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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 07.11.2014 

od 09.00 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. Ţádost o finanční příspěvek nadace „Chci pomoci“ pro …………… 
7. Aktualizace Přílohy č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 ze dne 10. prosince 2012, o stanovení míst, 

na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje, loterie a jiné podobné hry  
8. Rozpočtové změny 
9. Návrh na odpis dluhu a poplatku z prodlení u bývalého nájemce nebytového prostoru v Příbrami VII/288     

- firmy Likomex, s.r.o. 
10. Návrh na odpis dluţného poplatku z prodlení u nájemníků bytů a nebytových prostor 
11. Nabídka k vyuţití předkupního práva k pozemku p.č. st. 422/3, k budově s čp. 384, Příbram VI – Bř. Hory, 

na pozemku p.č. st. 422/3 a p.č. st. 422/1 a k budově bez čp/če – garáţ na pozemku p.č. st. 1989, vše k.ú. 
Březové Hory 

12. Ţádost o prodej části pozemku p.č. 4505/107, o výměře cca 60 m2 z celkové výměry 476 m2, k.ú. Příbram 
13. Ţádost o prodej pozemku p.č. 3621/16, k.ú. Příbram 
14. Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení vodovodní a kanalizační přípojky - p. č. 4737 v k. ú. 

Příbram 
15. Návrh na opětovné projednání ţádosti o zřízení věcného břemene cesty přes části pozemků p.č. 4219/18 

a p.č. 4219/21, vše v k.ú. Příbram 
16. Záměr výkupu pozemků v k. ú. Příbram, Brod u Příbramě, Kozičín, Lazec, Zavrţice, Zdaboř, Ţeţice 
17. Janského plaketa 
18. Platový postup ředitelky příspěvkové organizace Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram 
19. Ţádost o souhlas s přijetím daru – MŠ, Příbram III, Jungmannova 91 
20. Ţádosti o navýšení mzdového limitu a neinvestičního příspěvku 
21. Ţádost o revokaci usnesení RM ze dne 29.09.2014 – usn. č. 775/2014 
22. Revokace R.usn.č. 900/2014 v bodě 1) ze dne 24.10.2014 
23. Nabídka na správu neuhrazených pohledávek za dluţníky MěRK od společnosti PONTO GROUP, s.r.o., 

Praha 
24. Různé 
 
R.usn.č.905/2014        
Rada      s c h v a l u j e 
              program dnešního jednání. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
 
3) Informace 
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4) Kontrola zápisu a usnesení 

  
  
5) Interpelace 

 
 
6) Ţádost o finanční příspěvek nadace „Chci pomoci“ pro …………… 

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

finanční příspěvek nadaci „Chci pomoci“ pro  …………… ve výši 10 000 Kč. 
 

                                                         hl.  pro  1  
    proti  0 

         zdrţ. 3  
Návrh nebyl přijat. 
 
 
7) Aktualizace Přílohy č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 ze dne 10. prosince 2012, o stanovení 
míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje, loterie a jiné podobné hry 

R.usn.č.906/2014        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

materiál „Aktualizace Přílohy č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 ze dne 10. prosince 2012,             
o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje, loterie a jiné podobné 
hry“.   

II.   u k l á d á  
odboru ekonomickému  předloţit materiál na jednání ZM dne 15.12.2014. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
8) Rozpočtové změny (a – n) 

R.usn.č.907/2014        
Rada    s c h v a l u j e  
 
8 a) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE (dotace)            
z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace na realizaci projektu "Revitalizace veřejné zeleně ve městě 
Příbram - 4. etapa" v celkové výši 1.166.214,75 Kč 

návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE (dotace) z důvodu 
přijetí neinvestiční účelové dotace na realizaci projektu "Revitalizace veřejné zeleně ve městě Příbram - 
4. etapa" v celkové výši 1.166.214,75 Kč. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0197 741 - OE  4116 15319 2774 Neinvestiční dotace - prostředky EU 1 088 467,10 

RP0197 741 - OE  4113 90001 2773 Neinvestiční dotace ze SF ŽP 77 747,65 

RP0197 741 - OE  4116  1830 Předpoklad -1 166 214,75 

 
 
