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MěÚ Příbram

 
Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 09.01.2023

 
Číslo Název Předkladatel

R.usn.č.0001/2023 Námitka proti zápisu z Rady města Příbram ze dne
12.12.2022

Mgr. Jan Konvalinka

R.usn.č.0002/2023 Schválení programu včetně návrhů změn a
doplňků

R.usn.č.0003/2023 Snížení celkového počtu zaměstnanců MěÚ
Příbram v souvislosti s ukončením projektu "Výzva
adaptační skupiny pro děti cizince migrující z
Ukrajiny 2022"

Ing. Jaroslava
Poláková

R.usn.č.0004/2023 Žádost o snížení neinvestičního příspěvku roku
2022 o 400.000 Kč

Mgr. Tomáš Cipra,
DiS.

R.usn.č.0005/2023 Žádost o schválení knižních darů II. pololetí 2022 Zdeňka Šmídová
R.usn.č.0006/2023 Žádost o souhlas zřizovatele s podáním žádosti v

Programu 2023 pro poskytování dotací na podporu
základních knihoven z rozpočtu Středočeského
kraje z Fondu kultury a obnovy památek.

Zdeňka Šmídová

R.usn.č.0007/2023 Žádost o převedení části provozního příspěvku na
investiční příspěvek v roce 2022

MgA. Petr Bednář

R.usn.č.0008/2023 Žádost o výpůjčku vývěsních skříněk MgA. Petr Bednář
R.usn.č.0009/2023 Žádost o schválení přijmutí finančních darů za rok

2022
MgA. Petr Bednář

R.usn.č.0010/2023 Změny rozpisu rozpočtu města na rok 2022 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0011/2023 Změny rozpisu rozpočtu města na rok 2022 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0012/2023 Změny rozpisu rozpočtu města na rok 2022 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0013/2023 Rozpočtová opatření 2022 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0014/2023 Změny rozpisu rozpočtu města na rok 2022 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0015/2023 Schválení hodnotící komise pro veřejnou zakázku-
Celková rekonstrukce a modernizace Aquaparku
Příbram (2)

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0016/2023 Schválení hodnotící komise pro veřejnou zakázku
- Úklidové služby ve společných prostorách
bytových domů, kanceláři MěRK

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0017/2023 Schválení hodnotící komise pro veřejnou zakázku -
Lávky Příbram

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0018/2023 Zrušení zadávacího postupu pro veřejnou zakázku-
Poskytování služeb údržby a provozní podpory
systému PROXIO

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0019/2023 Výjimka z Pravidel č. 1/2018/MěÚ – návrh na
přidělení ubytovací buňky

PhDr. Luděk Fára

R.usn.č.0020/2023 Záměr podání žádosti o poskytnutí dotace z
Programu 2023 pro poskytování dotací na podporu
turistických informačních center Středočeského
kraje

PhDr. Marie
PilíkováBc. Zuzana
Kučerová
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R.usn.č.0021/2023 Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI v
příspěvkové organizaci Mateřská škola, Příbram
VIII, Školní 131

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0022/2023 Organizace provozu v MŠ zřizovaných městem
Příbram v období červenec - srpen 2023

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0023/2023 Revokace R.usn.č.1121/2022 ze dne 14.11.2022
– Projekt Trenéři ve škole_dodatek na změnu
fakturace

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0024/2023 Projekt Trenéři ve škole_smlouva o dílo na jaro
2023

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0025/2023 ZUŠ Antonína Dvořáka, Příbram - žádost o
schválení čerpání dotačního programu - šablony
pro MŠ a ZŠ

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0026/2023 Základní škola Příbram - Březové Hory, Prokopská
337 - souhlas zřizovatele s přijetím účelově
určeného finančního daru v rámci projektu Obědy
pro děti

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0027/2023 Stoka, ul. Na Pahorku - Dodatek č. 1 Ing. Markéta
Pavlištová
HavlováMgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0028/2023 Dohody o narovnání práv ze smluv o dílo – Silnice
Nepomuk, s.r.o.

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0029/2023 Žádost o uzavření smlouvy o výpůjčce částí
pozemků p. č. 2809/3, p. č. 100/3 a p. č. 710/2,
vše v k. ú. Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0030/2023 Návrh na prodej části pozemku p. č. 770/6 v
katastrálním území Lazec

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0031/2023 Návrh na propachtování pozemků p. č. 4143/2, p.
č. 4143/1, oba v katastrálním území Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0032/2023 Žádost o prodej, příp. pronájem části pozemku p.
č. 235/1 v k. ú. Lazec

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0033/2023 Žádost o prodej částí pozemků p. č. 3824/4 a p. č.
3212/11, oba v k. ú. Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0034/2023 Žádosti o pronájem části pozemku p. č. 2774/25 v
k. ú. Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0035/2023 Žádost o prodej části pozemku p. č. 2735/5 v
katastrálním území Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0036/2023 Žádost o prodej části pozemku p. č. 85/196 v k.
ú. Zdaboř, s uzavřením smlouvy o zřízení věcného
břemene

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0037/2023 Žádost o prodej pozemků v katastrálním území
Trhové Dušníky

