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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 22.12.2014 

od 14.00 hodin na Městském úřadě Příbram 

 
 
 
 
1) Zahájení, ověřovatelé 

Ověřovatelé: Věra Kresslová, Ing. Petr Stříbrnský 
 
 
2) Program včetně návrhů změn a doplňků 

 
P r o g r a m: 
1. Zahájení, ověřovatelé 
2. Program včetně návrhu změn a doplňků 
3. Informace 
4. Kontrola zápisu a usnesení 
5. Interpelace 
6. Nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor na občerstvení v plaveckém bazénu 
7. Sjednocení reklamních ploch v Příbrami – výběrové řízení 
8. Smlouva 1145/OIT/2014 o poskytování údržby a provozní podpory systému PROXIO 
9. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování strategického plánu 

10. Návrh na přidělení bytu č. 2 v DPS Příbram III, Průběžná 143 
11. Kronika města Příbram za r. 2013      
12. Žádost ředitelky Základní umělecké školy, Příbram I, nám. T. G. Masaryka 155 o souhlas zřizovatele 

s přijetím daru 
13. Waldorfská škola Příbram – základní škola a střední škola – výsledky kontroly provedené Českou školní 

inspekcí ve dnech 20. – 24. Září 2014 
14. Návrh na jmenování členů školských rad za zřizovatele v základních školách zřizovaných městem 

Příbram 
15. Přerušení provozu školních družin základních škol v době vánočních prázdnin 
16. Rozpočtové změny 
17. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o svozu biologicky rozložitelného komunálního odpadu 

číslo:647/Še/2014 (staženo z programu) 
18. Prodej volného bytu č. 17 v Příbrami I, ul. Riegrova  č. p. 73 o vel. 1+0 obálkovou metodou 
19. Záměr vydání souhlasu se zápisem věcného práva do veřejného seznamu při případném bezúplatném 

převodu pozemku p.č. 4212/5 v k. ú. Příbram 
20. Petice na podporu jmenování paní  …………… ředitelkou mateřské školky Kličkova vila 
21. Návrh na sepsání souhlasného prohlášení mezi městem Příbram a společností DUVE ČR, s.r.o., IČO: 

26444178, se sídlem Dělostřelecká 368, Příbram I 
22. Žádost o prodej části pozemku p. č. 55/1 o výměře cca 200 m

2
 v k. ú. Občov 

23. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN - p. č. 495 a p. č. 496/1, 
vše k. ú. Lazec 

24. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN - p.č. 2104/87, p.č. 
2104/89, p.č. 4108/1 a p.č. 4108/19, vše k.ú. Příbram 

25. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN - p. č. 3216, p. č. 3217,     
p. č. 3219 a p. č. 3222/1, vše k. ú. Příbram 

26. Žádost o poskytnutí dotace na charitativní koncert pořádaný občanským sdružením „Chci pomoci“ 
27. Výsledek konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitelky příspěvkové organizace Mateřská 

škola Kličkova vila 
28. Uzavření smlouvy ve věci ekonomického poradenství 
29. Zimní úklid chodníků kolem budov MěÚ Příbram 
30. Souvislé opravy MK 2014 – ukončení investiční akce 
31. Dodatek č. 3 Směrnice č. 4/98 pro používání a provoz motorových vozidel Města Příbram (MěÚ) 
32. Dohoda o užívání jiného silničního motorového vozidla než vozidla v majetku města Příbram 
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poskytovaného pro služební účely a užívání jiného silničního motorového vozidla než vozidla v majetku 
města Příbram poskytovaného pro služební účely při zajištění přepravy přiděleným řidičem 

33. Zpráva o plnění usnesení RM Příbram 
34. Mimořádné odměny členům JSDHO 
35. Komise RM (staženo z programu) 
36. Návrh odměn ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací města a vedoucím organizačních složek 

města 
37. Prošetření postupu při zpracování projektové dokumentace na realizaci projektu umístění čtyř 

podzemních kontejnerů z pohledu kvality zpracované dokumentace pro následnou realizaci a s ohledem 
na dodržení příslušných smluvních podmínek 

38. Žádost o navýšení finanční podpory a poskytnutí záštity (Sport Action s.r.o.) 
39. Projednání podpisu smlouvy – finanční podpora projektu - Grantová smlouva s Domem zahraniční 

spolupráce v rámci programu Erasmus+ pro projekt Customs and Traditions in Europe as an Educational 
Concept for Preschool and Primary Education 

40. Žádost o projednání přerušení provozu – MŠ, Příbram VII, Jana Drdy 496 
41. Žádosti o přidělení volného bytu č. 3 v Příbrami IV, Březnická 157 a volného bytu č. 39 v Příbrami IV, Čs. 

armády 5 
42. Výběr zhotovitele stavebních prací – Úprava zahrady v přírodním stylu při MŠ V zahradě, MŠ Školní a 

MŠ Bratří Čapků – výsledek 
43. Zrušení veřejné zakázky - Výběr zhotovitele stavebních prací – Zateplení objektu plaveckého bazénu 

Příbram 
44. Výběr zhotovitele stavebních prací – Zateplení objektů MŠ Jungmannova 91, MŠ V Zahradě, Spojovací 

koridor v areálu obou MŠ, vše v Příbrami III – výsledek 
45. Různé 
 
R.usn.č.994/2014        
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 

 
 
6) Nájemní smlouva na pronájem nebytových prostor na občerstvení v plaveckém bazénu 

R.usn.č.995/2014        
Rada    s o u h l a s í  

s tím, aby příspěvková organizace Sportovní zařízení města Příbram, hospodařící mimo jiné i 
s budovou bez čp/če postavenou na st. parcele č 1798 v k.ú. Březové Hory a obci Příbram, která je ve 
vlastnictví Města Příbram, uzavřela nájemní smlouvu, na základě které bude pan ……………, bytem 
……………,  ……………, pronajat nebytový prostor nacházející se ve výše uvedené budově, a to za 
měsíční nájemné ve výši 7.500,-Kč bez DPH, energií a služeb. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
7) Sjednocení reklamních ploch v Příbrami - výběrové řízení 

R.usn.č.996/2014        
Rada    s o u h l a s í  

s vypsáním výběrového řízení na pronájem reklamních ploch tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě a 
v příloze. 
 