8 b) 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 

RP0195 721 - OIT 6171 6125  467 Výpočetní technika -399 000,00 

RP0195 721 - OIT 6171 5139  462 Materiál 200 000,00 

RP0195 721 - OIT 6171 5169  463 Ostatní služby 199 000,00 
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8 c) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly 718 - OOO 

návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly 718 – OOO. 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0200 718 - OOO 5512 5171  177 Opravy a udržování -96 800,00 

RP0200 718 - OOO 5512 6122  1631 Hmotný dlouhodobý majetek 96 800,00 

 
 
8 d) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE (dotace)           
v souvislosti s přijetím platby investiční dotace EU ve výši 3.899.903,63 Kč na projekt číslo 
CZ.1.15/1.1.00/74.01709 s názvem "Rekonstrukce místních komunikací v Příbrami - 2. etapa" 

návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE (dotace)                 
v souvislosti s přijetím platby investiční dotace EU ve výši 3.899.903,63 Kč na projekt číslo 
CZ.1.15/1.1.00/74.01709 s názvem "Rekonstrukce místních komunikací v Příbrami - 2. etapa". 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0201 741 - OE  4116  1830 Předpoklad -3 899 903,63 

RP0201 741 - OE  4223 82505 2798 Investiční dotace EU  3 899 903,63 

 
 
8 e) Návrh změny rozpočtu města 2014, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 – OE o částku 269.000 Kč a 
navýšení výdajů kapitoly 780 - KJD ve stejné výši 

návrh změny rozpočtu města 2014, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 – OE o částku 269.000 Kč a 
navýšení 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 

RP0205 741 - OE  4122 00603 1132 
"Zajištění regionálch funkcí 

knihoven ve Středočeském kraji" 
269 000,00 

RP0205 780 - KJD 3314 5331 00603 529 Neinvestiční dotace - KÚ SK 269 000,00 

 
 
8 f) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů, tj. sníţení rozpočtu kapitoly 747 - OSHI 
(volné zdroje) o částku 700.000,00 Kč a navýšení rozpočtu kapitoly 741 - OE ve stejné výši z důvodu 
poskytnutí bezúročné půjčky manţelům Kubovým 

návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů, tj. sníţení rozpočtu kapitoly 747 - OSHI 
(volné zdroje) o částku 700.000,00 Kč a navýšení rozpočtu kapitoly 741 - OE ve stejné výši z důvodu 
poskytnutí bezúročné půjčky manţelům Kubovým. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0178 747 - OSHI 3639 6121  2818 Vodohospodářské stavby -700 000,00 

RP0206 741 - OE 6409 5660  3041 Kubovi - bezúročná zápůjčka 700 000,00 

 
 
8 g) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, 
ÚZ 07001) o částku 333.000,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 747 - OSHI ve stejné výši z důvodu přijetí 
účelové dotace Ministerstva obrany, Odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany na opravu 
válečného hrobu obětem 2. světové války 

návrh změny rozpočtu města na rok 2014, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, ÚZ 
07001) o částku 333.000,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly  747 - OSHI ve stejné výši z důvodu přijetí 
účelové dotace Ministerstva obrany, Odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany na opravu 
válečného hrobu obětem 2. světové války. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0196 741 - OE  4116 07001 3039 Dotace na válečné hroby 333 000,00 
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RP0204 747 - OSHI 3326 5171 07001 3038 Opravy a udržování 333 000,00 

 
 
8 h) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014, tj. navýšení výdajů kapitoly 739 - TS o částku 130.084 Kč 
a sníţení výdajů kapitoly 747 - OSHI o stejnou částku 

návrh změny rozpočtu města na rok 2014, tj. navýšení výdajů kapitoly 739 - TS o částku 130.084 Kč a 
sníţení výdajů kapitoly 747 - OSHI o stejnou částku 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0211 739 - TS 3639 5331  546 Neinvestiční příspěvek 130 084,00 

RP0216 747 - OSHI 3639 6121  2818 Vodohospodářské stavby -130 084,00 

 
 
8 i) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly 747 - OSHI (běţné i 
kapitálové výdaje) 

návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly 747 - OSHI (běţné i 
kapitálové výdaje). 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0209 747 - OSHI 2219 5169  1303 GIS - pasport  MK 151 000,00 