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0038/2023 Žádost o výpůjčku jednacího sálu v budově města
na nám. T. G. Masaryka 121, Příbram I

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0039/2023 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce prostor
v budově č. p. 27, Příbram V-Zdaboř včetně
souvisejících pozemků, se spolkem SH ČMS – Sbor
dobrovolných hasičů Zdaboř

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0040/2023 1) Návrh na bezúplatný převod pozemku
p. č. 4233/91 v k. ú. Příbram do vlastnictví
města Příbram 2) Návrh na revokaci usnesení

Mgr. Žaneta
Vaverková
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Zastupitelstva města Příbram ze dne 25.4.2022, č.
usn. 829/2022/ZM

R.usn.č.0041/2023 Žádost o udělení souhlasu města Příbram s
připojením objektu na pozemku p.č. 135/24
k rozvaděči elektrické energie ve vlastnictví
města na pozemku p.č. 135/2, vše v k.ú. Brod u
Příbramě.

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0042/2023 Smlouva o dílo na zpracování technicko-
ekonomické studie mezi městem Příbram a
společností TERMONTA PRAHA a.s.

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0043/2023 Žádost o udělení souhlasu s umístěním informační
cedule na budovu č. p. 163, ul. Dlouhá, Příbram
III

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0044/2023 Záměr uzavření smlouvy o dodávce tepelné
energie se společností Energo Příbram s.r.o. –
odběrné místo Aquapark Příbram.

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0045/2023 výběr dodavatele k VZ - Odstavná stání pro
obytné vozy

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0046/2023 Změny rozpisu rozpočtu na rok 2022 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0047/2023 Rozpočtové opatření 2022 Ing. Venuše
Štochlová

 
Projednané informace na programu jednání dne: 09.01.2023

 
 Název Předkladatel

Zahájení kontrola zápisu
Interpelace
Informace členů RM
Různé

 
 
 

Materiály zamítnuty na programu jednání dne: 09.01.2023
 

Číslo Název Předkladatel

Žádost o dlouhodobý pronájem pozemků, vše v k.
ú. Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková
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Námitka proti zápisu z Rady města Příbram ze dne 12.12.2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0001/2023 4
1) rozhodla
 po vznesení námitky člena rady  o opravě zjevných písemných  nesprávností 

v zápise z jednání  Rady města Příbram ze dne 12.12.2022 takto:

Komise pro realizaci majetku města

Předseda: Marta Frýbertová

Členové: Ing. Monika Petrová,  Ph.D., Lubomír Vrána, Petr Štěpánek, Miroslav
Podzimek, Mgr. Marek Škaloud, Alena Smejkalová

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Schválení programu včetně návrhů změn a doplňků

Usnesení číslo: R.usn.č.0002/2023 5
1) schvaluje
 program jednání RM.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Snížení celkového počtu zaměstnanců MěÚ Příbram v souvislosti s ukončením
projektu "Výzva adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022"

Usnesení číslo: R.usn.č.0003/2023 6
1) stanovuje
 celkový počet zaměstnanců Městského úřadu Příbram na počet 221 zaměstnanců,

s účinností od 01.02.2023.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Žádost o snížení neinvestičního příspěvku roku 2022 o 400.000 Kč

Usnesení číslo: R.usn.č.0004/2023 7
1) schvaluje
 snížení neinvestičního příspěvku na rok 2022 o 400.000 Kč
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Žádost o schválení knižních darů II. pololetí 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0005/2023 8
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1) schvaluje
 Souhlas s přijetím darů knih II. pololetí 2022
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Žádost o souhlas zřizovatele s podáním žádosti v Programu 2023
pro poskytování dotací na podporu základních knihoven z rozpočtu
Středočeského kraje z Fondu kultury a obnovy památek.

Usnesení číslo: R.usn.č.0006/2023 9
1) schvaluje
 Souhlas zřizovatele s podáním žádosti v Programu 2023 pro poskytování dotací na

podporu základních knihoven z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu kultury a
obnovy památek.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Žádost o převedení části provozního příspěvku na investiční příspěvek v roce
2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0007/2023 10
1) schvaluje
 převedení částky 2.800.000,- Kč z provozního příspěvku v roce 2022 na investiční

příspěvek
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Žádost o výpůjčku vývěsních skříněk

Usnesení číslo: R.usn.č.0008/2023 11
1) schvaluje
  výpůjčku tří kusů vývěsních skříněk

 

 
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Žádost o schválení přijmutí finančních darů za rok 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0009/2023 12
1) schvaluje
 přijetí finančních darů v celkové hodnotě 305.000,- Kč dle přílohy
 
 
Rada města, 1. jednání, dne 09.01.2023 Strana 6/20



V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR)
a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Změny rozpisu rozpočtu města na rok 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0010/2023 13
1) schvaluje
 RZ0362 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2022 v souladu s usnesením RM č. usn. 0068/2022

bodu 2) ze dne 24.01.2022  v rámci příjmů kapitoly  741 - OE (neinvestiční přijaté transfery, ÚZ 33090) a
běžných výdajů, tj. snížení kapitoly 777 - OŠKS o částku 5.070.000,00 Kč a navýšení kapitoly 741 - OE
(rezerva města) ve stejné výši z důvodu vratky dotace v rámci "Výzvy Adaptační skupiny pro děti cizince
migrující z Ukrajiny 2022 č.j. MSMT-7105/2022-2".

