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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 13.10.2014 

od 12.00 hodin na Městském úřadě Příbram 

 
 
 
 
1) Zahájení, ověřovatelé 

Ověřovatelé: Václav Černý 
                     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. Waldorfská škola Příbram – základní škola a střední škola – oznámení o vyhlášení ředitelského volna 
7. Aktualizace volebního řádu školských rad 
8. Aktualizace metodického pokynu pro ředitele škol a školských zařízení 
9. Ţádost o poskytnutí dotace (……………) 

10. Ţádost o dotaci (TJ Sokol Příbram) 
11. Ţádost Římskokatolické farnosti u kostela sv. Vojtěcha 
12. Schválení zahraniční sluţební cesty do Freibergu 
13. Návrh na přidělení bytu č. 9 v DPS Příbram III, Průběţná 143 
14. Návrh na přidělení bytu č. 4 v DPS Příbram VIII, Brodská 100 
15. Návrh na přidělení bytu č. 24 v DPS Příbram VIII, Brodská 100 
16. Návrh na přidělení bytu č. 59 v DPS Příbram I, Hradební 69 
17. Návrh na přidělení bytu č. 16 v DPS Příbram VII, Jana Drdy 494 
18. Ţádost Klubu stomiků ILCO Příbram o zapůjčení počítače a tiskárny k zajištění činnosti 
19. Ţádost o finanční příspěvek Klubu Stonoţka Ostrava 
20. Rozpočtové změny 
21. Návrh na odpis dluţného poplatku z prodlení u nájemníků bytů a nebytových prostor 
22. Návrh na odpis dluhu a poplatku z prodlení u bývalého nájemce nebytového prostoru v Příbrami VII/288 

– firmy Likomex, s. r. o. 
23. Ţádost neziskové organizace ILCO Příbram o přidělení nebytových prostor 
24. Ţádost o uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu pozemků a staveb ze dne 31.10.2001 
25. Ţádost spolku SK SPARTAK Příbram o povolení výstavby – přístavby garáţe na pozemku p. č. 1138/1, 

k. ú. Příbram 
26. Ţádost o schválení rozšíření provozní doby ubytovny pro osoby bez přístřeší v Příbrami I/102 
27. Ţádost o dotaci na rok 2015 z dotačního programu Podpora terénní práce 
28. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory se Státního fondu ţivotního prostředí ČR na projekt 

„Sběrný dvůr Příbram“ 
29. Zahraniční sluţební cesta (Hoorn) 
30. Návrh na uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu pozemků s vybavením pro provozování lyţařského 

sportu se smlouvou o smlouvě budoucí kupní ze dne 06.04.2004 
31. Ţádosti o zřízení věcných břemen cesty přes část pozemku p. č. 36/1 v k. ú. Příbram 
32. Podzemní kontejnery na tříděný odpad Příbram – 4 lokality – změna projektu 
33. Schválení předběţného odhadu nákladů a spotřeby, zachování ceny V+S, pro rok 2015 
34. Odměna řediteli příspěvkové organizace města 
35. Řešení oprav havarijních stavů vodovodů a kanalizace ve městě Příbram 2014 
36. Revokace R.usn.č.801/2014  ze dne 29.09.2014 
37. Různé 
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R.usn.č.812/2014        
Rada      s c h v a l u j e 
              program dnešního jednání. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
3) Informace 

 
 
4) Kontrola zápisu a usnesení 

  
  
5) Interpelace 

 
 
6) Waldorfská škola Příbram – základní škola a střední škola – oznámení o vyhlášení ředitelského volna 

R.usn.č.813/2014        
Rada    b e r e  n a  v ě d o m í 

oznámení ředitelky Waldorfské školy Příbram – základní školy a střední školy Mgr. Veroniky Poláčkové 
Nejedlové, o vyhlášení volných dnů pro ţáky z organizačních důvodů v následujících dnech: 30.-
31.10.2014, 22.05.2015 a 29.-30.06.2015. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
7) Aktualizace volebního řádu školských rad 

R.usn.č.814/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

znění Volebního řádu školských rad při školách zřizovaných městem Příbram dle předloţeného návrhu, 
varianta bodu 16 b. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
8) Aktualizace metodického pokynu pro ředitele škol a školských zařízení 

R.usn.č.815/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

návrh odboru školství, kultury, sportu a informačních sluţeb na znění Metodického pokynu č. 1/2014 pro 
ředitele škol a školských zařízení dle přílohy. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
9) Ţádost o poskytnutí dotace (……………) 

Hlasováno o návrhu Ing. Molnára. 
R.usn.č.816/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

poskytnutí dotace ve výši 50 000 Kč pro ……………, dat. nar. ……………, bytem  …………… na projekt 
„Příbramský městský orchestr“ a to z kap. 777 – OŠKSIS. 
  

