
  
 
 
 
 

M Ě Ú   P Ř Í B R A M
 
 
 
 
 
 

USNESENÍ
 

Rada města 6. jednání datum konání: 06.03.2023

 
čís. R.usn.č.0200/2023 - R.usn.č.0226/2023
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MěÚ Příbram

 
Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 06.03.2023

 
Číslo Název Předkladatel

R.usn.č.0200/2023 Schválení programu včetně návrhů změn a
doplňků

R.usn.č.0201/2023 Prodej motorového vozidla Multicar M 25.1 A (1SD
5189)

Ing. Irena
HofmanováIng.
Jakub Kňaze

R.usn.č.0202/2023 Informace o plnění usnesení č. 1032/2022 ze
dne 31.10.2022, informace o výsledku jednání s
nájemci bytů/nebytových prostor v čp. 15-18 v
Příbrami I ohledně navýšení nájemného dle § 2250
OZ a návrh na projednání možnosti schválení RM
soudního postupu za účelem navýšení nájmu dle
§ 2250 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů

Ing. Pavla Sýkorová

R.usn.č.0203/2023 Návrh rozpočtů příspěvkových organizací na rok
2023 a střednědobých výhledů na roky 2024 –
2025

Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0204/2023 Pojištění odpovědnosti škol a školských zařízení Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0205/2023 Žádost Hasičského záchranného sboru
Středočeského kraje o poskytnutí finančního
příspěvku

Ing. Marika Vašková

R.usn.č.0206/2023 Stav požární ochrany ve městě Příbram za 2.
pololetí 2022

Ing. Marika Vašková

R.usn.č.0207/2023 Úprava delegace k podepisování smluv Mgr. Andrea
Stramová

R.usn.č.0208/2023 Přijetí dotace z Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP) na projekt
„Kybernetická bezpečnost města Příbram"

PhDr. Marie Pilíková

R.usn.č.0209/2023 Zadání zakázky malého rozsahu - Zajištění péče
o opuštěné a toulavé kočky ve městě Příbram v r.
2023

Ing. Lenka
Růžičková, Ph.D.

R.usn.č.0210/2023 Výjimka ze Směrnice č. 5/2021/MěÚ - návrh na
přidělení sociálního bytu

PhDr. Luděk Fára

R.usn.č.0211/2023 Návrh na přidělení bytu v DPS PhDr. Luděk Fára
R.usn.č.0212/2023 VISK - Žádost o finanční podporu projektu

vzdělávání seniorů Akademie 3. věku
Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0213/2023 ZŠ Jiráskovy sady - Žádost o souhlas s
poskytnutím účelově vázaného finančního daru ve
výši 180.000,00 Kč

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0214/2023 ZŠ Školní - Žádost o souhlas se zapojením do
projektu spolupráce s polskou školou v rámci
dotačních fondů V4

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0215/2023 Bezúplatný převod vodovodu od obce Bohutín Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0216/2023 Dodatek č.2 ke SML o dílo č. 673/OIRM/2021 na
zpracování projektové dokumentace a dodávky
souvisejících prací "Čistírna odpadních vod
Příbram"

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová
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R.usn.č.0217/2023 Záměr prodeje pozemku p. č. 159 a části pozemku
p. č. 158, oba v k. ú. Kozičín

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0218/2023 Žádost o provedení geologických sond na
pozemcích p. č. 3097/3 a p. č. 3604/2, oba v k. ú.
Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0219/2023 Záměr prodeje části pozemku p. č. 134/2 o
výměře cca 28 m2 a části pozemku p. č. 134/5 o
výměře cca 10 m2, oba v k. ú. Březové Hory

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0220/2023 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení kabelového vedení NN a umístění nové
rozpojovací skříně - pozemek p. č. 3211 v k. ú.
Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0221/2023 Prodej pozemků p. č. 573/18 a p. č. 573/25, oba v
katastrálním území Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0222/2023 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení dvou vodovodních přípojek přes pozemky
p. č. 647/20, p. č. 647/19 v k. ú. Březové Hory a
dále umístění vodoměrné šachty na pozemku p. č.
647/19 v k. ú. Březové Hory