                                                         hl.  pro  7 
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8) Smlouva 1145/OIT/2014 o poskytování údržby a provozní podpory systému PROXIO 

R.usn.č.997/2014        
Rada    s o u h l a s í  

s uzavřením smlouvy č.1145/OIT/2014. 
             hl.  pro  6  
                       proti 1  
                     zdrž. 0 

 
 
9) Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování strategického plánu   

R.usn.č.998/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 03.09.2013 mezi městem Příbram a firmou 
PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Dodatkem č. 2 bude prodloužen termín plnění 
veřejné zakázky do 28.02.2015. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
10) Návrh na přidělení bytu č. 2 v DPS Příbram III, Průběžná 143, pro pana ……………, trvale bytem 
…………… 

R.usn.č.999/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

přidělení bytu č. 2 v DPS Příbram III, Průběžná 143, pro pana ……………, trvale bytem  ……………. 
 
                                                         hl.  pro  7 
 

 
11) Kronika města Příbram za r. 2013 

R.usn.č.1000/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

kroniku města Příbram za r. 2013. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
12) Žádost ředitelky Základní umělecké školy, Příbram I, nám. T.G. Masaryka 155 o souhlas zřizovatele 
s přijetím daru 

R.usn.č.1001/2014        
Rada    s o u h l a s í  

s přijetím finančního daru ve výši 100.000,00 Kč od České Nadace 2000, IČ: 26204479, Klimentská 
1652/36, 110 00 Praha 1 pro Základní uměleckou školu, Příbram I, nám. T. G. Masaryka 155, který je 
určen na vybavení učeben počítačovou technikou pro rozvoj uměleckého vzdělávání. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
13) Waldorfská škola Příbram – základní škola a střední škola - výsledky kontroly provedené Českou 
školní inspekcí ve dnech 20. - 24. září 2014 

R.usn.č.1002/2014        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í  

informaci o výsledcích kontrolní činnosti vykonané Českou školní inspekcí ve dnech 22. až 24.09.2014 
u příspěvkové organizace Waldorfská škola Příbram – základní škola a střední škola. Vzhledem 
k výsledkům kontroly žádná opatření neukládá. 
 

                                                         hl.  pro  7 
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14) Návrh na jmenování členů školských rad za zřizovatele v základních školách zřizovaných městem 
Příbram 

R.usn.č.1003/2014        
Rada    o d k l á d á 

projednání materiálu na jednání RM dne 07.01.2015 s tím, že materiál bude doplněn o chybějící 
informace. 

 
                                                         hl.  pro  7 

 
 
15) Přerušení provozu školních družin základních škol v době vánočních prázdnin 

R.usn.č.1004/2014        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í  

záměr ředitelů základních škol zřizovaných městem Příbram přerušit činnost školní družiny během 
vánočních prázdnin, tj. od 22.12.2014 do 02.02.2015, z důvodu nezájmu rodičů o umístění dětí v tomto 
období. 
                                                           

hl.  pro  7 
 
16) Rozpočtové změny (a -  q) 

R.usn.č.1005/2014        
Rada    s c h v a l u j e  
 
16 a) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (dotace) o částku 
50.000 Kč a navýšení výdajů kapitoly 780 - KJD o stejnou částku 

návrh změny rozpočtu města na rok 2014, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (dotace) o částku 
50.000 Kč a navýšení výdajů kapitoly 780 - KJD o stejnou částku. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0256 780 - KJD 3314 5331 0611 1414 
Neinvestiční příspěvky KÚ - 

Podpora obecních knihoven 
50 000,00 

RP0256 741 - OE  4122 0611 1412 
Neinvestiční příspěvek KÚ - 

Podpora obecních knihoven 
50 000,00 

 
hl.  pro  7 

 
 
R.usn.č.1006/2014        
Rada    s c h v a l u j e  
 
16 b) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly 717 - Městská policie 
Příbram 

návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly 717 - Městská policie 
Příbram. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0251 717 - MP 5311 5171  88 Opravy a udržování 218 457,00 

RP0251 717 - MP 5311 6122  1674 
Rozšíření městského kamerového 

dohlížecího systému, bez ÚZ 
-188 457,00 

RP0252 717 - MP 5311 5169  87 Nákup ostatních služeb 40 000,00 

RP0252 717 - MP 5311 5153  79 Plyn -40 000,00 

RP0252 717 - MP 5311 5139  77 Nákup materiálu 10 000,00 

RP0252 717 - MP 5311 5131  74 Potraviny 10 000,00 

RP0252 717 - MP 5311 5162  83 
Služby telekomunikací, 

radiokomunikací 
-60 000,00 

RP0252 717 - MP 5311 5137  76 Drobný hmotný majetek 10 000,00 

 
hl.  pro  7 
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R.usn.č.1007/2014        
Rada    s c h v a l u j e  
 
16 c) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014, tj. navýšení  příjmů kapitoly 741 OE ve výši 49.602 Kč a 
navýšení výdajů kapitoly 718 - OOO ve stejné výši 

návrh změny rozpočtu města na rok 2014, tj. navýšení  příjmů kapitoly 741 OE ve výši 49.602 Kč a 
navýšení výdajů kapitoly 718 - OOO ve stejné výši. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0259 741 - OE  4122 14004 1609 Dotace pro potřeby SDH 49 602,00 