                                                    hl.  pro  5  
                                                                                   proti 0 
                                                                                    zdrţ.1  
 
 
10) Ţádost o dotaci (TJ Sokol Příbram) 

Hlasováno o návrhu MUDr. Šedivého. 
R.usn.č.817/2014        
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Rada    d o p o r u č u j e  ZM 
schválit poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč pro Tělocvičnou jednotu Sokol Příbram, IČ: 42726077, 
Gen. R. Tesaříka 162, 261 01 Příbram na projekt „4. ročník Poháru města Příbram v Team gymu“ a to 
z kap. 777 – OŠKSIS.                                                                                                          
               hl.  pro  5  

                                                                                    proti 0 
                                                                                   zdrţ.1  

  
 
11) Ţádost Římskokatolické farnosti u kostela sv. Vojtěcha 

R.usn.č.818/2014        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í 

ţádost Římskokatolické farnosti u kostela sv. Vojtěcha na Březových Horách. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
12) Schválení zahraniční sluţební cesty do Freibergu 

R.usn.č.819/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

zahraniční sluţební cestu do města Freiberg (SRN) dne 22.11.2014 na Taneční turnaj s partnerskými 
městy města Freiberg. Cesta se uskuteční sluţebním vozidlem SDH. Cesty se zúčastní osm tanečníků 
z Taneční školy Dohnal Dancing (viz příloha) a řidič. Cestovní výdaje (stravné, pojištění) budou hrazeny 
z kapitoly 777, zahraniční styky. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
13) Návrh na přidělení bytu č. 9 v DPS Příbram III, Průběţná 143, pro paní ……………, trvale bytem 
……………. 

R.usn.č.820/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

přidělení bytu č. 9 v DPS Příbram III, Průběţná 143, pro paní ……………, trvale bytem ……………. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
14) Návrh na přidělení bytu č. 4 v DPS Příbram VIII, Brodská 100, pro paní ……………, trvale bytem 
…………… 

R.usn.č.821/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

přidělení bytu č. 4 v DPS Příbram VIII, Brodská 100, pro paní ……………, trvale bytem ……………. 
 

                                                    hl.  pro  6 
 

 
15) Návrh na přidělení bytu č. 24 v DPS Příbram VIII, Brodská 100, pro manţele ……………, trvale bytem 
…………… 

R.usn.č.822/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

přidělení bytu č. 24 v DPS Příbram VIII, Brodská 100, pro manţele ……………, trvale bytem 
……………. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 

16) Návrh na přidělení bytu č. 59 v DPS Příbram I, Hradební 69, pro pana  …………… a pana ……………, 
trvale bytem  …………… 

R.usn.č.823/2014        
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Rada    s c h v a l u j e  
přidělení bytu č. 59 v DPS Příbram I, Hradební 69, pro pana  …………… a pana ……………, trvale 
bytem  …………… na dobu jednoho roku. 

 
                                                         hl.  pro  6 

 
 
17) Návrh na přidělení bytu č. 16 v DPS Příbram VII, Jana Drdy 494, pro paní ……………, trvale bytem  
…………… 

R.usn.č.824/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

přidělení bytu č. 16 v DPS Příbram VII, Jana Drdy 494, pro paní ……………, trvale bytem ……………. 
 
                                                         hl.  pro  6 

 
 
18) Ţádost Klubu stomiků ILCO Příbram o zapůjčení počítače a tiskárny k zajištění činnosti 

Hlasováno o návrhu V. Černého. 
R.usn.č.825/2014        
Rada    b e r e   n  a   v ě d o m í  

ţádost o zapůjčení počítače a tiskárny pro potřeby Klubu stomiků ILCO Příbram k zajištění jeho 
činnosti. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
19) Ţádost o finanční příspěvek Klubu stonoţka Ostrava 

R.usn.č.826/2014        
Rada    n e s c h v a l u j e  

finanční příspěvek Klubu Stonoţka Ostrava. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
20) Rozpočtové změny (a – n) 

R.usn.č.827/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

 
20 a) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly 721 - OIT 

návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly 721 – OIT. 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0133 721 - OIT 6171 6125  467 Výpočetní technika -350 000,00 

RP0133 721 - OIT 6171 5139  462 Materiál 300 000,00 

RP0133 721 - OIT 6171 5171  464 Opravy a údrţba 50 000,00 

 
 

20 b) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů tj. navýšení rozpočtu kapitol: 717 - 
Městská policie o částku 223.457,00 Kč, 749 - Městská realitní kancelář o částku 1.919.000,00 Kč, 777 - 
Odbor školství, kultury, sportu a informačních sluţeb o částku 409.421,00 Kč, navýšení neinvestičního 
příspěvku pro dvě příspěvkové organizace: Školní jídelnu, K Zátiší 274, Příbram II o částku 134.421,00 
Kč a Waldorfskou školu Příbram–Základní školu a střední školu, Hornická 327, Příbram II o částku 
300.000,00 Kč a sníţení rozpočtu kapitoly 747 - Odbor silničního hospodářství a investic ve výši 
2.551.878,00 Kč (volné zdroje) 

návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů tj. navýšení rozpočtu kapitol: 717 - Městská 
policie o částku 223.457,00 Kč, 749 - Městská realitní kancelář o částku 1.919.000,00 Kč, 777 - Odbor 
školství, kultury, sportu a informačních sluţeb o částku 409.421,00 Kč, navýšení neinvestičního 
příspěvku pro dvě příspěvkové organizace: Školní jídelnu, K Zátiší 274, Příbram II o částku 134.421,00 
Kč a Waldorfskou školu Příbram–Základní školu a střední školu, Hornická 327, Příbram II o částku 
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300.000,00 Kč a sníţení rozpočtu kapitoly 747 - Odbor silničního hospodářství a investic ve výši 
2.551.878,00 Kč (volné zdroje). 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola 
paragr

af 
pol. 

účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0038 
777 - 

OŠKSIS 
3141 5331  920 

ŠJ,Příbram II, K Zátiší 274 - neinvestiční 

příspěvek 
134 421,00 

RP0038 
777 - 

OŠKSIS 
3119 5901  1301 

Rezerva - pedagogika, sport, důchodci, 

setkání škol, odměny ředitelů 
-25 000,00 

RP0122 717 - MP 5311 6122  1674 
Rozšíření městského kamerového 

dohlíţecího systému, bez ÚZ 
188 457,00 

RP0122 717 - MP 5311 5171  88 Opravy a udrţování 35 000,00 

RP0123 749 - MěRK 3612 5179  492 Neplatiči 200 000,00 

RP0123 749 - MěRK 3613 5171  491 Opravy a udrţování 845 000,00 

RP0123 749 - MěRK 3613 5169  2065 Ostatní sluţby 80 000,00 

RP0123 749 - MěRK 6409 5011  494 Platy 400 000,00 

RP0123 749 - MěRK 6409 5021  495 Ost. osobní výdaje 40 000,00 

RP0123 749 - MěRK 6409 5031  496 Povinné poj. na soc.zab. 114 000,00 

RP0123 749 - MěRK 6409 5032  497 Povinné poj. na zdrav.zab. 40 000,00 

RP0123 749 - MěRK 3612 5171  484 Opravy a údrţování 200 000,00 

RP0132 
777 - 

OŠKSIS 
3113 5331  918 

Waldorfská škola Příbram - ZŠ, 

Gymnázium a SOU Příbram, Hornická 

327 - neinvestiční příspěvek 

300 000,00 

RP0134 747 - OSHI 2212 6121 17871 2055 IPRM - realizace -2 551 878,00 

 
 

20 c) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014 v rámci rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace)            
a v rámci rozpočtu výdajů kapitoly 715 - Zdravotnictví z důvodu přijetí druhé splátky dotace ve výši 
650.000,00 Kč na provoz Záchytné stanice Příbram 

návrh změny rozpočtu města na rok 2014 v rámci rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace) a v rámci 
rozpočtu výdajů kapitoly 715 - Zdravotnictví z důvodu přijetí druhé splátky dotace ve výši 650.000,00 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 

RP0126 741 - OE  4116  1830 Předpoklad -650 000,00 

RP0126 741 - OE  4122  52 
Neinvestiční dotace od krajů - záchytná 

stanice 
650 000,00 

RP0135 715 - ZDR 3539 5011  146 Dotace z KÚ SK - platy zaměstnanců 500 000,00 

RP0135 715 - ZDR 3539 5021  148 Dotace z KÚ SK- ostatní osobní výdaje 10 000,00 

RP0135 715 - ZDR 3539 5031  149 Dotace z KÚ SK - sociální pojištění 100 000,00 

RP0135 715 - ZDR 3539 5032  150 Dotace z KÚ SK - zdravotní pojitění  40 000,00 

RP0135 715 - ZDR 3539 5011  131 Platy zaměstnanců -500 000,00 

RP0135 715 - ZDR 3539 5021  132 Ostatní osobní výdaje -10 000,00 

RP0135 715 - ZDR 3539 5031  133 Sociální pojištění -100 000,00 

RP0135 715 - ZDR 3539 5032  134 Zdravotní pojištění -40 000,00 

 
 

20 d) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly 747 – OSHI (kapitálové 
výdaje, dopravní stavby, rekonstrukce a modernizace místních komunikací) 

návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly 747 – OSHI (kapitálové 
výdaje, dopravní stavby, rekonstrukce a modernizace místních komunikací). 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0139 747 - OSHI 2212 6121  2816 Dopravní stavby -4 999 999,00 