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0223/2023 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení kabelového vedení NN a umístění
pojistkové skříně - pozemky ve vlastnictví města
Příbram p. č. 601/1 a p. č. 599, oba v k. ú. Lazec

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0224/2023 Návrh na doprojednání věcného břemene uložení
zemního kabelového vedení NN přes pozemek ve
vlastnictví města Příbram p. č. 53/1 v k. ú. Lazec

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0225/2023 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení NTL plynovodu přes pozemky ve vlastnictví
města Příbram p. č. 4233/119, p. č. 4244/1, p. č.
4246/1, p. č. 4246/95 a p. č. 4246/110, vše v k.
ú. Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0226/2023 STRATEGICKÝ DIALOG – UDRŽITELNÉ INVESTICE
A SPOLUPRÁCE S PRIVÁTNÍM DEVELOPMENTEM,
MĚSTO PŘÍBRAM – FÁZE II

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

 
Projednané informace na programu jednání dne: 06.03.2023

 
 Název Předkladatel

Zahájení, kontrola zápisu
Informace členů RM
Interpelace
Různé
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Schválení programu včetně návrhů změn a doplňků

Usnesení číslo: R.usn.č.0200/2023 4
1) schvaluje
 doplněný program jednání RM.
 

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

 
Prodej motorového vozidla Multicar M 25.1 A (1SD 5189)

Usnesení číslo: R.usn.č.0201/2023 5
1) schvaluje
 Prodej motorového vozidla Multicar M 25.1 A (RZ: 1SD 5189) v celkové výši

25.500,- Kč (bez DPH).
 

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

 
Informace o plnění usnesení č. 1032/2022 ze dne 31.10.2022, informace o
výsledku jednání s nájemci bytů/nebytových prostor v čp. 15-18 v Příbrami I
ohledně navýšení nájemného dle § 2250 OZ a návrh na projednání možnosti
schválení RM soudního postupu za účelem navýšení nájmu dle § 2250 z. č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Usnesení číslo: R.usn.č.0202/2023 6
1) bere na vědomí
 informace o plnění usnesení RM č. 1032/2022 ze dne 31.10.22, o reakci nájemců

na podané návrhy na zvýšení nájemného dle § 2250 odst.1 a dle § 2250 odst. 2,
z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (OZ), ve znění pozdějších předpisu ze dne
21.11.2022 a 23.12.2022 a reakci nájemců na dodatečnou výzvu pronajímatele ze
dne 23.01.2023 k podání protinávrhu  na návrhy ohledně zvýšení nájmu ze strany
pronajímatele. Dále stanovisko právního zástupce MěRK – Mgr. Moniky Drábkové,
advokátka, o možném uplatnění zvýšení nájemného dle § 2250 OZ soudní cestou,
za jakých případných finančních podmínek.

 
2) schvaluje
 s odvoláním na veškerá, proběhlá, neúspěšná jednání s nájemci bytů a nebytových

prostor v budově čp. 15-18, Příbram I o návrzích pronajímatele na zvýšení nájmů
dle  § 2250 OZ (viz text důvodové zprávy), podání nového návrhu nájemcům na
navýšení nájemného v bytech a nebytových prostorách (vyjma Městského kulturního
centra – organizace města Příbram bez právní subjektivity), s nájemním vztahem
na dobu neurčitou i určitou, dle § 2250 odst. 2, z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů, a to ročně o 3,5% z účelně vynaložených nákladů
na jednotlivé budovy při akci „Zateplení řadových domů čp. 15-18, Příbram I.
Protinávrhy nájemců se již nepřipouští. Nájemci možnost podání protinávrhů ve
stanovené lhůtě (viz důvodová zpráva) nevyužili.

 
3) schvaluje
 podání žaloby o zvýšení nájmu dle § 2250 odst. 2 a § 2249 odst. 3 z.č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů v případě, že nedojde k dohodě o
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zvýšení nájemného o 3,5% z účelně vynaložených nákladů s nájemcem, ve lhůtě 2
měsíců ode dne doručení nového návrhu na zvýšení nájemného nájemci.