RP0259 718 - OOO 5512 5167 14004 1435 
Odborná příprava - dotace (UZ 

14004) Pb I 
2 520,00 

RP0259 718 - OOO 5512 5156 14004 1610 
Pohonné hmoty - dotace (UZ 

14004) Pb I 
1 077,00 

RP0259 718 - OOO 5512 5167 14004 1996 
Odborná příprava - dotace Pb V - 

Zdaboř  
1 400,00 

RP0259 718 - OOO 5512 5167 14004 1611 
Odborná příprava - dotace (UZ 

14004) Pb VI-BH 
7 740,00 

RP0259 718 - OOO 5512 5132 14004 2837 
Věcné prostředky - dotace 

(ÚZ14004) PB. VI-BH 
20 000,00 

RP0259 718 - OOO 5512 5156 14004 1638 
Pohonné hmoty - dotace (UZ 

14004) Pb VI - BH 
16 865,00 

 
hl.  pro  7 

 
 
R.usn.č.1008/2014        
Rada    s c h v a l u j e  
 
16 d) 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 29.076,30 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 29.076,30 Kč. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0262 741 - OE  4116 15319 2774 
Neinvestiční dotace - prostředky 

EU 
27 137,88 

RP0262 741 - OE  4113 90001 2773 Neinvestiční dotace ze SF ŽP 1 938,42 

RP0262 741 - OE  4116  1830 Předpoklad -29 076,30 

 
hl.  pro  7 

 
 
R.usn.č.1009/2014        
Rada    s c h v a l u j e  
 
16 e) 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 

RP0263 721 - OIT 6171 6111  957 Programové vybavení -61 000,00 

RP0263 721 - OIT 6171 6125  467 Výpočetní technika 61 000,00 

 
hl.  pro  7 
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R.usn.č.1010/2014        
Rada    s c h v a l u j e  
 
16 f) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE (dotace)          
z důvodu přijetí investiční účelové dotace ve výši 1.000.000,00 Kč z rozpočtu Středočeského kraje         
na akci/projekt: HAS/SDH/017983/2014 "rekonstrukce vozidla T 815 " 

návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE (dotace) z důvodu 
přijetí investiční účelové dotace ve výši 1.000.000,00 Kč z rozpočtu Středočeského kraje na 
akci/projekt: HAS/SDH/017983/2014 "rekonstrukce vozidla T 815 ". 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0260 741 - OE  4222 93 3073 
Investiční dotace z KÚ - SDH 

auto 
1 000 000,00 

RP0260 741 - OE  4116  1830 Předpoklad -1 000 000,00 

 
hl.  pro  7 

 
 
R.usn.č.1011/2014        
Rada    s c h v a l u j e  
            Rozpočtové změny 16 g – 16q. 
 
16 g) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014, tj. snížení příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, ÚZ  13011)   
o částku 120.476,24 Kč a výdajů kapitoly 719 - OOVV ve stejné výši z důvodu finančního vypořádání 
účelové dotace přijaté ze státního rozpočtu na konání voleb do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu 
Parlamentu České republiky a další změny v rámci výdajů kapitoly 719 - OOVV 

změny rozpočtu města na rok 2014, tj. snížení příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, ÚZ  13011) o částku 
120.476,24 Kč a výdajů kapitoly 719 - OOVV ve stejné výši z důvodu finančního vypořádání účelové 
dotace přijaté ze státního rozpočtu na konání voleb do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu 
České republiky a další změny v rámci výdajů kapitoly 719 – OOVV. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola 
paragr

af 
pol. 

účel. 

znak 

prvek 

rozp. 
popis částka změny 

RP0254 741 - OE  4111 98187 2421 Volby do zastupitelstva obce -120 476,24 

RP0269 719 - OOVV 6171 5169  195 Nákup ostatních služeb 50 000,00 

RP0269 719 - OOVV 6171 5162  192 Služby telekom. a radokom. -50 000,00 

RP0271 719 - OOVV 6171 5173  204 Cestovné -50 000,00 

RP0271 719 - OOVV 6171 5136  188 Knihy, učební pomůcky a tisk 50 000,00 

RP0272 719 - OOVV 6115 5137 98187 2417 Drobný hm. dlouhod. majetek 8 803,50 

RP0272 719 - OOVV 6115 5139 98187 2373 Nákup materiálu 27 227,00 

RP0272 719 - OOVV 6115 5169 98187 2374 Nákup služeb 50 548,00 

RP0272 719 - OOVV 6115 5021 98187 2411 Ostatní osobní výdaje 725 618,00 

RP0272 719 - OOVV 6115 5156 98187 2414 Pohonné hmoty 12 317,00 

RP0272 719 - OOVV 6115 5175 98187 2406 Pohoštění 81 606,00 

RP0272 719 - OOVV 6115 5161 98187 2410 Poštovné 43 462,30 

RP0272 719 - OOVV 6115 5164 98187 2377 Pronájem 74 712,00 

RP0272 719 - OOVV 6115 5019 98187 2408 Refundace 19 702,96 

RP0272 719 - OOVV 6115 5032 98187 2409 Povin. pojist. na veř. zdr. pojištění 1 647,00 