RP0139 747 - OSHI 2212 6121 82505 1507 Rekonstrukce a modernizace MK 595 329,58 

RP0139 747 - OSHI 2212 6121  1531 
Rekonstrukce a modernizace MK vlastní 

zdroje (způsobilé výdaje) 
3 510 717,90 

RP0139 747 - OSHI 2212 6121  1790 
Rekonstrukce a modernizace MK vlastní 

zdroje (nezpůsobilé výdaje) 
893 951,52 
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20 e) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly 747 – OSHI                     
v souvislosti s realizací akcí "Rekonstrukce budovy - zřízení nové MŠ v Příbrami, nám Dr. Josefa 
Theurera" a "Interiérové vybavení nábytkem - MŠ nám. Dr. Josefa Theurera 261, Příbram II" 

návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly 747 - OSHI v souvislosti s 
realizací akcí "Rekonstrukce budovy - zřízení nové MŠ v Příbrami, nám Dr. Josefa Theurera" a 
"Interiérové vybavení nábytkem - MŠ nám. Dr. Josefa Theurera 261, Příbram II". 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0141 747 - OSHI 3639 6121  2817 Pozemní stavby -4 999 999,00 

RP0141 747 - OSHI 3111 6121 82505 2958 
Zřízení nové MŠ, nám. Dr, Theurera 261 

- EU 
3 445 474,00 

RP0141 747 - OSHI 3111 6121  2959 
Zřízení nové MŠ, nám. Dr, Theurera 261- 

vlastní zdroje 
860 000,00 

RP0141 747 - OSHI 3111 6122 82505 3011 Stroje, přístroje, zařízení - EU 69 886,00 

RP0141 747 - OSHI 3111 6122  3012 Stroje, přístroje a zařízení - vlastní zdroje 17 472,00 

RP0141 747 - OSHI 3111 5137 82505 3008 
Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 

EU 
483 433,00 

RP0141 747 - OSHI 3111 5137  3010 
Drobný hmotný dlouhodobý majetek  - 

neuznatelné náklady  
2 875,00 

RP0141 747 - OSHI 3111 5137  3009 
Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 

vlastní zdroje 
120 859,00 

 
 

20 f) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly 721 - OIT 

návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly 721 – OIT. 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0143 721 - OIT 6171 6125  467 Výpočetní technika -50 215,00 

RP0143 721 - OIT 6171 6122  1619 Stroje, přístroje, zařízení 50 215,00 

 
 

20 g) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly 723 - OŢP 

návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly 723 – OŢP. 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0140 723 - ŢP 3799 5221  2668 Obecně prospěšné společnosti 7 000,00 

RP0140 723 - ŢP 3799 5229  320 Granty - fond ţivotního prostředí -200 000,00 

RP0140 723 - ŢP 3799 5222  2669 Spolky 146 500,00 

RP0140 723 - ŢP 3799 5331  2670 Zřízené příspěvkové organizace  45 000,00 

RP0140 723 - ŢP 3799 5493  2945 
Fyzické osoby nepodnikající - účelové 

transfery 
1 500,00 

 
 

20 h) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly 747 - OSHI (kapitálové 
výdaje, dopravní stavby, výstavba cyklostezky) 

návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly 747 – OSHI (kapitálové 
výdaje, dopravní stavby, výstavba cyklostezky). 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0142 747 - OSHI 2219 6121 82505 2956 Výstavba cyklostezky EU 1 578 000,00 

RP0142 747 - OSHI 2219 6121  2957 Výstavba cyklostezky vlastní zdroje 395 000,00 

RP0142 747 - OSHI 2219 6121  2970 
Výstavba cyklostezky - nezpůsobilé 

výdaje 
2 831 000,00 

RP0142 747 - OSHI 2212 6121  2816 Dopravní stavby -4 804 000,00 

 
 
20 i) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly 747 - OSHI 

návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly 747 – OSHI. 
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Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0147 747 - OSHI 3639 6121  1794 
Ţeţice - zásobení pitnou vodou - 

realizace 
-3 916 000,00 

RP0147 747 - OSHI 2219 5171  354 Chodníky - opravy a údrţba 1 000 000,00 

RP0147 747 - OSHI 2219 6121  1320 
PD - rekonstrukce a modernizace 

místních komunikací 
496 100,00 

RP0147 747 - OSHI 3639 6122  1491 
Stroje,přístroje,zařízení - KD Příbram, 

smlouva EXAKT 
340 000,00 

RP0147 747 - OSHI 3639 5169  1576 
Mobilní WC - zapůjčení na jednorázové 

akce 
30 000,00 

RP0147 747 - OSHI 3111 5171  2801 Opravy MŠ 550 000,00 

RP0147 747 - OSHI 3412 5171  2802 Opravy SZM 1 080 000,00 

RP0147 747 - OSHI 3639 6121  2818 Vodohospodářské stavby -1 081 720,00 

RP0147 747 - OSHI 3113 5171  2983 Opravy ZŠ 591 500,00 

RP0147 747 - OSHI 3613 5171  2995 Opravy - nebytové prostory 780 000,00 

RP0147 747 - OSHI 3539 5171  3015 Opravy MJ 30 020,00 

RP0147 747 - OSHI 3639 5171  366 Provoz kašen - opravy a údrţba 100 000,00 

RP0147 747 - OSHI 3639 5151  395 Studená voda 100,00 

 
 