 
2) schvaluje
 RZ0366 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2022 v souladu s usnesením RM č. usn. 0068/2022 bodu

2) ze dne 24.01.2022 v rámci běžných výdajů, tj. snížení kapitoly 741 - OE (rezerva města) o částku
1.258.000,00 Kč a navýšení kapitoly 717 - MP ve stejné výši z důvodu vyššího čerpání na některých
prvcích, než bylo rozpočtováno.

 
 
3) schvaluje
 RZ0378 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2022 v rámci běžných výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ v souladu

s usnesením RM č. usn. 0068/2022 bodu 2) ze dne 24.01.2022 z důvodu posílení neinvestičních příspěvků
v souvislosti s úhradou nákladů na plaveckou výuku žáků základních škol zřizovaných městem Příbram
v roce 2022.

 
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Změny rozpisu rozpočtu města na rok 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0011/2023 14
1) schvaluje
 RZ0383 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2022 v rámci kapitálových  výdajů kapitoly 786 - OIRM v

souladu s usnesením RM č. usn. 0068/2022 bodu 2) ze dne 24.01.2022 z důvodu vyššího čerpání na
některých prvcích, než bylo rozpočtováno.

 
2) schvaluje
 RZ0384 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2022 v rámci běžných výdajů kapitoly 741 - OE v souladu

s usnesením RM č. usn. 0068/2022 bodu 2) ze dne 24.01.2022 z důvodu posílení rozpočtu na prvku 615
(ostatní-platby daní a poplatků) o částku 303.484,00 Kč.

 
3) schvaluje
 RZ0385 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2022 v souladu s usn. RM 0068/2022 bodu 2) ze dne

24.01.2022 v rámci příjmů kapitoly 741- OE (investiční přijaté transfery, ÚZ 633) a v rámci kapitálových
výdajů kapitoly 786 - OIRM z důvodu přijetí dotace, kterou město Příbram obdrželo dne 15.12.2022 na
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projekt "Stanoviště pro obytná auta v areálu Nového rybníku", ev. č. PCR/KAR/048335/2022 ve výši
2.000.000,00 Kč.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Změny rozpisu rozpočtu města na rok 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0012/2023 15
1) schvaluje
 RZ0344 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2022 v souladu s usnesením RM

č. 0068/2022 bodu 2) ze dne 24.01.2022 a usnesením RM č. 0056/2022 ze dne
24.01.2022 v rámci běžných výdajů tj. navýšení kapitoly 778 - DAD (neinvestiční
příspěvek zřizovatele) o částku 500.000,00 Kč a snížení kapitoly 749 - MěRK ve
stejné výši.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Rozpočtová opatření 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0013/2023 16
1) schvaluje
 RZ0386 - rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2022 v souladu s usnesením ZM č.

702/2021 ZM bodu 3) ze dne 06.12.2021 v rámci výdajů kapitoly 778 - DAD, tj. snížení běžných výdajů
(neinvestiční příspěvek- divadlo) o částku 2.800.000,00 Kč a navýšení kapitálových výdajů (investiční
příspěvek) ve stejné výši.

 
2) schvaluje
 RZ0387 - rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2022 v souladu s usnesením ZM č.

702/2021 ZM bodu 3) ze dne 06.12.2021 v rámci výdajů kapitoly 787 - CSZS, tj. snížení běžných
výdajů (neinvestiční příspěvek od zřizovatele) o částku 1.600.000,00Kč a navýšení kapitálových výdajů
(investiční příspěvek od zřizovatele) ve stejné výši.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Změny rozpisu rozpočtu města na rok 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0014/2023 17
1) schvaluje
 RZ0388 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2022 v souladu s usnesením RM č. usn. 0068/2022 bodu

2) ze dne 24.01.2022 v rámci běžných výdajů, tj. snížení kapitoly 787 - CSZS (neinvestiční příspěvek od
zřizovatele) o částku 400.000,00 Kč a navýšení kapitoly 741 - OE (rezerva města) ve stejné výši.

 
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Schválení hodnotící komise pro veřejnou zakázku- Celková rekonstrukce a
modernizace Aquaparku Příbram (2)

Usnesení číslo: R.usn.č.0015/2023 18
1) schvaluje
 na zakázku "Celková rekonstrukce a modernizace Aquaparku Příbram (2)“ hodnotící komisi ve složení:

Členové:

Bc. Vladimír Karpíšek

Ing. Markéta Pavlištová Havlová, MBA

Ing. Vladimír Horek

Mgr. Zdeněk Šnyps

Ing. Arch. Josef Tlustý

Ing. Karel Rösler

Bc. Martin Vastl

Mgr. Jan Slaba

Bc. Damián Havlíček

Náhradníci:

Mgr. Radka Škubalová

Ing. Petr Plichta
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Schválení hodnotící komise pro veřejnou zakázku - Úklidové služby ve
společných prostorách bytových domů, kanceláři MěRK