RP0272 719 - OOVV 6115 5031 98187 2413 Sociální pojištění 4 576,00 

RP0272 719 - OOVV 6115 5011 98187 2501 Platy -1 170 696,00 

RP0273 719 - OOVV 4319 5139 13011 2843 Nákup materiálu 11 067,00 

RP0273 719 - OOVV 4319 5137 13011 1092 Drobný hm. dlouhod. majetek 19 218,00 

RP0273 719 - OOVV 4319 5038 13011 1094 Povinné pojištění 775,00 

RP0273 719 - OOVV 4319 5171 13011 2849 Opravy a údržba -19 142,00 

RP0273 719 - OOVV 4319 5173 13011 2845 Cestovné -7 500,00 

RP0273 719 - OOVV 4319 5167 13011 2851 Služby školení a vzdělávání -4 418,00 

 
 
16 h) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly 721 - OIT z důvodu 
nákupu tonerů 
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návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly 721 - OIT z důvodu nákupu 
tonerů. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0274 721 - OIT 6171 5172  465 
Programové vybavení do Kč 

60.000,--  
-60 000,00 

RP0274 721 - OIT 6171 5139  462 Materiál 60 000,00 

 
 
16 i) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace)    
o částku 53.300,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 728 - Sociální věci ve stejné výši v souvislosti              
s přijetím neinvestiční účelové dotace na poskytování sociálních služeb Pečovatelské služby města 
Příbram v roce 2014 

návrh změny rozpočtu města na rok 2014, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace)          
o částku 53.300,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 728 - Sociální věci ve stejné výši v souvislosti             
s přijetím neinvestiční účelové dotace na poskytování sociálních služeb Pečovatelské služby města 
Příbram v roce 2014. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0278 741 - OE  4116 13305 2973 Dotace pro PS a DD 53 300,00 

RP0278 728 - OSV 4351 5336 13305 2974 Neinvestiční dotace pro PS 27 000,00 

RP0278 728 - OSV 4357 5336 13305 2975 Neinvestiční dotace pro DD 26 300,00 

 
 
16 j) 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 neinvestiční účelové dotace ve 
výši 14.700,00 Kč na poskytování sociálních služeb v Azylovém domě města Příbram v roce 2014 

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 neinvestiční účelové dotace ve 
výši 14.700,00 Kč na poskytování sociálních služeb v Azylovém domě města Příbram v roce 2014. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0255 728 - OSV 4374 5011 13305 1192 Platy zaměstnanců 11 000,00 

RP0255 728 - OSV 4374 5011  413 Platy zaměstnanců -11 000,00 

RP0255 728 - OSV 4374 5031 13305 1193 Sociální pojištění 3 000,00 

RP0255 728 - OSV 4374 5031  416 Sociální pojištění -3 000,00 

RP0255 728 - OSV 4374 5032 13305 1194 Zdravotní pojištění 700,00 

RP0255 728 - OSV 4374 5032  418 Zdravotní pojištění -700,00 

RP0277 741 - OE  4116  1830 Předpoklad -14 700,00 

RP0277 741 - OE  4116 13305 1134 Azylový dům města Příbram 14 700,00 

 
 
16 k) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly 777 - OŠKSIS 

návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly 777 – OŠKSIS. 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0275 
777 - 

OŠKSIS 
3111 5137  2997 

Drobný hmotný dlouhodobý 

majetek - vlastní zdroje 
-0,27 

RP0275 
777 - 

OŠKSIS 
3111 5137 82005 2996 

Drobný hmotný dlouhodobý 

majetek - EU 
-1,08 

RP0275 
777 - 

OŠKSIS 
3111 5137  2998 

Drobný hmotný dlouhodobý 

majetek  - neuznatelné náklady 
1,35 

RP0275 
777 - 

OŠKSIS 
3111 5137  3006 

Drobný hmotný dlouhodobý 

majetek  - neuznatelné náklady 
21 001,85 

RP0275 
777 - 

OŠKSIS 
3119 5901  1301 

Rezerva - pedagogika, sport, 

důchodci, setkání škol, odměny 

ředitelů 

-21 001,85 
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16 l) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014, tj. snížení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE o částku 
25.498,00 Kč a výdajů kapitoly 747 ve stejné výši z důvodu finančního vypořádání dotace za rok 2014 

návrh změny rozpočtu města na rok 2014, tj. snížení rozpočtu příjmů kapitoly 741 – OE  o částku 
25.498,00 Kč a výdajů kapitoly 747 - OSHI ve stejné výši z důvodu finančního vypořádání dotace za rok 
2014. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0285 741 - OE  4116 07001 3039 Dotace na válečné hroby -25 498,00 

RP0285 747 - OSHI 3326 5171 07001 3038 Opravy a udržování -25 498,00 

 
 