20 j) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly 747 - OSHI (pozemní 
stavby, opravy a údrţba) 

návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly 747 - OSHI (pozemní 
stavby, opravy a údrţba). 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0148 747 - OSHI 3639 6121  2817 Pozemní stavby -2 060 000,00 

RP0148 747 - OSHI 3631 6121  2981 Stavby 300 000,00 

RP0148 747 - OSHI 3639 5171  1582 Opravy a udrţování 1 700 000,00 

RP0148 747 - OSHI 2219 5171  1318 Kruhové objezdy + údrţba zeleně 60 000,00 

 
 

20 k) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly 747 – OSHI                    
v souvislosti s realizací akce "Klidová zóna Ryneček" 

návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly 747 - OSHI v souvislosti s 
realizací akce "Klidová zóna Ryneček" 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0149 747 - OSHI 2212 6121  2816 Dopravní stavby -4 999 999,00 

RP0149 747 - OSHI 3429 6121  2992 Klidová zóna - nezpůsobilé výdaje 468 570,00 

RP0149 747 - OSHI 3429 6121 82505 2993 Klidová zóna EU 2 977 329,00 

RP0149 747 - OSHI 3429 6121  2994 Klidová zóna vlastní zdroje 1 554 100,00 

 
 

20 l) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly 747 - OSHI (pozemní 
stavby, rekonstrukce MŠ pod Svatou Horou v Příbrami II - 262,  opravy a údrţba) 

návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly 747 - OSHI (pozemní 
stavby, rekonstrukce MŠ pod Svatou Horou v Příbrami II - 262, opravy a údrţba). 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0145 747 - OSHI 3639 6121  2817 Pozemní stavby -4 916 840,00 

RP0145 747 - OSHI 3111 6121 82505 2960 
Rekonstrukce MŠ pod Svatou Horou, 

Příbram II - 262 - EU 
2 708 750,00 

RP0145 747 - OSHI 3111 6121  2961 
Rekonstrukce MŠ pod Svatou Horou, 

Příbram II - 262 - vlastní zdroje 
478 050,00 

RP0145 747 - OSHI 3111 6122  2991 Stroje, přístroje a zařízení - vlastní zdroje 18 530,00 

RP0145 747 - OSHI 3111 6122 82505 2990 Stroje, přístroje a zařízení - EU 105 000,00 

RP0145 747 - OSHI 3111 5171  2968 MŠ Klubíčko, Příbram VII - 200 - oprava 675 000,00 



Město Příbram - RM 13.10.2014  

 8 

valbové střechy  

RP0145 747 - OSHI 3639 5171  1574 Opravy 540 000,00 

RP0145 747 - OSHI 3639 5171  2986 Opravy a udrţování 391 510,00 

 
 

20 m) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly 728 - Sociální věci 

návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly 728 - Sociální věci. 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0151 728 - OSV 4341 5139  348 Nákup materiálu -8 000,00 

RP0151 728 - OSV 4341 5169  349 Nákup sluţeb 8 000,00 

RP0151 728 - OSV 4319 5229  400 Příspěvky organizacím (dotace) -263 450,00 

RP0151 728 - OSV 4319 5223  2467 
Neinvestiční transfery církvím a 

náboţenským společnostem 
-5 000,00 

RP0151 728 - OSV 4319 5222  2657 
Neinvestiční transfery občanským 

sdruţením 
308 450,00 

RP0151 728 - OSV 4349 5169  443 Nákup sluţeb -23 600,00 

RP0151 728 - OSV 4319 5221  2659 
Neinvestiční transfery obecně 

prospěšným společnostem 
-60 000,00 

RP0151 728 - OSV 4349 5136  438 Knihy, tisk -3 000,00 

RP0151 728 - OSV 4319 5169  410 Nákup sluţeb 46 600,00 

 
 

20 n) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014, tj. sníţení rozpočtu výdajů  kapitoly 728 - OSVaZ 
(Pečovatelská sluţba města Příbram) o částku 1.000.000 Kč, navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 747 - 
OSHI o částku 700.000 Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 778 - Divadlo A. Dvořáka Příbram o 
částku 300.000 Kč 

návrh změny rozpočtu města na rok 2014, tj. sníţení rozpočtu výdajů  kapitoly 728 - OSVaZ 
(Pečovatelská sluţba města Příbram) o částku 1.000.000 Kč, navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 747 - 
OSHI o částku 700.000 Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 778 - Divadlo A. Dvořáka Příbram          
o částku 300.000 Kč. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0156 747 - OSHI 2219 5171  355 Místní komunikace - opravy a údrţba 700 000,00 

RP0157 728 - OSV 4351 5331  334 
Neinvestiční příspěvek Pečovatelská 

sluţba 
-585 000,00 

RP0157 728 - OSV 4357 5331  337 
Neinvestiční příspěvek Domov důchodců 

BH 
-415 000,00 

RP0157 778 - DAD 3311 5331  522 Neinvestiční příspěvek - divadlo 300 000,00 

 
                                                         hl.  pro  6 

 
 
21) Návrh na odpis dluţného poplatku z prodlení u nájemníků bytů a nebytových prostor 

Hlasováno o návrhu J. Kaiserové. 
R.usn.č.828/2014        
Rada    s t a h u j e  

projednání materiálu z dnešního jednání RM. 
 

