 339/15 v k. ú. Ţeţice a 
pozemku p. č. 4268/11 v k. ú. Příbram, přičemţ v době uzavírání příslušných smluvních vztahů 
týkajících se zřízení věcného břemene budou v těchto smluvních  dokumentech uvedeni jako  
oprávnění z věcného břemene ti, kteří budou v té době vlastníky pozemků, v jejichţ prospěch se věcné 
břemeno zřizuje. 
 
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: 
pozemky p. č. 101/1 a p. č. 101/9 – část místní komunikace II. tř., část místní komunikace III. tř., zeleň 
     - uloţení kříţením komunikace II. tř. za cenu ve výši 1.500 Kč/bm 
     - uloţení kříţením komunikace III. tř. za cenu ve výši 700 Kč/bm 
     - uloţení v zeleni za cenu ve výši 50 Kč/bm   
pozemek p. č. 339/1 – zeleň 
     - uloţení v zeleni za cenu ve výši 50 Kč/bm  
pozemek p. č. 340/1 – místní komunikace III. tř.                 
     - uloţení kříţením komunikace za cenu ve výši 700 Kč/bm a podélné uloţení do komunikace za 
       cenu 200 Kč/bm 
     - umístění armaturní šachty za cenu 5 000 Kč/ks. 
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
 

                                                         hl.  pro  6 
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45) Ţádost o odprodej části pozemku p. č. 3637/1 o vým. cca 38 m

2
 v katastrálním území 

R.usn.č.353/2014        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM  

schválit odprodej části pozemku p. č. 3637/1 o výměře cca 38 m
2
 z celkové výměry 335 m

2
 

v katastrálním území Příbram, za cenu 500 Kč/m
2
, do SJM manţelům ………………, bytem 

……………… 
                                                         hl.  pro  6  
  

 
46) Ţádost o osvědčení o právní skutečnosti vlastnictví stavby stánku na části pozemku p. č. 715/33 a 
části pozemku p. č. 715/34 v katastrálním území Březové Hory 

R.usn.č.354/2014        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM  

schválit sepsání souhlasného prohlášení, ve kterém město Příbram prohlásí, ţe jako vlastník pozemků 
p.č . 715/33 a p. č. 715/34 v katastrálním území Březové Hory není vlastníkem stavby stánku 
postaveného na části  pozemku p. č. 715/33 o vým. cca 10 m

2
 a části pozemku p. č. 715/34 o vým. cca 

3 m
2 
v  katastrálním území Březové Hory. 

 
                                                         hl.  pro  6 
 
 

47) Ţádost o odprodej pozemku p. č. 2066 v katastrálním území Březové Hory 

Hlasováno o návrhu MUDr. Šedivého. 
R.usn.č.355/2014        
Rada    n e d o p o r u č u j e   ZM  

schválit odprodej pozemku p. č. 2066 v katastrálním území Březové Hory, za cenu……Kč/m
2
, panu 

………………, IČO 69373663, ………………. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 

48) Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram č. 699/2013/ZM ze dne 9.12.2013 

R.usn.č.356/2014        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM  

schválit revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram č. 699/2013/ZM ze dne 9.12.2013. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
49) 1) Návrh na revokaci usnesení Rady města Příbram č. 912/2013 ze dne 18.11.2013  
2) Návrh na uzavření pachtovní smlouvy na propachtování pozemku p. č. 4170/80 v k. ú. Příbram 

Hlasováno o návrhu Ing. Pikrta. 
R.usn.č.357/2014        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

revokaci usnesení Rady města Příbram  usn. č. 912/2013 ze dne 18.11.2013. 
 
II.   s c h v a l u j e 
uzavření pachtovní smlouvy na propachtování pozemku p. č. 4170/80 v katastrálním území Příbram 
mezi propachtovatelem městem Příbram a pachtýřem ………………, bytem ………………, za cenu 20 
Kč/m

2
/rok, na dobu neurčitou s tím, ţe: 

-  ve smlouvě bude uvedeno ustanovení o tom, ţe bude-li v budoucnu nutno uvolnit pozemek p. č. 
4170/80 v k. ú. Příbram pro výstavbu „Jihovýchodního obchvatu I/18“ sjednává se pro takto odůvodněný 
případ tříměsíční výpovědní doba, 
- pan  ……………… uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku ve výši 1.000 Kč. 