16 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 

RP0282 728 - OSV 4374 5011  413 Platy zaměstnanců -15 000,00 

RP0282 728 - OSV 4374 5139  425 Nákup materiálu 15 000,00 

RP0282 728 - OSV 4374 5171 13305 1882 Opravy a udržování -17 803,00 

RP0282 728 - OSV 4374 5167 13305 432 Školení  -900,00 

RP0282 728 - OSV 4374 5154 13305 1458 Elektrická energie -791,00 

RP0282 728 - OSV 4374 5011 13305 1192 Platy zaměstnanců 18 440,00 

RP0282 728 - OSV 4374 5162 13305 1459 Telefony 1 054,00 

RP0282 728 - OSV 4312 5229  2897 Členské příspěvky 363,00 

RP0282 728 - OSV 4319 5169  410 Nákup služeb -363,00 

RP0282 728 - OSV 4341 5139  348 Nákup materiálu -492,00 

RP0282 728 - OSV 4341 5032  1276 Zdravotní pojištění 492,00 

RP0282 728 - OSV 4341 5171  1518 Oprava a údržba -7 035,00 

RP0282 728 - OSV 4341 5031  1277 Sociální pojištění 7 035,00 

RP0282 728 - OSV 4341 5137  347 
Drobný hmotný dlouhodobý 

majetek 
-4 140,00 

RP0282 728 - OSV 4341 5424  1810 Náhrady mezd v době nemoci -18 000,00 

RP0282 728 - OSV 4341 5021  1278 Ostatní osobní výdaje 22 140,00 

RP0282 728 - OSV 4312 5167 13305 2902 Školení -2 400,00 

RP0282 728 - OSV 4312 5136 13305 2909 Knihy, tisk 2 400,00 

RP0282 728 - OSV 4312 5137 13305 2901 
Drobný hmotný dlouhodobý 

majetek 
-2 000,00 

RP0282 728 - OSV 4312 5171 13305 2972 Opravy a udržování 2 000,00 

RP0282 728 - OSV 4319 5139 13233 2941 Nákup materiálu -4 709,00 

RP0282 728 - OSV 4319 5031 13233 2954 Sociální pojištění dohody 4 709,00 

RP0282 728 - OSV 4319 5021 13233 2946 Ostatní osobní výdaje -11 100,00 

RP0282 728 - OSV 4319 5169 13233 2940 Nákup služeb 11 100,00 

RP0282 728 - OSV 4319 5167 13233 2947 Služby školení a vzdělávání -655,00 

RP0282 728 - OSV 4319 5136 13233 2950 Knihy, tisk 655,00 

 
 
16 n) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly 715 - Zdravotnictví 

návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly 715 – Zdravotnictví. 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0284 715 - ZDR 3539 5011  131 Platy zaměstnanců -94 082,00 

RP0284 715 - ZDR 3539 5021  132 Ostatní osobní výdaje 94 082,00 

RP0284 715 - ZDR 3539 5192  144 Sociální fond -6 478,00 

RP0284 715 - ZDR 3539 5139  140 Nákup materiálu 6 478,00 

16 o) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (dotace) o částku 
302.387,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 723 - OŽP ve stejné výši z důvodu přijetí investiční účelové 
dotace na lesní hospodářské osnovy (ÚZ 29516) 
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návrh změny rozpočtu města na rok 2014, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (dotace) o částku 
302.387,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 723 - OŽP ve stejné výši z důvodu přijetí investiční účelové 
dotace na lesní hospodářské osnovy (ÚZ 29516). 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0281 741 - OE  4216 29516 2052 Lesní hospodářské osnovy 556 111,00 

RP0281 741 - OE  4116  1830 Předpoklad -253 724,00 

RP0283 723 - ŽP 1036 6119 29516 1537 Lesní hospodářské osnovy 302 387,00 

 
 
16 p) 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. 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0288 747 - OSHI 3639 6121  2817 Pozemní stavby -1 034 010,00 

RP0288 747 - OSHI 3639 6122  3064 Stroje, přístroje, zařízení 1 034 010,00 

 
 
16 q) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně příjmů z důvodu přijetí účelové dotace na 
projekt: "Rekonstrukce budovy - zřízení nové mateřské školy v Příbrami, nám. Dr. Josefa Theurera 261" 
v celkové výši 3.226.880,65 Kč 

návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně příjmů z důvodu přijetí účelové dotace na projekt: 
"Rekonstrukce budovy - zřízení nové mateřské školy v Příbrami, nám. Dr. Josefa Theurera 261" 
 v celkové výši 3.226.880,65 Kč. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0289 741 - OE  4123 82005 2695 Neinvestiční dotace EU 627 976,73 

RP0289 741 - OE  4223 82505 2798 Investiční dotace EU  2 598 903,92 

RP0289 741 - OE  4116  1830 Předpoklad -3 226 880,65 

 
                                                         hl.  pro  7 

 
 
17) Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o svozu biologicky rozložitelného komunálního odpadu 
číslo:647/Še/2014  

(staženo z programu) 
 
 
18) Prodej volného bytu č. 17 v Příbrami I, ul. Riegrova  č. p. 73 o vel. 1+0 obálkovou metodou 

 
Jednání RM opustil Mgr. Švenda – počet členů RM 6. 
 
R.usn.č.1012/2014        
Rada    n e d o p o r u č u j e   ZM  

schválit prodej volného bytu o vel.  1+0 v Příbrami I, ul. Riegrova č.p. 73, č.b. 17  pro  Vranovice o.s 
zastoupené panem ……………, se sídlem Riegrova 73, Příbram I, IČO: 22727663, za cenu 212.000,00 
Kč s platbou převodem, do 30 dnů od vyzvání. 
 

                                                         hl.  pro  6  
 

Na jednání RM se vrátil Mgr. Švenda – počet členů RM 7. 
 
 
19) Záměr vydání souhlasu se zápisem věcného práva do veřejného seznamu při případném 
bezúplatném převodu pozemku p. č. 4212/5 v k. ú. Příbram 

R.usn.č.1013/2014        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM  
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schválit záměr vydat souhlas se zápisem věcného práva do veřejného seznamu spočívajícího 
v závazku města Příbram nezcizit a nezatížit zástavním právem převáděnou nemovitou věc - pozemek 
p. č. 4212/5 v k. ú. Příbram, a to po dobu 10 let ode dne jejího nabytí při případném bezúplatném 
převodu pozemku p. č. 4212/5 v k. ú. Příbram. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
20) Petice na podporu jmenování paní  …………… ředitelkou mateřské školky Kličkova vila 

R.usn.č.1014/2014        
Rada    b e r e    n a    v ě d o m í 

Petici na podporu jmenování paní  …………… ředitelkou mateřské školky Kličkova vila. 
 