                                                    hl.  pro  5  
                               proti 0 

                                                                                zdrţ. 1  
 
 
22) Návrh na odpis dluhu a poplatku z prodlení u bývalého nájemce nebytového prostoru v Příbrami 
VII/288 - firmy Likomex, s.r.o..    

Hlasováno o návrhu J. Kaiserové. 
R.usn.č.829/2014        
Rada    s t a h u j e  
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projednání materiálu z dnešního jednání RM. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
23) Ţádost neziskové organizace ILCO Příbram o přidělení nebytových prostor 

R.usn.č.830/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

vyhlásit záměr pronájmu kabinetu a učebny (v prvním patře vpravo – celkem 86,12 m
2)

 v posledním 
pavilonu v Příbrami VII, ul. Ţeţická čp. 193, pro Klub stomiků ILCO Příbram, IČ 266 20 545, se sídlem 
Příbram VII, ul. Mariánská čp. 420. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
24) Ţádost o uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu pozemků a staveb ze dne 31.10.2001 

Hlasováno o návrhu Ing. Pikrta 
Usn. nebylo přijato.        
Rada    s t a h u j e 
 projednání materiálu z dnešního jednání RM.  

 
                                                          hl.  pro  2  

            proti 0 
           zdrţ. 4  

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

uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu pozemků a staveb uzavřené dne 31.10.2001 mezi 
pronajímatelem městem Příbram a nájemcem SK SPARTAK Příbram, občanským sdruţením, se 
sídlem Ţiţkova 326, 261 01 Příbram II, IČ: 61904899, ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.10.2003, 
dodatku č. 2 ze dne 17.12.2003, dodatku č. 3 ze dne 26.02.2007 a dodatku č. 4 ze dne 21.03.2011, kdy 
předmětem dodatku bude změna doby trvání smluvního vztahu, a to její prodlouţení z doby určité 
do 31.12.2024 na dobu určitou do 31.12.2026. 
 

                                                             hl.  pro  2  
     proti 0 

       zdrţ. 4  
Návrh nebyl přijat. 
 
 
 
 
25) Ţádost spolku SK SPARTAK Příbram o povolení výstavby – přístavby garáţe na pozemku p.č. 
1138/1, k.ú. Příbram 

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

uzavření inominátní smlouvy o právu provést stavbu – přístavbu garáţe k budově čp. 694, Příbram II, 
na části pozemku p.č. 1138/1 v k.ú. Příbram, mezi stavebníkem a investorem, kterým je spolek SK 
SPARTAK Příbram, se sídlem Příbram, areál stadionu, Ţiţkova ulice, IČ: 61904899, a vlastníkem 
pozemku městem Příbram, s tím, ţe stavba bude realizována v souladu s přílohou ţádosti podané 
spolkem SK SPARTAK Příbram, tj. s výkresy označenými „situace 1:250“, „půdorys 1:50“ a „pohled jiţní 
1:50“, které jsou součástí předloţeného materiálu. 
 

                                                    hl.  pro  1  
                                                                                   proti 0 

                                           zdrţ. 5  
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Návrh nebyl přijat. 
 
 
26) Ţádost o schválení rozšíření provozní doby ubytovny pro osoby bez přístřeší v Příbrami I/102 

R.usn.č.831/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

rozšíření provozní doby ubytovny pro osoby bez přístřeší v Příbrami I/102. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
27) Ţádost o dotaci na rok 2015 z dotačního programu Podpora terénní práce    

R.usn.č.832/2014        
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 2015 na 
projekt „Terénní pracovník města Příbram 2015“ a spolufinancování tohoto projektu ve výši 87.473,60 
Kč.   
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
28) Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory ze Státního fondu ţivotního prostředí ČR na projekt 
„Sběrný dvůr Příbram“ 

R.usn.č.833/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 12135534 o poskytnutí podpory ze Státního fondu ţivotního 
prostředí ČR na projekt „Sběrný dvůr Příbram“, podepsaného zástupcem SFŢP dne 02.10.2014. 