RP0209 747 - OSHI 2212 6121 17871 2054 IPRM - projektová dokumentace 621 470,00 

RP0209 747 - OSHI 3326 5171  2986 Opravy a udržování -204 000,00 

RP0209 747 - OSHI 2212 6121 17871 2055 IPRM - realizace -621 470,00 

RP0209 747 - OSHI 2219 5171  1318 Kruhové objezdy + údržba zeleně 53 000,00 

 
 
8 j) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly 747 - OSHI 
(Rekonstrukce místních komunikací v Příbrami - 2. etapa) 

návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly 747 - OSHI (Rekonstrukce 
místních komunikací v Příbrami - 2. etapa). 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0210 747 - OSHI 2212 6121  2816 Dopravní stavby -4 999 999,00 

RP0210 747 - OSHI 2212 6121 82505 1507 Rekonstrukce a modernizace MK 2 720 000,00 

RP0210 747 - OSHI 2212 6121  1531 
Rekonstrukce a modernizace MK 

vlastní zdroje (způsobilé výdaje) 
1 100 000,00 

RP0210 747 - OSHI 2212 6121  1790 

Rekonstrukce a modernizace MK 

vlastní zdroje (nezpůsobilé 

výdaje) 

1 179 999,00 

 
 
8 k) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, ÚZ 
13233) o částku 395.109,26 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 728 - Sociální věci ve stejné výši z důvodu 
přijetí státní dotace v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Zvýšení 
kvality poskytování sociálně právní ochrany dětí ve správním obvodu Příbram" 

návrh změny rozpočtu města na rok 2014, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, ÚZ 
13233) o částku 395.109,26 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 728 - Sociální věci ve stejné výši z důvodu 
přijetí státní dotace v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Zvýšení 
kvality poskytování sociálně právní ochrany dětí ve správním obvodu Příbram". 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0185 741 - OE  4116 13233 2932 
Zvýšení kvality poskytování 
SPOD ve správním obvodu 
Příbram 

395 109,26 

RP0218 728 - OSV 4319 5011 13233 2933 Platy 151 109,26 

RP0218 728 - OSV 4319 5032 13233 2934 Zdravotní pojištění 22 000,00 

RP0218 728 - OSV 4319 5031 13233 2935 Sociální pojištění 43 000,00 

RP0218 728 - OSV 4319 5169 13233 2940 Nákup sluţeb 3 000,00 
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RP0218 728 - OSV 4319 5139 13233 2941 Nákup materiálu 2 000,00 

RP0218 728 - OSV 4319 5038 13233 2944 Povinné pojištění 3 000,00 

RP0218 728 - OSV 4319 5021 13233 2946 Ostatní osobní výdaje 80 000,00 

RP0218 728 - OSV 4319 5167 13233 2947 Sluţby školení a vzdělávání 65 000,00 

RP0218 728 - OSV 4319 5175 13233 2948 Pohoštění 4 000,00 

RP0218 728 - OSV 4319 5162 13233 2949 Telefony 5 000,00 

RP0218 728 - OSV 4319 5136 13233 2950 Knihy, tisk 2 000,00 

RP0218 728 - OSV 4319 5173 13233 2951 Cestovné 5 000,00 

RP0218 728 - OSV 4319 5031 13233 2954 Sociální pojištění dohody 7 000,00 

RP0218 728 - OSV 4319 5032 13233 2955 Zdravotní pojištění dohody 3 000,00 

 
 
8 l) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly 718 - OOO 

návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly 718 – OOO. 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0220 718 - OOO 5512 6123 93 3042 Dopravní prostředky 1 000 000,00 

RP0220 718 - OOO 5512 6123  179 Dopravní prostředky -1 000 000,00 

 
 
8 m) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly 717 - Městská policie 

návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly 717 - Městská policie. 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0202 717 - MP 5311 5169  1425 Projekt "Prevence" - spoluúčast -22 000,00 

RP0202 717 - MP 5311 5139  2372 Nákup materiálu 22 000,00 

RP0221 717 - MP 5311 5131  74 Potraviny 4 000,00 

RP0221 717 - MP 5311 5169  87 Nákup ostatních služeb 50 000,00 

RP0221 717 - MP 5311 5424  1802 Náhrada mezd v době nemoci -54 000,00 

 
 