                                                          
hl.  pro  6 
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50) Návrh na směnu části pozemku p. č. 719/39 a části pozemku p. č. 719/40 za část pozemku p. č. 719/7 
vše v katastrálním území Lazec 

R.usn.č.358/2014        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM 

schválit směnu části pozemku p. č. 719/39 o výměře cca 14 m
2
 z celkové výměry 1010 m

2
 a části 

pozemku p. č. 719/40 o výměře cca 26 m
2
 z celkové výměry 907 m

2
 v katastrálním území Lazec, které 

jsou ve vlastnictví pana ………………, bytem  ……………… za část pozemku p. č. 719/7 o výměře cca 
44 m

2 
z celkové výměry 50 m

2
 v katastrálním území Lazec, který je ve vlastnictví města Příbram s tím, 

ţe: 
-   pan  ……………… uhradí ½ nákladů spojených s vypracováním znaleckého posudku ve výši 750 Kč, 
- po přesném určení výměr směňovaných pozemků na základě geometrického zaměření, bude v 
případně jejich rozdílných hodnot, provedeno finanční vypořádání ve výši 513 Kč/m

2
. 

 
                                                         hl.  pro  6 
 

 
51) Ţádost o pomoc s řešením přístupu na pozemek p. č. 15/4 v k. ú. Zdaboř 

R.usn.č.359/2014        
Rada    I.  b e r e   n a   v ě d o m í  

předloţenou ţádost pana ………………, bytem  ……………… týkající se pomoci s řešením přístupu na 
pozemek p. č. 15/4 v k. ú. Zdaboř. 
 
II.   d o p o r u č u j e   ZM 
vzít na vědomí předloţenou ţádost pana ………………, bytem ……………… týkající se pomoci 
s řešením přístupu na pozemek p. č. 15/4 v k. ú. Zdaboř. 
 
III.   n e d o p o r u č u j e   ZM 
schválit záměr prodeje pozemku p. č. 4482/2 v k. ú. Příbram panu ………………, bytem ………………. 
 
IV.   d o p o r u č u j e   ZM 
schválit záměr bezúplatného převodu pozemku p. č. 4481/3 v katastrálním území Příbram, který je ve 
vlastnictví ČR - Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Ţiţkov, IČO 
01312774 do vlastnictví města Příbram. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
52) Ţádost o nápravu vlastnických práv k pozemku p. č. 28/51 v k. ú. Zdaboř 

R.usn.č.360/2014        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM  

schválit výkup pozemku p. č. 28/51 v katastrálním území Zdaboř, za cenu 958,50 Kč/m
2
, který je ve 

vlastnictví ………………, bytem ………………. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 

 
53) Ţádost o odprodej části pozemku p. č. 2438 o vým. cca 110 m2 v katastrálním území Příbram 

R.usn.č.361/2014        
Rada    n e d o p o r u č u j e   ZM  

schválit odprodej části pozemku p. č. 2438 o výměře cca 110 m
2
 z celkové výměry 1177 m

2
 

v katastrálním území Příbram, za cenu…….Kč/m
2
, do SJM manţelů ………………, bytem ……………… 

s tím, ţe kupující uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku ve výši 1.000 Kč. 
 
                                                         hl.  pro  6 
 

 
54) Výkup pozemků p. č. 467/39 a p. č. 1786/31 v katastrálním území Příbram 

R.usn.č.362/2014        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM 
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schválit výkup pozemků p. č. 467/39 za cenu 1 065 Kč/m
2
 a p. č. 1786/31 za cenu 1 065 Kč/m

2
 

v katastrálním území Příbram, které jsou ve vlastnictví pana ………………, bytem ………………. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
55) Návrh na zrušení věcného břemene umístění sirény civilní obrany na budově č. p. 4 v městské části 
Orlov 

R.usn.č.363/2014        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM  

schválit uzavření dohody o zrušení věcného břemene umístění sirény civilní obrany na budově č.p. 4 v 
městské části Orlov, která je součástí pozemku p. č. 207 v k. ú. Orlov mezi ………………, bytem 
……………… a městem Příbram. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 

56) Ţádost o pověření kontrolního výboru k provedení kontroly zastupitelstvem města 

Hlasováno o návrhu MUDr. Šedivého. 
R.usn.č.364/2014        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 
 ţádost o pověření kontrolního výboru k provedení kontroly zastupitelstvem města. 
 