 

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

 
Návrh rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2023 a střednědobých
výhledů na roky 2024 – 2025

Usnesení číslo: R.usn.č.0203/2023 7
1) schvaluje
 rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled na roky 2024 - 2025 příspěvkové

organizace Základní škola pod Svatou Horou, Balbínova 328, Příbram II
v předloženém znění včetně neinvestičního příspěvku zřizovatele ve výši
6.010.675,00 Kč.

 
2) schvaluje
 rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled na roky 2024 - 2025 příspěvkové

organizace Základní škola Příbram - Březové Hory, Prokopská 337,  v předloženém
znění včetně neinvestičního příspěvku zřizovatele ve výši 5.038.794 Kč.

 
3) schvaluje
 rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled na roky 2024 - 2025 příspěvkové

organizace Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279, příspěvková organizace
v předloženém znění včetně neinvestičního příspěvku zřizovatele ve výši
2.521.550,00 Kč.

 
4) schvaluje
 rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled na roky 2024 - 2025 příspěvkové

organizace Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 v předloženém znění
včetně neinvestičního příspěvku zřizovatele ve výši 6.034.077,00 Kč.

 
5) schvaluje
 rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled na roky 2024 - 2025 příspěvkové

organizace Základní škola, Příbram VII. 28. října 1 v předloženém znění včetně
neinvestičního příspěvku zřizovatele ve výši 4.429.308,00 Kč.

 
6) schvaluje
 rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled na roky 2024 - 2025 příspěvkové

organizace Základní škola, Příbram VII, Školní 75 v předloženém znění včetně
neinvestičního příspěvku zřizovatele ve výši 4.198.692,00 Kč.

 
7) schvaluje
 rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled na roky 2024 - 2025  příspěvkové

organizace Waldorfská škola Příbram – mateřská škola, základní škola a střední
škola v předloženém znění včetně neinvestičního příspěvku zřizovatele ve výši
4.133.607,00 Kč.

 
8) schvaluje
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 rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled na roky 2024 - 2025 příspěvkové
organizace Školní jídelna, Příbram VIII, Školní 75 v předloženém znění včetně
neinvestičního příspěvku zřizovatele ve výši 1.211.000,00 Kč.

 
9) schvaluje
 rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023 - 2024 příspěvkové

organizace Školní jídelna, Příbram II, K Zátiší 274 v předloženém znění včetně
neinvestičního příspěvku zřizovatele ve výši 1.167.667,00 Kč.

 
10) schvaluje
 rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled na roky 2024 - 2025 příspěvkové

organizace Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Příbram  v předloženém znění
včetně neinvestičního příspěvku zřizovatele ve výši 603.250,00 Kč.

 
11) schvaluje
 rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled na roky 2024 - 2025  příspěvkové

organizace Základní umělecká škola, Příbram I, nám. T.G.M. 155 v předloženém
znění včetně neinvestičního příspěvku zřizovatele ve výši 792.124,00 Kč.

 
12) schvaluje
 rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled na roky 2024 - 2025 příspěvkové

organizace Mateřská škola V Zahradě v předloženém znění včetně neinvestičního
příspěvku zřizovatele ve výši 441.115,00 Kč.

 
13) schvaluje
 rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled na roky 2024 - 2025 příspěvkové

organizace Mateřská škola Kličkova vila v předloženém znění včetně neinvestičního
příspěvku zřizovatele ve výši 701.575,00 Kč.

 
14) schvaluje
 rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled na roky 2024 - 2025 příspěvkové

organizace Mateřská škola Klubíčko v předloženém znění včetně neinvestičního
příspěvku zřizovatele ve výši 843.438,00 Kč.

 
15) schvaluje
 rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled na roky 2024 - 2025  příspěvkové

organizace Mateřská škola Perníková chaloupka v předloženém znění včetně
neinvestičního příspěvku zřizovatele ve výši 1.041.239,00 Kč.