 
                                                         hl.  pro  6 
 

 
29) Zahraniční sluţební cesta (Hoorn) 

 R.usn.č.834/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

zahraniční sluţební cestu do města Hoorn (Holandsko) ve dnech 18.-20.11.2014. Cesta se uskuteční 
sluţebním vozidlem MěÚ Příbram. Cesty se zúčastní řidič p. Milan Muránsky a p. Jiří Jiroušek. Cestovní 
výdaje (stravné, ubytování, pojištění, kapesné ve výši 40 %) budou hrazeny z kapitoly 777, zahraniční 
styky.  
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
30) Návrh na uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu pozemků s vybavením pro provozování 
lyţařského sportu se smlouvou o smlouvě budoucí kupní ze dne 06.04.2004 

R.usn.č.835/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu pozemků s vybavením pro provozování lyţařského sportu se 
smlouvou o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 06.04.2004 mezi Tělovýchovnou jednotou Baník 
Příbram, IČO: 00664502, a městem Příbram, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.10.2004, dodatku č. 2 ze 
dne 11.02.2014 a dodatku č. 3 ze dne 05.05.2014, kdy předmětem dodatku č. 4 bude prodlouţení doby 
trvání nájmu, a to do 30.06.2034 s účinností tohoto dodatku od 01.07.2014. 
                                                          

            hl.  pro  5  
     proti 0 

                   zdrţ. 1  
 

 
31) Ţádosti o zřízení věcných břemen cesty přes část pozemku p. č. 36/1 v k. ú. Příbram 

R.usn.č.836/2014        
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Rada    I.   s c h v a l u j e  
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě mezi městem Příbram a paní ……………, nar. ……………, 
……………, o nájmu prostor určených k podnikání ze dne 25.2.2014 ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 
9.4.2014, jímţ bude paní  …………… smluvně zajištěno oprávnění chodit a jezdit přes část pozemku 
p.č. 36/1 v k.ú. Příbram v souvislosti s uţíváním garáţí, které má uvedenou smlouvou pronajaté. 

 
II.   s c h v a l u j e 
bezúplatné zřízení věcného břemene cesty kdekoliv přes část pozemku ve vlastnictví města Příbram,    
a to pozemku p. č. 36/1 v k. ú. Příbram, jehoţ součástí je stavba pro administrativu č. p. 108 v Příbrami 
I, ve prospěch pozemku p. č. 37 v k. ú. Příbram, jehoţ součástí je stavba občanského vybavení č. p. 
187 v Příbrami I, přičemţ předmětná část pozemku p. č. 36/1 v k. ú. Příbram bude v příslušném 
geometrickém plánu vymezena tak, ţe ji bude z pohledu z ulice tvořit plocha za stávajícími vjezdovými 
vraty leţící vlevo od přímkové spojnice mezi pravým okrajem pohyblivé části pravého křídla vjezdových 
vrat a nejbliţším rohem budovy č. p. 108 a dále na ni souvisle navazující plocha dvorové části leţící 
mezi budovou č. p. 108 a ostatními stavbami tvořícími tuto dvorovou část, které jsou součástmi 
pozemků p. č. 38/2, p. č. 36/2, p. č. 36/3, p. č. 47 a p. č. 37, vše v k. ú. Příbram (viz fotografii vjezdové 
části a fotografii dvorové části a vyšrafovanou část na ortofotomapě, které jsou součástí předloţeného 
materiálu). V době uzavírání příslušných smluvních vztahů týkajících se zřízení věcného břemene 
bude v těchto smluvních dokumentech uveden jako oprávněný z věcného břemene ten, kdo bude         
v té době vlastníkem pozemku, v jehoţ prospěch se věcné břemeno zřizuje. 
 

                                                     hl.  pro 5  
                  proti 0 

                      zdrţ. 1   
 

 
32) Podzemní kontejnery na tříděný odpad Příbram – 4 lokality – změna projektu 

R.usn.č.837/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

1) změnu projektu „Podzemní kontejnery na tříděný odpad Příbram – 4 lokality“ – vypuštění lokality 
Jiráskovy sady, 

2) uzavření dodatku ke smlouvě o dílo Podzemní kontejnery na tříděný odpad Příbram – 3 lokality se 
společností PRORESTA, s.r.o., se sídlem Evropská 678, 261 01 PŘÍBRAM II, IČ 47541121, kterým 
bude vypuštěna realizace lokality Jiráskovy sady a o příslušnou částku sníţena cena díla. 

 
                                                         hl.  pro  6 
 

 
33) Schválení předběţného odhadu nákladů a spotřeby, zachování ceny V+S, pro rok 2015 

R.usn.č.838/2014        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

předběţný odhad nákladů a spotřeby, zachování ceny vodného a stočného, pro rok 2015. 
 
II.   d o p o r u č u j e  ZM   
schválit předběţný odhad nákladů a spotřeby, zachování ceny vodného a stočného, pro rok 2015. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
34) Odměna řediteli příspěvkové organizace města 

R.usn.č.839/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

odměnu řediteli příspěvkové organizace města Technických sluţeb města Příbrami dle návrhu 
v příloze. 
 

                              hl.  pro  5  
                    proti 0 

                        zdrţ. 1  
 

35) Řešení oprav havarijních stavů vodovodů a kanalizace ve městě Příbram 2014 
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R.usn.č.840/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

1) Provedení a proplacení opravy havarijního stavu – odstranění sekčních šoupat ul. K Drkolnovu ve 
výši 62.521,00 Kč, bez DPH. 