 II.   u k l á d á 
 odboru právnímu předloţit materiál na zasedání zastupitelstva města. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

57) Odstranění shodných názvů ulic 

R.usn.č.365/2014        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

materiál „Odstranění shodných názvů ulic“. 
 
II.   u k l á d á 
odboru organizačnímu a vnitřních věcí předloţit materiál „Odstranění shodných názvů ulic“ na zasedání 
ZM. 

                 
                                                         hl.  pro  6 
 
 

58) Městské slavnosti 2014 (program) 

R.usn.č.366/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

program akce Městské slavnosti 2014, které se budou konat 14.06.2014. 
 

                                                         hl.  pro  6 
59) Souvislé opravy místních komunikací v Příbrami -  2014 

R.usn.č.367/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

1) výsledky veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele zakázky „Souvislé opravy místních 
komunikací v Příbrami - 2014“,  
2) uzavření smlouvy na zakázku „Souvislé opravy místních komunikací v Příbrami - 2014“ se 
společností VIAMO Praha spol. s r.o., se sídlem Za Mototechnou 1619, 155 00 Praha 5, IČ: 26449587, 
za nabídkovou cenu za 1 m²  316,- Kč bez DPH. 
 

                                                         hl.  pro  6 
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60) Parkování na prostranství „Na Flusárně“ v Příbrami III 

R.usn.č.368/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

1)  parkování osobních vozidel na prostranství "Na Flusárně" v Příbrami III, 
2) umístění dopravní značky na vjezdu na plochu B 13 "Zákaz vjezdu vozidel, jejichţ okamţitá hmotnost 
přesahuje vyznačenou mez" a to "3,5 t". 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 

61) Ţádost Obecního úřadu Milín – bezúplatné zapůjčení pódia 

R.usn.č.369/2014        
Rada    s o u h l a s í  

s bezplatným zapůjčením pódia OÚ Milín tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě.   
 
                                                           hl.  pro  6 
 

 
62) Výběr dodavatele „Sdruţené sluţby dodávky zemního plynu pro Město Příbram“ – výsledek 
elektronické aukce 

R.usn.č.370/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

1) zprávu o realizaci elektronické aukce konané dne 18.04.2014 pro město Příbram na zakázku 
„Sdruţené sluţby dodávky zemního plynu pro Město Příbram“, 

2) rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na zakázku „Sdruţené sluţby dodávky 
zemního plynu pro Město Příbram“, 

3) uzavření dodavatelsko-odběratelských smluv na dodávku zemního plynu týkajících  
se odběrných míst uvedených v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Sdruţené sluţby 
dodávky zemního plynu pro Město Příbram“ s vítězným uchazečem - firmou Lumius, spol. s r.o., ul. 
Míru 3267, Frýdek-Místek, 738 01, IČ: 25911945 za ceny uvedené v elektronické aukci. 

 
                                                         hl.  pro  6 
 

63) Oprava a úprava hasičského vozidla T 815 CAS 32 

Hlasováno o návrhu Ing. Molnára a M. Poulíčka. 
R.usn.č.371/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

na zakázku „Oprava a úprava hasičského vozidla“ hodnotící komisi ve sloţení 
člen / náhradník                                                                             
JUDr. Tomáš Samek / Mgr. Veronika Holá 
Václav Černý / Ing. Juraj Molnár   
Mgr. Radka Škubalová / Dagmar Drozenová 
Ladislav Kubín / Bedřiška Štědronská  
Cibulka Jaroslav / Bc. Richard Hadač 
Radek Blajer / Jiří Blajer 
Jaroslav Tvrdík / Martin Poulíček 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

64) Vzdělávací kurzy pro sociální pracovníky OSPOD 

R.usn.č.372/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

výjimku z postupu ve smyslu příslušných ustanovení směrnice č. 2/2011 pro projekt „Zvýšení kvality 
poskytování sociálně právní ochrany dětí ve správním obvodu Příbram“ a postupné přímé zadávání 
jednotlivých akreditovaných vzdělávacích kurzů dle potřeb pro naplnění projektu, to vše do 
předpokládané hodnoty 200.000,- Kč na základě jednotlivých poptávkových řízení.  
 