Usnesení číslo: R.usn.č.0016/2023 19
1) schvaluje
 na zakázku "Úklidové služby ve společných prostorách bytových domů, kanceláři MěRK" hodnotící

komisi ve složení:
členové:

Bc. Vladimír Karpíšek

Ing. Pavla Sýkorová

Jana Štiková

Mgr. Zdeněk Šnyps

Marta Frýbertová
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Náhradníci:
Mgr. Radka Škubalová

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Schválení hodnotící komise pro veřejnou zakázku - Lávky Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0017/2023 20
1) schvaluje
 na veřejnou zakázku "Lávky Příbram" hodnotící komisi ve složení:

členové:

Bc. Vladimír Karpíšek

Ing. Markéta Pavlištová Havlová, MBA

Ing .Vladimír Horek

Vlasta Zajíčková

Mgr. Zdeněk Šnyps

Náhradníci:

Mgr. Radka  Škubalová

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Zrušení zadávacího postupu pro veřejnou zakázku- Poskytování služeb
údržby a provozní podpory systému PROXIO

Usnesení číslo: R.usn.č.0018/2023 22
1) bere na vědomí
 informaci o dílčí veřejné zakázce "Poskytování služeb údržby a provozní podpory systému PROXIO" (dále

jen "veřejná zakázka") zadané v zjednodušeném podlimitním řízení, ve smyslu § 53 zákona č.
134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, uvedenou v důvodové zprávě.

 
2) rozhodla
 o zrušení této veřejné zakázky a o jejím opětovném vypsání za obdobných podmínek s obměnou druhu

zadávacíhgo řízení ze zjednodušeného podlimitního řízení  na jednací řízení bez uveřejnění.
 
3) ukládá
 OPVZ učinit právní kroky související se zrušením veřejné zakázky a novým zadávacím řízením dle bodu

II. tohoto usnesení.

1. Zodpovídá: OPVZ.
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Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Výjimka z Pravidel č. 1/2018/MěÚ – návrh na přidělení ubytovací buňky

Usnesení číslo: R.usn.č.0019/2023 23
1) schvaluje
 přidělení ubytovací buňky městské ubytovny na adrese Čs. armády 5, Příbram IV, pro XXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX, jako výjimku z Pravidel č. 1/2018/
MěÚ „Přidělování a užívání obytných prostor ubytovacího zařízení v majetku města Příbram."

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Záměr podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu 2023 pro poskytování
dotací na podporu turistických informačních center Středočeského kraje

Usnesení číslo: R.usn.č.0020/2023 24
1) schvaluje
 podání žádosti o dotaci z Programu 2023 pro poskytování dotací na podporu

turistických informačních center Středočeského kraje ze Středočeského fondu
podpory cestovního ruchu, z tematického zadání Multimediální produkty a moderní
technologie v oblasti cestovního ruchu.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI v příspěvkové organizaci
Mateřská škola, Příbram VIII, Školní 131

Usnesení číslo: R.usn.č.0021/2023 25
1) bere na vědomí
 výsledky inspekční a kontrolní činnosti provedené Českou školní inspekcí ve dnech 31.10. – 02.11.

2022 v příspěvkové organizaci Mateřská škola, Příbram VIII, Školní 131.               
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Organizace provozu v MŠ zřizovaných městem Příbram v období červenec -
srpen 2023

Usnesení číslo: R.usn.č.0022/2023 26
1) souhlasí
 s navrženou organizací provozu v mateřských školách zřizovaných městem

Příbram v měsících červenci a srpnu 2023
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Revokace R.usn.č.1121/2022 ze dne 14.11.2022 – Projekt Trenéři ve
škole_dodatek na změnu fakturace

Usnesení číslo: R.usn.č.0023/2023 27
1) revokuje
 R.usn.č.1121/2022 ze dne 14.11.2022.
 
2) schvaluje
 uzavření Dodatku č. 1 se subjektem Trenéři ve škole, z.s., Pod Marjánkou 1906/12, 169 00 Praha 6 –

Břevnov, IČO: 22877606 na změnu úhrady za zajištění projektu.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Projekt Trenéři ve škole_smlouva o dílo na jaro 2023

Usnesení číslo: R.usn.č.0024/2023 28
1) schvaluje
 výběr subjektu Trenéři ve škole, z.s., Pod Marjánkou 1906/12, 169 00 Praha 6 – Břevnov, IČO:

22877606 jako dodavatele pro realizaci projektu „Trenéři ve škole“.
 