2) Provedení a proplacení opravy havarijního stavu  - vodovod ul. 28. Října ve výši 68.103,- Kč bez 
DPH. 

3) Provedení a proplacení opravy havarijního stavu – oprava vodovodu Příbram VI, ul. Ke Stadionu čp. 
42, OC DN150 ve výši 198.000,- Kč bez DPH. 

4) Provedení a proplacení opravy havarijního stavu - - vodovod  Příbram I, Jinecká ve výši 327.854,- 
Kč, bez DPH. 

5) Provedení a proplacení opravy havarijního stavu - - vodovod  Příbram Lazec DN 150 ve výši 
315.724,- Kč, bez DPH. 

6) Provedení a proplacení opravy havarijního stavu - - vodovod  Příbram VIII, Čechovská 55 ve výši 
287.231,- Kč, bez DPH. 

7) Provedení a proplacení opravy havarijního stavu - vodovod  Příbram V, Ţeţická OC Tesco ve výši 
287.512,- Kč, bez DPH. 

8) Provedení a proplacení opravy havarijního stavu - vodovod  Příbram V, Drkolnovská 552 ve výši 
314.008,- Kč, bez DPH. 

9) Provedení a proplacení opravy havarijního stavu - vodovod  Příbram I, Průmyslová zona ve výši 
272.146,- Kč, bez DPH. 

10) Provedení a proplacení opravy havarijního stavu -  kanalizační vpusť Příbram III, Purkyňova 394 ve 
výši 30.613,- Kč, bez DPH. 

11) Provedení a proplacení opravy havarijního stavu – splašková kanalizace Příbram III, Alšova 345 ve 
výši 43.923,- Kč, bez DPH. 

12) Provedení a proplacení opravy havarijního stavu – dešťová kanalizace  Příbram II, Na Leštině ve 
výši 135.836,- Kč, bez DPH. 

13) Provedení a proplacení opravy havarijního stavu – kanalizační řad ul. Seifertova, Příbram VII ve 
výši 678.500,- Kč, bez DPH. 

14) Provedení a proplacení opravy havarijního stavu – kanalizace po záplavách Příbram II, Hornické 
náměstí ve výši 387.956,- Kč, bez DPH. 

15) Provedení a proplacení opravy havarijního stavu – likvidace kalů na ČOV ve výši 68.050,- Kč, bez 
DPH. 

16) Provedení a proplacení opravy havarijního stavu – odstředivka a ovladače CENTRIVIT na ČOV ve 
výši 414.921,- Kč, bez DPH. 

17) Provedení a proplacení opravy havarijního stavu – odstředivka a ovladače CENTRIVIT na ČOV ve 
výši 414.97513,- Kč, bez DPH. 

 
                                     hl.  pro  5  

                     proti 0 
                                     zdrţ. 1  
 

Jednání RM opustil S. Chrastina – počet členů RM 5. 
 

 
36) Revokace R.usn.č.801/2014  ze dne 29.09.2014 

R.usn.č.841/2014        
Rada    I.   s c h v a l u j e 
 revokaci  R.usn.č.801/2014 ze dne 29.09.2014. 
 

II.   b e r e   n a   v ě d o m í 
usnesení Městského soudu v Praze o svolání schůze věřitelského výboru úpadce Příbramská 
teplárenská a.s. na den 7.10.2014 od 9 hodin a další přiloţené dokumenty. 

 
III.  v y d á v á 
vedoucímu právního odboru městského úřadu pokyn hlasovat proti prodeji jen části (nikoliv tedy celé) 
teplárny pokud by došlo k situaci, ţe by člen věřitelského výboru pan JUDr. Petr Chára nebo jeho 
zmocněnec nebyl na schůzi věřitelského výboru přítomen a město Příbram by jako náhradní člen 
věřitelského výboru mělo na jeho schůzi konané dne 7.10.2014 hlasovat. 
 
IV.  u k l á d á 
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1) MěRK započít s činností podle doporučení právního zástupce města pana Mgr. Vratislava Morvaye 
uvedeného v posledním odstavci jeho elektronické zprávy ze dne 10.9.2014 (zaznamenaný čas 
odeslání 11:06, uvedený předmět „úpadce Příbramská teplárenská a.s.“), adresované starostovi města 
panu Ing. Pavlu Pikrtovi, 1. místostarostovi města panu MUDr. Ivanu Šedivému a vedoucímu právního 
odboru městského úřadu panu Ing. Jaromíru Volnému, jejíţ text je spolu s textem jejích příloh obsaţen 
v předloţeném materiálu. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
37) Různé      

 
 
 
 
 
Zápis ověřili:  
Václav Černý 
Ing. Juraj Molnár 
 
Ing. Pavel Pikrt,  
starosta 
 
Zapsala: Iva Černohorská 
Dne  17.10.2014     
 
Ověřeno: 22.10.2014 
Vyvěšeno: 22.10.2014  
 
 
 
 