8 n) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (nedaňové 
příjmy) o částku 581.956,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OOVV ve stejné výši z důvodu přijetí 
finančního příspěvku dle Smlouvy o vzájemné spolupráci při realizaci projektu "Systémová podpora 
rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností", 
reg. č. projektu : CZ.1.04/4.1.00/88.00001 a další změny v rámci rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OOVV 

návrh změny rozpočtu města na rok 2014, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (nedaňové 
příjmy) o částku 581.956,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OOVV ve stejné výši z důvodu přijetí 
finančního příspěvku dle Smlouvy o vzájemné spolupráci při realizaci projektu "Systémová podpora 
rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností", 
reg. č. projektu : CZ.1.04/4.1.00/88.00001 a další změny v rámci rozpočtu výdajů kapitoly 719 – OOVV. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola 
paragr

af 
pol. 

účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0207 741 - OE 3900 2324  2865 Příspěvek od SMO ČR 494 662,60 

RP0207 741 - OE 3900 2324  2866 Příspěvek od SMO ČR 15 % 87 293,40 

RP0217 719 - OOVV 6171 5139  190 Nákup materiálu -45 000,00 

RP0217 719 - OOVV 6171 5169  195 Nákup ostatních služeb 45 000,00 

RP0222 719 - OOVV 3900 5011  2830 Platy 369 151,20 

RP0222 719 - OOVV 3900 5011  2861 Platy 15 % 65 144,30 

RP0222 719 - OOVV 3900 5031  2832 Sociální pojištění 92 286,80 

RP0222 719 - OOVV 3900 5031  2862 Sociální pojištění 15 % 16 286,10 

RP0222 719 - OOVV 3900 5032  2831 Zdravotní pojištění 33 224,60 

RP0222 719 - OOVV 3900 5032  2863 Zdravotní pojištění 15 % 5 863,00 

 
                                                         hl.  pro  4 

 
 
9) Návrh na odpis dluhu a poplatku z prodlení u bývalého nájemce nebytového prostoru v Příbrami 
VII/288 - firmy Likomex, s.r.o.. 
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R.usn.č.908/2014        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM  

schválit odpis dluhu na nájmu ve výši 340 648,00 Kč a poplatky z prodlení ve výši 1 696 677,00 Kč u 
bývalého nájemce nebytového prostoru v Příbrami VII, Politických vězňů 288 - firmy Likomex, s.r.o.  
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
10) Návrh na odpis dluţného poplatku z prodlení u nájemníků bytů a nebytových prostor 

R.usn.č.909/2014        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM 

schválit odpis poplatku z prodlení ve výši 5 822 426,98 Kč dle předloţeného seznamu.  
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
11) Nabídka k vyuţití předkupního práva k pozemku p.č. st. 422/3, k budově s čp. 384, Příbram VI – Bř. 
Hory, na pozemku p.č. st. 422/3 a p.č. st. 422/1 a k budově bez čp/če – garáţ na pozemku p.č. st. 1989, 
vše k.ú. Březové Hory 

R.usn.č.910/2014        
Rada    n e d o p o r u č u j e   ZM  

schválit s vyuţitím zákonného předkupního práva k budově s čp. 384, Příbram VI – Březové Hory, na 
pozemku p.č. st. 422/3 a p.č. st. 422/1 a k budově bez čp/če – garáţ na pozemku p.č. st. 1989, vše k.ú. 
Březové Hory, odkoupení předmětných nemovitých věcí včetně pozemku p.č. st. 422/3, k.ú. Březové 
Hory, na nějţ se zákonné předkupní právo nevztahuje, ale je zahrnut do nabídky, neboť tvoří 
s předmětnými nemovitými věcmi jeden funkční celek, se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, od 
vlastníka společnosti NIKA, s.r.o., se sídlem Kladenská 384, Příbram VI – Březové Hory, IČO: 
62954181, za nabízenou kupní cenu 5.500.000 Kč, s povinností její úhrady nejpozději do 18.12.2014. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
12) Ţádost o prodej části pozemku p.č. 4505/107, o výměře cca 60 m2 z celkové výměry 476 m2, k.ú. 
Příbram 