2) schvaluje
 uzavření smlouvy se subjektem Trenéři ve škole, z.s., Pod Marjánkou 1906/12, 169

00 Praha 6 – Břevnov, IČO: 22877606 na realizaci projektu „Trenéři ve škole“ za cenu
1.088.640,00 Kč.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
ZUŠ Antonína Dvořáka, Příbram - žádost o schválení čerpání dotačního
programu - šablony pro MŠ a ZŠ

Usnesení číslo: R.usn.č.0025/2023 29
1) souhlasí
 s tím, aby Základní umělecká škola Antonína Dvořáka, Příbram, mohla čerpat finanční prostředky

z dotačního programu Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ s názvem Uměním ke kultivaci
charakteru mladého člověka 2 v termínu 1.1.2023 - 31.12.2025.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Základní škola Příbram - Březové Hory, Prokopská 337 - souhlas zřizovatele s
přijetím účelově určeného finančního daru v rámci projektu Obědy pro děti

Usnesení číslo: R.usn.č.0026/2023 30
1) souhlasí
 s tím, aby Základní škola Příbram - Březové Hory, Prokpská 337 přijala účelově určený finanční dar

ve výši 126.735,00 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. Vlastislava 152/4, Nusle, 140 00
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Praha 4, IČ: 24231509 v rámci charitativního projektu "Obědy pro děti" na období od 10. 01. až 30.
06. 2023.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Stoka, ul. Na Pahorku - Dodatek č. 1

Usnesení číslo: R.usn.č.0027/2023 31
1) bere na vědomí
 změnu rozsahu prací provedených při realizaci investiční akce "Stoka, ulice Na

Pahorku" oproti projektové dokumentaci.
 
2) schvaluje
 a) změnu závazku podle ust. § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon"), který představuje
méněpráce ve výši 41.937,94 Kč bez DPH, vícepráce ve  výši 192.612,90 Kč
bez DPH a neprovedené práce ve výši 13.994,17 Kč bez DPH, způsobené důvody
specifikovanými v důvodové zprávě, změnovém listu č. 1 a soupisu neprovedených
prací.

b) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 750/OIRM/2022 na investiční akci
"Stoka, ulice Na Pahorku" se společností Novadus spol. s.r.o., IČO 46349235, Ke
Skalám 603, 261 01 Příbram V - Zdaboř, ve kterém budou zapracovány změny
uvedené v důvodové zprávě, změnovém listu č. 1 a soupisu neprovedených prací,
čímž se změní celková cena díla na částku 2.615.680,779 Kč bez DPH.

 
3) ukládá
 OIRM ve spolupráci s OPVZ administrovat uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

dle bodu 2. tohoto usnesení.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Dohody o narovnání práv ze smluv o dílo – Silnice Nepomuk, s.r.o.

Usnesení číslo: R.usn.č.0028/2023 32
1) schvaluje
 uzavření Dohody o narovnání práv ze smlouvy o dílo č. 727/OIRM/2021 a Dohody

o narovnání práv ze smlouvy o dílo č. 1001/OIRM/2021 se společností Silnice
Nepomuk s.r.o., se sídlem U Pošty 513, 335 01 Nepomuk, IČO 26342812 ve
smyslu důvodové zprávy.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Žádost o uzavření smlouvy o výpůjčce částí pozemků p. č. 2809/3, p. č.
100/3 a p. č. 710/2, vše v k. ú. Příbram
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Usnesení číslo: R.usn.č.0029/2023 33
1) neschvaluje
 uzavřít smlouvu o výpůjčce části pozemku p. č. 2809/3 o výměře cca 1 m2 z celkové výměry 932 m2,

části pozemku p. č. 100/3 o výměře cca 1 m2 z celkové výměry 452 m2 a části pozemku p. č. 710/2

o výměře cca 1 m2 z celkové výměry 532 m2 (části pozemků jsou vyznačeny v situačních snímcích,
které jsou přílohou předkládaného materiálu), vše v katastrálním území Příbram, mezi městem Příbram
jako půjčitelem a CZECH TIME MEDIA, s.r.o., se sídlem Kloboučnická 1435/24, 140 00 Praha 4, IČO
02302624, jako vypůjčitelem.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Návrh na prodej části pozemku p. č. 770/6 v katastrálním území Lazec

Usnesení číslo: R.usn.č.0030/2023 34
1) doporučuje
 ZM schválit prodej části pozemku p. č. 770/6 o výměře cca 5402 m2 z celkové výměry 5437 m2 v

katastrálním území Lazec (část pozemku je vyznačena v situačním snímku, který tvoří nedílnou součást
předkládaného materiálu), za cenu 40 Kč/m2, panu XXXXX XXXX XXXXXXXXXXX, bytem XXXXXX XXX
XX, XXX XX XXXXXXX, s tím, že kupující bere na vědomí tu skutečnost, že pozemek se nachází v
záplavovém území Litavky a vede v něm vodovodní řad, který je ve vlastnictví Svazku obcí pro vodovody
a kanalizace.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 3, Zdržel se: 0, Poznámka: proti: Ing. Fuksa,
MUDR. Daňhová, MHA, p.Dvořáček)

 

 
Návrh na propachtování pozemků p. č. 4143/2, p. č. 4143/1, oba v
katastrálním území Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0031/2023 35
1) schvaluje
 uzavření smlouvy o propachtování pozemků p. č. 4143/2 a p. č. 4143/1, oba v katastrálním území

Příbram, mezi městem Příbram jako propachtovatelem a panem XXXXXXXXXX XXXXXXX a paní XXXXX
XXXXXXXXX, oba bytem XXXXXXXXX XXX XXX XXX XXXXXXX X X XXXXXX, jako pachtýři, za účelem
zahrady, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, za pachtovné ve výši 60 Kč/m2/rok, s jeho
úpravou o roční míru inflace vyhlašované Českým statistickým úřadem, vždy za uplynulý kalendářní rok, s
ujednáním o povinnosti pachtýře zaplatit propachtovateli úrok z prodlení ve výši podle právních předpisů
za každý den prodlení s platbou pachtovného.