                                                         hl.  pro  7 

 
 
21) Návrh na sepsání souhlasného prohlášení mezi městem Příbram a společností DUVE ČR, s.r.o., IČO: 
26444178, se sídlem Dělostřelecká 368, Příbram I 

R.usn.č.1015/2014        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM  

schválit sepsání souhlasného prohlášení mezi městem Příbram jako vlastníkem pozemku p.č. 3102/21 
v k.ú. Příbram a společností DUVE ČR, s.r.o., IČO: 26444178, se sídlem Dělostřelecká 368, Příbram I,  
jako vlastníkem stavby trafostanice na pozemku p.č. 3102/148, k.ú. Příbram, zasahující do uvedeného 
pozemku ve vlastnictví města Příbram, jímž město Příbram uzná vznik přestavku a tím i skutečnost, že 
došlo ke změně vlastnického práva k zastavěné části pozemku p.č. 3102/21, k.ú. Příbram, označené na 
základě geometrického plánu pro vyznačení budov a rozdělení pozemku č. 5203-31/2013 ze dne 
27.11.2013 jako díl „a“ o výměře 0,30 m2, ve prospěch společnosti DUVE ČR, s.r.o., přičemž 
společnost uhradí městu Příbram obvyklou cenu nabytého pozemku ve výši 150 Kč a uhradí veškeré 
poplatky spojené s administrací této věci.  
 
                                                          hl.  pro  7 

 
 
22) Žádost o prodej části pozemku p. č. 55/1 o výměře cca 200 m

2
 v k. ú. Občov 

R.usn.č.1016/2014        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM  

schválit prodej části pozemku p. č. 55/1 o výměře cca 200 m
2 
z celkové výměry 1364 m

2
 v k. ú. Občov 

za cenu 440 Kč/m
2
, panu ……………, bytem  …………… s tím, že kupující uhradí náklady spojené 

s vypracováním znaleckého posudku ve výši 1.800 Kč. 
 
II.   s c h v a l u j e   
úhradu za bezesmluvní užívání části pozemku p. č. 55/1 o výměře cca 200 m

2
 z celkové výměry  

1364 m
2
 v k. ú. Občov, a to za 2 roky zpětně, za cenu 0,25 Kč/m

2
/rok.     

 
              hl.  pro  6  
                       proti 0  
                     zdrž. 1  
 

 
 23) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN - p. č. 495 a  
p. č. 496/1, vše k. ú. Lazec 

R.usn.č.1017/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN přes pozemky ve vlastnictví města Příbram, a 
to p. č. 495 a p. č. 496/1, vše k. ú. Lazec, 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. 495 – zeleň 
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                              – uložení v zeleni za cenu 100 Kč/bm  
pozemek p. č. 496/1 – místní komunikace III. tř., zeleň  
                                  – uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm a podélné uložení do 
                                     komunikace za cenu 400 Kč/bm 
                                  – uložení v zeleni za cenu 100 Kč/bm. 
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
24) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN - p.č. 2104/87, p.č. 
2104/89, p.č. 4108/1 a p.č. 4108/19, vše k.ú. Příbram 

R.usn.č.1018/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN přes pozemky ve vlastnictví města Příbram, a 
to p. č. 2104/87, p. č. 2104/89, p. č. 4108/1 a p. č. 4108/19, vše 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: 
pozemky p. č. 2104/87, p. č. 2104/89, p. č. 4108/1 a p. č. 4108/19 – zeleň              
                              – uložení v zeleni za cenu 100 Kč/bm. 
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
25) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN - p. č. 3216,  
p. č. 3217, p. č. 3219 a p. č. 3222/1, vše k. ú. Příbram 

R.usn.č.1019/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN přes pozemky ve vlastnictví města Příbram, a 
to p. č. 3216, p. č. 3217, p. č. 3219 a p. č. 3222/1, vše 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 pro každou inž. síť zvlášť dle "Zásad", a to: 
pozemek p. č. 3216 – místní komunikace III. tř., chodník 
                                – uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm a podélné uložení do 
                                   komunikace za cenu 400 Kč/bm 
                                – uložení v chodníku za cenu 100 Kč/bm 
pozemek p. č. 3217 – místní komunikace IV. tř., chodník 
                                – uložení křížením komunikace, podélné uložení do komunikace a uložení 
                                   v chodníku za shodnou cenu 100 Kč/bm 
pozemek p. č. 3219 – místní komunikace III. tř., chodník, zeleň 
                                 – uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm a podélné uložení do 
                                    komunikace za cenu 400 Kč/bm 
                                 – uložení v chodníku a v zeleni za shodnou cenu 100 Kč/bm 
pozemek p. č. 3222/1 – silnice II/118, místní komunikace IV. tř. - chodník 
                                   – uložení křížením silnice II/118 za cenu 2.500 Kč/bm a podélné uložení do 
                                      silnice II/118 za cenu 500 Kč/bm 
                                   – uložení v komunikaci IV. tř. (v chodníku) za cenu 100 Kč/bm. 
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
 
26) Žádost o poskytnutí dotace na charitativní koncert pořádaný občanským sdružením „Chci pomoci“ 

R.usn.č.1020/2014        
Rada    s c h v a l u j e  
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poskytnutí dotace na charitativní koncert pořádaný občanským sdružením „Chci pomoci“ ve výši 10 000 
Kč na úhradu nákladů spojených s organizací této akce. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
27) Výsledek konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitelky příspěvkové organizace 
Mateřská škola Kličkova vila 

 
Jednání RM opustil Ing. Vařeka – počet členů RM 6.  
 
R.usn.č.1021/2014        
Rada    j m e n u j e 

paní Ivu Šedivou ředitelkou příspěvkové organizace Mateřská škola Kličkova vila se sídlem Ondrákova 
280, 261 01 Příbram II s účinností od 1. ledna 2015. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

Na jednání RM se vrátil Ing. Vařeka – počet členů RM 7. 
 