R.usn.č.911/2014        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM  

schválit prodej části pozemku p.č. 4505/107 o výměře cca 60 m2 (z celkové výměry 476 m2)  v k.ú. 
Příbram za cenu 1 100 Kč/m2, do SJM   …………… a ……………, bytem  ……………. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
13) Ţádost o prodej pozemku p.č. 3621/16, k.ú. Příbram 

R.usn.č.912/2014        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM  

schválit prodej pozemku p.č. 3621/16 v k.ú. Příbram za cenu 800 Kč/m2, panu ……………,  bytem  
……………. 

II.   s c h v a l u j e   
úhradu za bezesmluvní uţívání pozemku p.č. 3621/16, k.ú. Příbram, a to zpětně od 18.08.2014, za 
cenu 50 Kč/m2/rok. 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
14) Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení vodovodní a kanalizační přípojky -  
p. č. 4737 v k. ú. Příbram 

R.usn.č.913/2014        
Rada    s c h v a l u j e  
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zřízení věcného břemene uloţení vodovodní a splaškové kanalizační přípojky přes pozemek ve 
vlastnictví města Příbram, a to p. č. 4737 v k. ú. Příbram, ve prospěch pozemku p. č. 4591 v k. ú. 
Příbram, jehoţ součástí je stavba rodinného domu č. p. 106 v Příbrami IX, přičemţ v době uzavírání 
příslušných smluvních vztahů týkajících se zřízení věcného  břemene bude v těchto smluvních 
dokumentech uveden jako oprávněný z věcného břemene ten, který bude v té době vlastníkem 
pozemku, v jehoţ prospěch se věcné břemeno zřizuje. 
 
Věcné břemeno bude oceněno zvlášť pro kaţdou inţ. síť dle "Zásad", a to: 
pozemek p. č. 4737 – místní komunikace III. tř., zeleň  
                                – uloţení kříţením komunikace za cenu 700 Kč/bm 
                                – uloţení v zeleni za cenu 50 Kč/bm. 
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
15) Návrh na opětovné projednání ţádosti o zřízení věcného břemene cesty přes části pozemků p. č. 
4219/18 a p. č. 4219/21, vše v k. ú. Příbram 

R.usn.č.914/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

revokaci svého usnesení č. 863/2014 ze dne 24.10.2014 a změnu svého rozhodnutí v této věci tak, ţe 
neschvaluje bezúplatné zřízení věcného břemene cesty přes části pozemků ve vlastnictví města 
Příbram, a to p. č. 4219/18 a p. č. 4219/21, vše v k. ú. Příbram, ve prospěch pozemků p. č. 4219/14 a p. 
č. 4219/15, na nichţ stojí stavba bytového domu č. p. 41, 42 v Příbrami VIII, vše v k. ú. Příbram, s tím, 
ţe přesný rozsah věcného břemene bude vymezen v příslušném geometrickém plánu (viz vyznačený 
předpokládaný rozsah věcného břemene na katastrální mapě, která je jako příloha podané ţádosti 
součástí předloţeného materiálu), 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. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 

 
16) Záměr výkupu pozemků v k. ú. Příbram, Brod u Příbramě, Kozičín, Lazec, Zavrţice, Zdaboř, Ţeţice 

R.usn.č.915/2014        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM  

schválit záměr výkupu pozemků od GONURA PROPERTY, s.r.o., se sídlem Praha 13 – Stodůlky, 
Bucharova 1314/8, PSČ 158 00, IČO 28238338, a to uvedených ve skupinách č. 1 aţ č. 9 důvodové 
zprávy předloţeného materiálu. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
17) Janského plaketa 

R.usn.č.916/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

poskytnutí upomínkových předmětů dobrovolným dárcům krve při příleţitosti slavnostního předání 
Janského plakety v max. hodnotě 410 Kč/osobu. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
18) Platový postup ředitelky příspěvkové organizace Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram 

R.usn.č.917/2014        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í  

postup do vyššího platového stupně ……………, ředitelky příspěvkové organizace  Městské jesle a 
rehabilitační stacionář Příbram, dle přílohy s účinností od 01.12.2014. 
 