 
16) schvaluje
 rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled na roky 2024 - 2025 příspěvkové

organizace Mateřská škola 28. října 55, Příbram VII v předloženém znění včetně
neinvestičního příspěvku zřizovatele ve výši 939.092,00 Kč.

 
17) schvaluje
 rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled na roky 2024 - 2025 příspěvkové

organizace Mateřská škola, Příbram VII, Bří Čapků 278 v předloženém znění včetně
neinvestičního příspěvku zřizovatele ve výši 1.087.948,00 Kč.

 
18) schvaluje
 rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled na roky 2024 - 2025 příspěvkové

organizace Mateřská škola Pohádka v předloženém znění včetně neinvestičního
příspěvku zřizovatele ve výši 941.470,00 Kč.
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19) schvaluje
 rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled na roky 2024 - 2025 příspěvkové

organizace Mateřská škola, Příbram VII, Jana Drdy 496 v předloženém znění včetně
neinvestičního příspěvku zřizovatele 1.773.004,00 Kč.

 
20) schvaluje
 rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled na roky 2024 - 2025 příspěvkové

organizace Mateřská škola, Příbram III, Jungmannova 91 v předloženém znění
včetně neinvestičního příspěvku zřizovatele ve výši 1.144.186,00 Kč.

 
21) schvaluje
 rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled na roky 2024 - 2025 příspěvkové

organizace Mateřská škola, Příbram VIII, Školní 131 v předloženém znění včetně
neinvestičního příspěvku zřizovatele ve výši 1.537.515,00 Kč.

 
22) schvaluje
 rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled na roky 2024 - 2025 příspěvkové

organizace Mateřská škola pod Svatou Horou v předloženém znění včetně
neinvestičního příspěvku zřizovatele ve výši 539.308,00 Kč.

 
23) schvaluje
 rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled na roky 2024 - 2025 příspěvkové

organizace Alternativní mateřská škola v předloženém znění včetně neinvestičního
příspěvku zřizovatele ve výši 452.397,00 Kč.

 
24) schvaluje
 rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled na roky 2024 - 2025 příspěvkové

organizace Mateřská škola Rybička v předloženém znění včetně neinvestičního
příspěvku zřizovatele ve výši 602.471,00 Kč.

 
25) schvaluje
 rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled na roky 2024 - 2025 příspěvkové

organizace CENTRUM SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB MĚSTA PŘÍBRAM
v předloženém znění včetně neinvestičního příspěvku zřizovatele ve výši
53.000.000,00 Kč.

 
26) schvaluje
 rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled na roky 2024 - 2025 příspěvkové

organizace Divadlo A. Dvořáka Příbram v předloženém znění včetně neinvestičního
příspěvku zřizovatele ve výši 40.000.000,00 Kč.

 
27) schvaluje
 rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled na roky 2024 - 2025 příspěvkové

organizace Galerie Františka Drtikola Příbram v předloženém znění včetně
neinvestičního příspěvku zřizovatele ve výši 3.700.000,00 Kč.

 
28) schvaluje
 rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled na roky 2024 - 2025 příspěvkové

organizace Knihovna Jana Drdy Příbram v předloženém znění včetně neinvestičního
příspěvku zřizovatele ve výši 15.500.000,00 Kč.

 
29) schvaluje
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 rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled na roky 2024 - 2025 příspěvkové
organizace Sportovní zařízení města Příbram v předloženém znění včetně
neinvestičního příspěvku zřizovatele ve výši 46.000.000,00 Kč.

 
30) schvaluje
 rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled na roky 2024 - 2025 příspěvkové

organizace Technické služby města Příbrami, příspěvková organizace v předloženém
znění včetně neinvestičního příspěvku zřizovatele ve výši 132.000.000,00 Kč.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: Radní Dvořáček
nepřítomen při hlasování.)