 
28) Uzavření smlouvy ve věci ekonomického poradenství 

R.usn.č.1022/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

1) Zadání zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona na základě výjimky ve smyslu ust. 
č. VII, bodu 6 písm. b) směrnice č. 2/2011, přičemž důvodem přímého zadání je zejména zkušenost 
poskytovatele služeb - jde o uznávanou kapacitu daňového práva, člena nejvyššího vedení profesní 
komory daňových poradců, osobu, která je schopna promítat daňově-právní oblast do oblasti 
ekonomické,  navrhovaná měsíční odměna je s ohledem na poskytované služby v místě a čase 
obvyklá. 

2) Uzavření smlouvy ve smyslu § 1746 Občanského zákoníku ve věci ekonomického poradenství 
s podnikající fyzickou osobou nezapsanou v obchodním rejstříku  Ing. Václavem Dvořákem, IČ 
49840924, místo podnikání Příbram I, náměstí T. G. Masaryka 1, za částku 
20 000,- Kč/měsíc (osoba není plátcem DPH), na dobu určitou v délce trvání 24 měsíců. 

 
                                 hl.  pro  5  
              proti  0  

         zdrž. 2  
 
 
29) Zimní úklid chodníků kolem budov MěÚ Příbram 

R.usn.č.1023/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

1) Ukončení smlouvy o dílo na zakázku „Zimní úklid chodníků kolem budov MěÚ Příbram“ s paní  
…………… dohodou. 

2) Užití výjimky ze směrnice č. 2/2011 dle čl. VII odst.6 písm. b) a uzavření smlouvy o dílo na zakázku 
„Zimní úklid chodníků kolem budov MěÚ Příbram“ s podnikající fyzickou osobou ……………, se 
sídlem  …………… za nabídkovou cenu 2 250,- Kč za jeden den zimní údržby.  

 
                        hl.  pro  5 
              proti  0  

           zdrž. 2  
 

 
30) Souvislé opravy MK 2014 – ukončení investiční akce 

R.usn.č.1024/2014        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

uplatnění smluvní pokuty firmě VIAMO Praha s.r.o. za prodlení se splněním termínu dle smlouvy  
o dílo č. 691/OSHI/2014 dle kalkulace v plné výši 218.915,88 Kč formou snížení konečné faktury 
v souladu s čl. 10.7. SoD. 
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II.   n e s c h v a l u j e 
předčasné uvolnění finančních prostředků za provedené práce firmě VIAMO Praha s.r.o.  
dle její žádosti.  
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
31) Dodatek č. 3 Směrnice č. 4/98 pro používání a provoz motorových vozidel Města Příbram (MěÚ)  

R.usn.č.1025/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

Dodatek č. 3 Směrnice č. 4/98 pro používání a provoz motorových vozidel Města Příbram (MěÚ). 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
32) Dohoda o užívání jiného silničního motorového vozidla než vozidla v majetku města Příbram 
poskytovaného pro služební účely a užívání jiného silničního motorového vozidla než vozidla v majetku 
města Příbram poskytovaného pro služební účely při zajištění přepravy přiděleným řidičem. 

R.usn.č.1026/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření „Dohody o užívání jiného silničního motorového vozidla než vozidla v majetku města Příbram 
poskytovaného pro služební účely a užívání jiného silničního motorového vozidla než vozidla v majetku 
města Příbram poskytovaného pro služební účely při zajištění přepravy přiděleným řidičem“ mezi 
městem Příbram a starostou města Příbram. 
 

             hl.  pro  6  
                        proti 0 
                                 zdrž. 1  

 
33) Zpráva o plnění usnesení RM Příbram 

R.usn.č.1027/2014        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í  

předloženou zprávu o kontrole plnění usnesení RM Příbram. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
34) Mimořádné odměny členům JSDHO 

R.usn.č.1028/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

vyplacení mimořádných odměn členům JSDHO v celkové výši 95 900,- Kč dle přiloženého seznamu. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
35) Komise RM 

(staženo z programu) 
 

 
 
36) Návrh odměn ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací města a vedoucím organizačních 
složek města 

R.usn.č.1029/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

odměnu řediteli Technických služeb města Příbrami, dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 
předloženého materiálu. 
 

                                                         hl.  pro  7 
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R.usn.č.1030/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

odměnu ředitelce Městských jeslí a rehabilitačního stacionáře Příbram, dle návrhu uvedeného 
v příloze č. 1 předloženého materiálu. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

R.usn.č.1031/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

odměnu řediteli Sportovních zařízení města Příbram, dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 
předloženého materiálu. 
 

                                  hl.  pro  4  
                                                     proti  0 
                                                     zdrž. 3  
 
 

R.usn.č.1032/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

odměnu ředitelce Galerie Františka Drtikola Příbram, dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 
předloženého materiálu. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

R.usn.č.1033/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

odměnu řediteli Divadla A. Dvořáka Příbram, dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého 
materiálu. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

R.usn.č.1034/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

odměnu řediteli Knihovny Jana Drdy, dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 

R.usn.č.1035/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

odměnu vedoucí Městské realitní kanceláře, dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého 
materiálu. 
 

hl.  pro  6  
              proti  0 
               zdrž. 1  
 

R.usn.č.1036/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

odměnu vedoucí Azylového domu města Příbram, dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého 
materiálu. 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
37) Prošetření postupu při zpracování projektové dokumentace na realizaci projektu umístění čtyř 
podzemních kontejnerů z pohledu kvality zpracované dokumentace pro následnou realizaci a s ohledem 
na dodržení příslušných smluvních podmínek 

R.usn.č.1037/2014        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

předložený materiál.  
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II.   u k l á d á 
odboru silničního hospodářství a investic uplatnit reklamaci dle čl. 6 Smlouvy. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
38) Žádost o navýšení finanční podpory a poskytnutí záštity (Sport Action s.r.o.) 