                                                         hl.  pro  4 



Město Příbram - RM 07.11.2014 

datum:                             datum: 
podpis:                              podpis: 

8 

 
 
19) Ţádost o souhlas s přijetím daru – MŠ, Příbram III, Jungmannova 91 

R.usn.č.918/2014        
Rada    s o u h l a s í  

s přijetím finančního daru ve výši 50.000,00 Kč od společnosti Lidl Česká republika v.o.s. Mateřskou 
školou, Příbram III, Jungmannova 91. 
 
                                                          hl.  pro  4 

 
 
20) Ţádosti o navýšení mzdového limitu a neinvestičního příspěvku 

R.usn.č.919/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

1) ţádosti o navýšení mzdového limitu a neinvestičního příspěvku tak, jak je uvedeno v důvodové 
zprávě,  
2) návrh změny rozpočtu města na rok 2014, tj. sníţení výdajů kapitoly 747 - OSHI o částku 444.166 
Kč, navýšení výdajů kapitoly 780 - KJD o částku 50.000, navýšení výdajů kapitoly 739 – TS o částku 
329.668 Kč a navýšení výdajů kapitoly 778 – DAD o částku 65.040 Kč.  

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0212 747 - OSHI 3639 6121  2818 Vodohospodářské stavby -444 708,00 

RP0213 780 - KJD 3314 5331  528 Neinvestiční příspěvky 50 000,00 

RP0214 778 - DAD 3311 5331  522 Neinvestiční příspěvek - divadlo 65 040,00 

RP0215 739 - TS 3639 5331  546 Neinvestiční příspěvek 329 668,00 

 
                                                         hl.  pro  4 

 
 
21) Ţádost o revokaci usnesení RM ze dne 29.9.2014 – usn. č. 775/2014 

Hlasováno o návrhu Ing. Molnára. 
R.usn.č.920/2014        
Rada    I.   r e v o k u je 

usnesení č. 775/2014 ze dne 29.9.2014. 
 
II.  s c h v a l u j e 
přidělení volného bytu č. 1 v Příbrami I, nám. T.G.Masaryka čp. 100  pro pana  …………… -  hráče 
Volejbalového klubu Příbram do 30.06.2015.  
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
22) Revokace R.usn.č.900/2014 v bodě 1) ze dne 24.10.2014 

Hlasováno o návrhu Ing. Pikrta. 
R.usn.č.921/2014        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

revokaci bodu 1)  R.usn.č.900/2014 ze dne 24.10.2014 ve znění uvedeném v důvodové zprávě. 
 
II.   b e r e   n a   v ě d o m í 
zvýšení platů podle nařízení vlády ze dne 15. října 2014, kterým se mění nařízení vlády  č. 564/2006 
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných sluţbách a správě, ve znění pozdějších předpisů 
s účinností od 01.11.2014 pro: 

       1)  ředitele/ředitelky příspěvkových organizací města, tj. Divadla A. Dvořáka Příbram  - ……………, 
Galerie Františka Drtikola Příbram – ……………, Knihovny Jana Drdy – ……………, Pečovatelskou 
sluţbu města Příbram – ……………, Sportovní zařízení města Příbram – ……………, Technické sluţby 
města Příbrami – ……………, dle přílohy č. 1“. 

 
hl.  pro  4 
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23) Nabídka na správu neuhrazených pohledávek za dluţníky MěRK  od společnosti  PONTO GROUP, 
s.r.o, Praha 

R.usn.č.922/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

nabídku od společnosti PONTO GROUP s .r.o., IČO 02701065, se sídlem Praha 8 – Karlín, Pobřeţní 
249/46, zastoupenou ……………, ve věci správy neuhrazených pohledávek  za dluţníky MěRK. 

  
                                                         hl.  pro  4 

 
 
24) Různé      

 
 
 
 
 
Zápis ověřili: 
Václav Černý 
Ing. Juraj Molnár 
 
Ing. Pavel Pikrt,  
starosta 
 
Zapsala: Iva Černohorská 
Dne  10.11.2014 
     
Ověřeno: 19.11.2014 
Vyvěšeno: 24.11.2014 
 
 