 
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Žádost o prodej, příp. pronájem části pozemku p. č. 235/1 v k. ú. Lazec

Usnesení číslo: R.usn.č.0032/2023 36
1) neschvaluje
 záměr prodat část pozemku p. č. 235/1 o výměře cca 40 m2 z celkové výměry 727 m2 (část pozemku

vyznačena v situačním snímku, který je nedílnou součástí předkládaného materiálu) v katastrálním území
Lazec.

 
2) neschvaluje
 záměr pronájmu části pozemku p. č. 235/1 o výměře cca 40 m2 z celkové výměry 727 m2 (část

pozemku vyznačena v situačním snímku, který je nedílnou součástí předkládaného materiálu) v
katastrálním území Lazec.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Žádost o prodej částí pozemků p. č. 3824/4 a p. č. 3212/11, oba v k. ú.
Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0033/2023 37
1) doporučuje
 ZM schválit prodej části pozemku p. č. 3824/4 o výměře cca 22 m2 z celkové výměry 134 m2 a části

pozemku p. č. 3212/11 o výměře cca 6 m2 z celkové výměry 464 m2 (části pozemků jsou vyznačeny
v situačním snímku, který je nedílnou součástí předkládaného materiálu), oba v katastrálním území
Příbram, za cenu 1000 Kč/m2, do SJM pana XXXXXXX XXXXXX a paní XXXXX XXXXXXXX, oba
bytem XXXXXXX XXX, XXX XX XXXXXXX XX, s tím, že bude zřízeno bezúplatné věcné břemeno (již
stávajícího) vodovodního a kanalizačního řadu, a to pouze v případě prokázání existence těchto sítí v
předmětu prodeje.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Žádosti o pronájem části pozemku p. č. 2774/25 v k. ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0034/2023 38
1) schvaluje
 uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku p. č. 2774/25 o výměře cca 169 m2 z celkové výměry 964

m2 (část pozemku je vyznačena v situačním snímku, který je nedílnou součástí předkládaného materiálu)
v katastrálním území Příbram, mezi městem Příbram jako pronajímatelem a Společenstvím vlastníků
jednotek v Příbrami, Mariánská čp. 135, se sídlem Mariánská 135, Příbram IV, 261 01 Příbram, IČO
09884912, jako nájemcem, za účelem parkování osobních vozidel členů společenství, na dobu neurčitou,
s tříměsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši 29.175 Kč//rok, s tím, že výše nájemného bude
jedenkrát ročně upravována dle míry inflace vyhlašované Českým statistickým úřadem, s ujednáním o
povinnosti nájemce zaplatit pronajímateli úrok z prodlení ve výši podle právních předpisů za každý den
prodlení s platbou nájemného. Nájemce uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku
ve výši 5.500 Kč.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 1, Zdržel se: 2, Poznámka: proti: Bc. Karpíšek,
zdrž: Mgr. Konvalinka, p. Peterka)
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Žádost o prodej části pozemku p. č. 2735/5 v katastrálním území Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0035/2023 39
1) neschvaluje
 záměr prodat část pozemku p. č. 2735/5 o výměře cca 330 m2 z celkové výměry 370 m2 (část pozemku

je vyznačena v situačním snímku, který je nedílnou součástí předkládaného materiálu) v katastrálním
území Příbram.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Žádost o prodej části pozemku p. č. 85/196 v k. ú. Zdaboř, s uzavřením
smlouvy o zřízení věcného břemene

Usnesení číslo: R.usn.č.0036/2023 40
1) doporučuje
 ZM schválit prodej části pozemku p. č. 85/196 o výměře 8 m2 z celkové výměry 494 m2 (dle geometrického

plánu č. 899-257/2022 se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 85/257) v katastrálním území Zdaboř, za
cenu 3.000 Kč/m2, do SJM pana XXXX XXXXXXXXX a paní XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX, bytem XX
XXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX X X XXXXXX, s tím, že bude zároveň zřízeno věcné břemeno
již uložené kanalizační a vodovodní přípojky přes pozemky ve vlastnictví města Příbram p. č. 85/196 a p.
č. 85/59, oba v katastrálním území Zdaboř (rozsah věcného břemene vyznačen v geometrickém plánu č.
902-257/2022), ve prospěch pozemku p. č. 85/17 v k. ú. Zdaboř a věcné břemeno stezky přes pozemek
p. č. 85/196 v k. ú. Zdaboř (rozsah věcného břemene vyznačen v geometrickém plánu č. 899-257/2022),
ve prospěch pozemku p. č. 85/17 v k. ú. Zdaboř, přičemž v době uzavírání příslušných smluvních vztahů
týkajících se zřízení věcných břemen bude v těchto smluvních dokumentech uveden jako oprávněný z
věcného břemene ten, který bude v té době vlastníkem pozemku, v jehož prospěch se věcná břemena
zřizují.

Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:
pozemek p. č. 85/196 - ostatní pozemek: uložení v ostatním pozemku za cenu 50 Kč/bm,
pozemek p. č. 85/59 - místní komunikace III. třídy - ul. Na Planinách, uložení křížením komunikace za
cenu 700 Kč/bm,
Právo chůze a jízdy - bezúplatně.
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: p. Dvořáček - chyběl)
 

 
Žádost o prodej pozemků v katastrálním území Trhové Dušníky

Usnesení číslo: R.usn.č.0037/2023 42
1) nedoporučuje
 ZM schválit prodej pozemku p. č. 388, části pozemku p. č. 389/2 o výměře cca 1690 m2 z celkové

výměry 12518 m2 a části pozemku p. č. 391/1 o výměře cca 262 m2 z celkové výměry 3449 m2 (části
pozemků jsou vyznačeny v situačním snímku, který je nedílnou součástí předkládaného materiálu), vše v
katastrálním území Trhové Dušníky, formou výběrového řízení - obálkovou metodou, kdy minimální výše
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podání činí 120 Kč/m2, s tím, že kupující uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku
ve výši 5.000 Kč a náklady spojené s vypracováním geometrického plánu.

 
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 1, Zdržel se: 0, Poznámka: proti: Mgr.
Konvalinka)

 

 
Žádost o výpůjčku jednacího sálu v budově města na nám. T. G. Masaryka
121, Příbram I

Usnesení číslo: R.usn.č.0038/2023 43
1) schvaluje
 uzavření smlouvy o výpůjčce jednacího sálu v budově č. p. 121, nám. T. G. Masaryka, Příbram I, mezi

městem Příbram jako půjčitelem a vypůjčitelem, kterým je Vzdělávací institut Středočeského kraje –
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (A3V VISK), se sídlem: V Kolonii 1804, 288
02, Nymburk, IČO: 00641111, ve dnech 24.02.2023, 22.03.2023 a 25.05.2023 vždy od 09.00 hodin do
13.00 hodin, za účelem konání kurzu na téma: Dějiny Evropy III. Následný úklid jednacího sálu, kuchyňky,
chodby, sociálního zařízení a schodiště zajistí bezprostředně po skončení akcí vypůjčitel.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce prostor v budově č. p. 27, Příbram
V-Zdaboř včetně souvisejících pozemků, se spolkem SH ČMS – Sbor
dobrovolných hasičů Zdaboř

Usnesení číslo: R.usn.č.0039/2023 44
1) schvaluje
 uzavření smlouvy o výpůjčce následujících nemovitých věcí:

• pozemku p. č. st. 73/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 153 m2, pozemku p. č. st. 73/1, zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 23 m2 a pozemku p. č. st.  73/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 11
m2, jejichž součástí je budova č. p. 27, Příbram V – Zdaboř, stavba technického vybavení,
• pozemku p. č. st. 39, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 27 m2, jehož je součástí garáž č. ev. 2266,
Příbram V – Zdaboř,
• pozemku p. č. st. 33, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 53 m2, jehož součástí je budova č. p. 588,
Příbram V – Zdaboř, stavba občanského vybavení;
• pozemku p. č. 117/6, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 156 m2;
• pozemku p. č. 117/15, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 60 m2;
• pozemku p. č. 117/17, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1 m2;
• pozemku p. č. 117/18, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 10 m2,
to vše v k. ú. Zdaboř, dle bližšího vymezení v situačním snímku v příloze předloženého materiálu,
mezi půjčitelem městem Příbram a vypůjčitelem pobočným spolkem SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Zdaboř, se sídlem Zdabořská 27, Příbram V-Zdaboř, 261 01 Příbram, IČO: 64763978, na dobu
neurčitou, s šestiměsíční výpovědní dobou, za účelem zajištění provozu hasičské zbrojnice, klubovny,
společenské místnosti a k zajištění prostor nezbytných k činnosti vypůjčitele, se závazkem umožnění
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dalšího přenechání věci do užívání jiným - Osadnímu výboru Zdaboř, Sdružení občanů a přátel Zdaboře,
zapsaný spolek, a pobočnému spolku Junák – český skaut, středisko Clan Hiawatha Příbram, z. s..

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
1) Návrh na bezúplatný převod pozemku p. č. 4233/91 v k. ú. Příbram do
vlastnictví města Příbram 2) Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva
města Příbram ze dne 25.4.2022, č. usn. 829/2022/ZM

Usnesení číslo: R.usn.č.0040/2023 45
1) doporučuje
 ZM schválit

1) bezúplatný  převod pozemku p. č. 4233/91 v k. ú. Příbram, pod místní  komunikací, z vlastnictví ČR,
právo hospodařit s majetkem státu DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, IČO
00002739, do vlastnictví   města   Příbram   s omezujícími   podmínkami  pro nabyvatele  spočívajícími
 v  tom,  že převáděný majetek je nutné užívat ve veřejném zájmu a v souladu s územním plánem,
2) revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram ze dne 25.4.2022, č. usn. 829/2022/ZM.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Žádost o udělení souhlasu města Příbram s připojením objektu na pozemku
p.č. 135/24 k rozvaděči elektrické energie ve vlastnictví města na pozemku
p.č. 135/2, vše v k.ú. Brod u Příbramě.