R.usn.č.1038/2014       
Rada    s c h v a l u j e  

převzetí záštity města Příbram nad akcí Nejúspěšnější sportovec roku, která se uskuteční 13. ledna 
2015 v Divadle A. Dvořáka Příbram.  

                   
                                       hl.  pro  7 

 
 
39) Projednání podpisu smlouvy – finanční podpora projektu - Grantová smlouva s Domem zahraniční 
spolupráce v rámci programu Erasmus+ pro projekt Customs and Traditions in Europe as an 
Educational Concept for Preschool and Primary Education 

R.usn.č.1039/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

podpis „Grantové smlouvy pro projekt s více příjemci v rámci programu ERASMUS+“  č. 2014-1CZ01-
KA201-002083 na finanční zajištění projektu  „Customs and Traditions in Europe as an Educational 
Concept for Preschool and Primary Education“.  
 

                                                         hl.  pro 7 
  

 
40) Žádost o projednání přerušení provozu – MŠ, Příbram VII, Jana Drdy 496 

R.usn.č.1040/2014        
Rada    s o u h l a s í  

se záměrem ředitelky Mateřské školy, Příbram VII, Jana Drdy přerušit provoz školy na pracovišti v ul. 
Jana Drdy v době od 23.12.2014 do 02.01.2015 a na pracovišti v Žežické ulici v době od 29.12.2014 do 
02.01.2015. 

 
                                                           hl.  pro  7 

 
 
41) Žádosti o přidělení volného bytu č. 3 v Příbrami IV, Březnická 157 a volného bytu č. 39 v Příbrami IV, 
Čs. armády 5 

R.usn.č.1041/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

1) přidělení bytu č. 3 v Příbrami IV, Březnická 157, 1+1, 40,00 m² - sociální byt, pro ……………,  
…………… na dobu určitou 1 rok, 
2) přidělení bytu č. 39 v Příbrami IV, Čs. armády 5, 1+0, 44,52 m² - služební byt – Městská policie 
Příbram, pro ……………,  …………… na dobu určitou 1 rok. 
 

                                                         hl.  pro 7 
 
 

42) Výběr zhotovitele stavebních prací – Úprava zahrady v přírodním stylu při MŠ V zahradě, MŠ Školní 
a MŠ Bratří Čapků - výsledek 

 
R.usn.č.1042/2014        
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 – Úprava zahrady v přírodním stylu při MŠ V zahradě, MŠ 
Školní a MŠ Bratří Čapků“. 

2) Vyloučení společnosti MTStav Příbram s.r.o., K Podlesí 649, 261 01 Příbram, IČ 27240088, ve 
smyslu ust. § 77 odst. 6 zákona za nevysvětlení mimořádně nízké nabídkové ceny. 
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3) Vyloučení společnosti VYSSPA Sports Technology s.r.o., Cvokařská 160/10, Plzeň 4 – Lobzy, IČ 
27967638, ve smyslu ust. § 76 odst. 6 zákona  pro nesplnění požadavků zadavatele stanovených 
v zadávacích podmínkách. 

4) Zrušení zadávacího řízení ve smyslu ust. § 84 odst. 1 písm. e) zákona, neboť k hodnocení zbyla 
nabídka jednoho uchazeče.  

 
hl.  pro  6  

              proti  0 
              zdrž. 1  

 
Jednání RM opustila Bc. Ženíšková – počet členů RM 6. 

 
 
43) Zrušení veřejné zakázky - Výběr zhotovitele stavebních prací – Zateplení objektu plaveckého bazénu 
Příbram 

R.usn.č.1043/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

zrušení zadávacího řízení na zakázku "Výběr zhotovitele stavebních prací – Zateplení objektu 
plaveckého bazénu Příbram" dle § 84 odst. 2 písm. e) zákona  z důvodů zvláštního zřetele hodných, 
pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval  - ZM dne 15.12.2014 
neschválilo vyčlenění částky ve výši ceny díla z rozpočtu města. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

Na jednání RM se vrátila Bc. Ženíšková – počet členů RM 7. 
 

 
44) Výběr zhotovitele stavebních prací – Zateplení objektů MŠ Jungmannova 91, MŠ V Zahradě, 
Spojovací koridor v areálu obou MŠ, vše v Příbrami III - výsledek 

R.usn.č.1044/2014        
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 – Zateplení objektů MŠ Jungmannova 91, MŠ V Zahradě, 
Spojovací koridor v areálu obou MŠ, vše v Příbrami III“. 

2) Vyloučení společnosti Morez stavební s. r. o., Terezie Brzkové 1037/27, 318 00 Plzeň, IČ 
29115850, § 76 odst. 6 zákona  pro nesplnění požadavků zadavatele stanovených v zadávacích 
podmínkách. 

3) Zadání zakázky Výběr zhotovitele stavebních prací – Zateplení objektů MŠ Jungmannova 91, MŠ 
V Zahradě, Spojovací koridor v areálu obou MŠ, vše v Příbrami III, vítěznému uchazeči dle 
nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy se společností STALER spol. s. r. o., 261 01 DUBNO 62, 
IČ 01498240, za nabídkovou cenu 5 659 336,20 Kč bez DPH.  

 
                                                         hl.  pro  7 
 

 
45) Různé      

 
Zápis ověřili: 
Věra Kresslová 
Ing. Petr Stříbrnský 
 
Bc. Alena Ženíšková 
1. místostarostka 
 
Zapsala: Iva Černohorská 
Dne 30.12.2014  
 
Ověřeno: 05.01.2015 
Vyvěšeno: 06.01.2015 
 