 

 
Pojištění odpovědnosti škol a školských zařízení

Usnesení číslo: R.usn.č.0204/2023 8
1) schvaluje
 uzavření  smluv o pojištění odpovědnosti škol a školských zařízení se spoluúčastí

2.500,00 Kč za jednu škodní událost s ročním pojistným v celkové výši 701.622,00
pro všechny školy a školská zařízení se společností Generali Česká pojišťovna a.s.,
Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45272956 na dobu určitou v trvání
1 roku.

 

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

 
Žádost Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje o poskytnutí
finančního příspěvku

Usnesení číslo: R.usn.č.0205/2023 9
1) doporučuje ZM
 ZM schválit finanční příspěvek ve výši 200.000,00 Kč Hasičskému záchrannému sboru Středočeského

kraje, s určením pro územní odbor Příbram, na dofinancování plánovaných investic.
 

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

 
Stav požární ochrany ve městě Příbram za 2. pololetí 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0206/2023 10
1) doporučuje ZM
 ZM schválit Stav požární ochrany ve městě Příbram za 2. pololetí 2022.
 

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

 
Úprava delegace k podepisování smluv
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Usnesení číslo: R.usn.č.0207/2023 11
1) pověřuje
 vedoucího Obecního živnostenského úřadu podepisováním smluv s podnikajícími subjekty

pro kulturní, společenské, sportovní a tržní akce v souladu se Sazebníkem smluvních
odměn za umožnění prodeje na kulturních, společenských a sportovních akcích pořádaných
městem Příbram na veřejných prostranstvích, zapůjčení movitých věcí a poplatek za připojení
elektrického proudu. V případě nepřítomnosti je vedoucí Obecního živnostenského úřadu
oprávněn pověřit zastupováním v této věci jiného zaměstnance města Příbram, zařazeného
do Obecního živnostenského úřadu.

 

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

 
Přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na
projekt „Kybernetická bezpečnost města Příbram"

Usnesení číslo: R.usn.č.0208/2023 12
1) schvaluje
 přijetí dotace ve výši 13 357 074,35 Kč z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 –

2027 na projekt reg. č.: CZ.06.01.01/00/22_004/0000060 „Kybernetická bezpečnost města Příbram"
 

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

 
Zadání zakázky malého rozsahu - Zajištění péče o opuštěné a toulavé kočky
ve městě Příbram v r. 2023

Usnesení číslo: R.usn.č.0209/2023 13
1) rozhodla
 o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu III. katerogie na "Zajištění péče

o opuštěné a toulavé kočky ve městě Příbram v r. 2023" na základě výjimky ve
smyslu ust. Dílu II, Čl. 2, bodu 6 Směrnice č. 1/2021.

 
2) schvaluje
 uzavření smluv s těmito subjekty na dobu určitou, a to od 01.01.2023 do

31.12.2023:

• Spolek pro kočku, Legionářů 345, Příbram VII, 261 01 Příbram,
IČO:22902333;

• Příbramské kočky, z.s., Brodská 99, 261 01 Příbram VIII, IČO:08377740;
• Kočičiny, z.s., Pod Hvězdárnou 543, 261 01 Příbram II, IČO:07972644

s předmětem smlouvy:

• zajištění péče o opuštěné a toulavé kočky ve městě Příbram zahrnující kastrace,
nezbytné základní  ošetření, umístění v útulku po nezbytnou dobu před
vypuštěním koček zpět do teritoria nebo následným umístěním, v souladu
s provozními řády útulků,

s finančním plněním maximálně do uvedené výše (ceny včetně DPH):
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• základní klinické vyšetření – 240,00 Kč
• kastrace kočky – 1700,00 Kč;
• kastrace kočky březí – 2100,00 Kč
• kastrace kocoura – 800,00 Kč;
• vakcinace – 420,00 Kč;
• základní ošetření – 2000,00 Kč na 1 kočku;
• krmivo, stelivo a dezinfekční prostředky -  pouze po dobu nezbytného

umístění koček v útulku (v souladu s provozním řádem).

 
 
3) ukládá
 OŽP učinit právní kroky k uzavření smlouvy dle bodu 2) tohoto usnesení.
 