                                                         hl.  pro  6 
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65) Výběr zhotovitele stavebních prací – Rekonstrukce místních komunikací v Příbrami – 2. etapa - 
výsledek 

R.usn.č.373/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

1) závěry hodnotící komise zpracované ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku 
„Výběr zhotovitele stavebních prací – Rekonstrukce místních komunikací v Příbrami – 2. etapa“, 

2) zadání zakázky Výběr zhotovitele stavebních prací – Rekonstrukce místních komunikací v Příbrami 
– 2. etapa, vítěznému uchazeči dle nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy se společností BÖGL 
a KRÝSL, k.s., se sídlem Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha – Hlubočepy, IČ 26374919, za 
nabídkovou cenu 25 340 000,- Kč bez DPH.  

 
                                                         hl.  pro  6 
 
 

66) Výběr zhotovitele stavebních prací – Výběr zhotovitele stavebních prací – IPRM  IV – rekonstrukce a 
revitalizace ulice 28. října a okolí v Příbrami VII 

R.usn.č.374/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

1) závěry hodnotící komise zpracované ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku 
„Výběr zhotovitele stavebních prací – IPRM  IV – rekonstrukce a revitalizace ulice 28. října a okolí 
v Příbrami VII“, 

2) vyloučení společnosti  MTStav Příbram, s.r.o., se sídlem K Podlesí 649, 261 01 Příbram - Příbram 
VI - Březové Hory, IČ 27240088, dle § 76 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách, v platném znění,  

3) zadání zakázky Výběr zhotovitele stavebních prací – IPRM  IV – rekonstrukce a revitalizace ulice 
28. října a okolí v Příbrami VII, vítěznému uchazeči dle nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy se 
společností STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, za nabídkovou cenu 
17 142 799,55 Kč bez DPH.  

 
                                                         hl.  pro  6 
 
 

67) Uzavření darovací smlouvy se společností 1. SčV, a.s. 

R.usn.č.375/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření darovací smlouvy se společností 1. SčV, a.s. Uzavřením smlouvy se kauce ve výši 1.000.000,- 
Kč sloţená na účet města v roce 2004 stává darem společnosti 1. SčV, a.s. městu Příbram. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 

68) Poskytování grantů občanským sdruţením a veřejně prospěšným organizacím působícím na poli 
poţární ochrany 

R.usn.č.376/2014        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

poskytnutí dotací pro oblast jejich poskytování občanským sdruţením a veřejně prospěšným 
organizacím působícím na poli poţární ochrany v r. 2014 dle předloţeného návrhu. 
 
II.   u k l á d á 

 odboru ochrany a obrany předloţit materiál na zasedání zastupitelstva města dne 06.05.2014 „na stůl“. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 

69) Seznámení se stanoviskem Škodní komise při Technických sluţbách města Příbrami pro řešení 
škody vzniklé zaplacením pokuty udělené rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěţe 

R.usn.č.377/2014        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  
          stanovisko Škodní komise při Technických sluţbách města Příbrami ze dne 15.04.2014. 
 

II.   s o u h l a s í     
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s předloţeným návrhem ředitele Technických sluţeb města Příbrami, panem Ing. Pavlem          
Máchou. 
 

                                                         hl.  pro  5 
     proti 0 

         zdrţ. 1  
 

 
70) Rozdělení finančních prostředků na opravy v roce 2014 na úseku středních škol 

R.usn.č.378/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

rozdělení finančních prostředků na opravy v roce 2014 na úseku středních škol ve výši 2.266.000 Kč 
dle rozpisu. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
 

 
71) Různé      

 
 
 
 
Zápis ověřili: 
Svatopluk Chrastina 
Ing. Juraj Molnár 
 
Ing. Pavel Pikrt 
starosta 
 
Zapsala: Iva Černohorská 
Dne  07.05.2014    
 
Ověřeno: 13.05.2014 
Vyvěšeno: 13.05.2014   
 
 
 
 
 