Usnesení číslo: R.usn.č.0041/2023 46
1) schvaluje
 Udělení souhlasu města Příbram jako vlastníka pozemku p.č. 135/24 k.ú. Brod u

Příbramě a rozvaděče elektrické energie na pozemku jiného vlastníka p.č. 135/2,
k.ú. Brod u Příbramě, panuXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXs připojením objektu na
pozemku p.č. 135/24 k předmětnému rozvaděči.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Smlouva o dílo na zpracování technicko-ekonomické studie mezi městem
Příbram a společností TERMONTA PRAHA a.s.

Usnesení číslo: R.usn.č.0042/2023 47
1) schvaluje
 Uzavření smlouvy o dílo mezi objednateli - městem Příbram a společností Energo

Příbram s.r.o., Obecnická 269, Příbram VI – Březové Hory, IČO 061 22 108 a
zhotovitelem společností TERMONTA PRAHA a.s., Třebohostická 46/11, 100 00
Praha 10, IČO 471 16 234.

Předmětem smlouvy je vypracování technicko-ekonomické studie k záměru
připojení městských budov (seznam budov uveden v příloze č.1 materiálu) na
centrální zásobování teplem, provozovaném společností Energo Příbram s.r.o. –
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tzv. trasa centrum za cenu 410 000,- Kč bez DPH s tím, že město Příbram uhradí
částku 205 000,- Kč bez DPH, to vše ve smyslu návrhu smluvního vztahu v příloze
předloženého materiálu.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Žádost o udělení souhlasu s umístěním informační cedule na budovu č. p.
163, ul. Dlouhá, Příbram III

Usnesení číslo: R.usn.č.0043/2023 48
1) souhlasí
 s bezplatným umístěním informační cedule o rozměru formátu A3, s označením Základní umělecké školy

Antonína Dvořáka, Příbram (ZUŠ A. Dvořáka, Příbram), se sídlem Krátká 351, 261 01 Příbram – Příbram
III, IČO: 61904163, na fasádu u vstupních dveří do budovy č. p. 163, ul. Dlouhá, 261 01 Příbram III.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Záměr uzavření smlouvy o dodávce tepelné energie se společností Energo
Příbram s.r.o. – odběrné místo Aquapark Příbram.

Usnesení číslo: R.usn.č.0044/2023 49
1) schvaluje
 Záměr dodávky tepelné energie do odběrného místa Aquapark Příbram, Legionářů

539, 261 01 Příbram VII od  společnosti Energo Příbram s.r.o., Obecnická 269,
261 01 Příbram VI – Březové Hory, IČO 061 22 108, ve smyslu návrhu smluvního
vztahu označeného Město/2023/PA, který je přílohou č.2 předloženého materiálu.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
výběr dodavatele k VZ - Odstavná stání pro obytné vozy

Usnesení číslo: R.usn.č.0045/2023 50
1) rozhodla
 o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky s názvem „Odstavná stání pro obytné vozy“

tak, že vybírá nabídku účastníka SWIETELSKY stavební s.r.o. se sídlem Sokolovská 192/79, 186 00
Praha 8 - Karlín, IČO 48035599.

 
2) ukládá
 OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení zakázky dle bodu I. tohoto usnesení.

1. Zodpovídá: Odbor práva a veřejných zakázek,
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Změny rozpisu rozpočtu na rok 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0046/2023 51
1) schvaluje
 RZ0390 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2022 v rámci kapitálových výdajů kapitoly  786 - OIRM v

souladu s usnesením RM č. usn. 0068/2022 bodu 2) ze dne 24.01.2022 z důvodu posílení rozpočtu na
prvku 5404 " Příbram II, ulice Na Leštině - I. etapa- realizace stavby" o částku 698.417,22 Kč.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Rozpočtové opatření 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0047/2023 52
1) schvaluje
 Rozpočtové opatření- změnu rozpočtu města na rok 2022 v souladu s usnesením ZM č. 702/2021 ZM

bodu 3) ze dne 06.12.2021 v rámci příjmů kapitoly 741 - OE, tj. snížení neinvestičních přijatých transferů
(předpoklad) o částku 569.789,00 Kč a navýšení nedaňových příjmů ve stejné výši a v rámci výdajů, tj.
snížení běžných výdajů kapitoly 786 - OIRM o částku 569.789,00 a navýšení kapitálových výdajů kapitoly
719 - OVV ve stejné výši z důvodu daru od Nadace Charty 77, Melantrichova 5, 110 00 Praha 1, IČO:
00417904 na pořízení motorového vozidla Ford Tourneo Connect L1 v rámci  projektu "Taxík Maxík".

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
 
 
 

........................................

 
 
 

........................................
Ing. Petr Rotter v.r.

Ověřuje
Ing. Ivan Fuksa v.r.

Ověřuje
 
 
 

........................................
Mgr. Jan Konvalinka v.r.

starosta
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