 1. , Odbor životního prostředí
 

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

 
Výjimka ze Směrnice č. 5/2021/MěÚ - návrh na přidělení sociálního bytu

Usnesení číslo: R.usn.č.0210/2023 14
1) schvaluje
 přidělení sociálního bytu č. 30, Příbram IV, Čs. armády 5, pro XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX na dobu 3 měsíců s možností opakovaného prodloužení,
max. na dobu 24 měsíců, jako výjimku ze Směrnice č. 5/2021/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů
ve vlastnictví města Příbram“.

 

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

 
Návrh na přidělení bytu v DPS

Usnesení číslo: R.usn.č.0211/2023 15
1) schvaluje
 1) přidělení bytu č. 10 v DPS Příbrami VII, Jana Drdy 494 pro paní XXXX XXXXXXXXXX a pana

XXXXX XXXXX, trvale bytem XXXXXXXX XXX XXXXXXX X podle Směrnice č. 5/2021/MěÚ „Pravidla
pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“.

2) přidělení bytu č. 20 v DPS Příbrami I, Hradební 69 pro pana XXXXXX XXXXXXXXX, trvale bytem
XXX XXXXXX XX XXXXXXX XX podle Směrnice č. 5/2021/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů
ve vlastnictví města Příbram“.

3) přidělení bytu č. 21/408 v DPS Příbrami VIII, Brodská 100 pro paní XXX XXXXXXXXXXXX, trvale bytem
XXX XXXXXX XX XXXXXXX XX podle Směrnice č. 5/2021/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů
ve vlastnictví města Příbram“.

4) přidělení bytu č. 31/616 v DPS Příbrami VIII, Brodská 102 pro pana XXXXXX XXXXXXX, trvale bytem
XXX XXXXXX XX XXXXXXX XX podle Směrnice č. 5/2021/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů
ve vlastnictví města Příbram“.
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5) přidělení bytu č. 24 v DPS Příbrami VII, Jana Drdy 494 pro paní XXXXX XXXXXXX, trvale bytem
XXXXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXX XXX podle Směrnice č. 5/2021/MěÚ „Pravidla pro pronájem
a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“.

6) přidělení bytu č. 28/509 v DPS Příbrami VIII, Brodská 100 pro pana XXXXXXX XXXXXXXXXX, trvale
bytem XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX podle Směrnice č. 5/2021/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu
bytů ve vlastnictví města Příbram“

7) přidělení bytu č. 23 v DPS Příbrami VII, Jana Drdy 494 pro paní XXXX XXXXXXXXXXX a pana
XXXXXX XXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXX XXX XXXXXXX X podle Směrnice č. 5/2021/MěÚ
„Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“.

8) přidělení bytu č. 41/816 v DPS Příbrami VIII, Brodská 102 pro pana XXXXXX XXXXXXXXX, trvale
bytem XXXXXXX XXX podle Směrnice č. 5/2021/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví
města Příbram“.

 

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

 
VISK - Žádost o finanční podporu projektu vzdělávání seniorů Akademie 3.
věku

Usnesení číslo: R.usn.č.0212/2023 16
1) schvaluje
 finanční podporu projektu vzdělávání seniorů Akademie 3. věku v roce 2023 ve výši 50.000,00 Kč

společnosti Vzdělávací institut Středočeského kraje (VISK). 
 

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

 
ZŠ Jiráskovy sady - Žádost o souhlas s poskytnutím účelově vázaného
finančního daru ve výši 180.000,00 Kč

Usnesení číslo: R.usn.č.0213/2023 17
1) schvaluje
 přijetí finančně účelového finančního daru od Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, se

sídlem: Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, IČ: 28902254, ve výši 180.000,00 Kč na
období únor 2023 – červen 2023 na personální zdroje vyčleněné na podporu integrace ukrajinských
uprchlíků Základní škole, Příbram II, Jiráskovy sady 273.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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ZŠ Školní - Žádost o souhlas se zapojením do projektu spolupráce s polskou
školou v rámci dotačních fondů V4

Usnesení číslo: R.usn.č.0214/2023 18
1) souhlasí
 se zapojením Základní školy, Příbram VIII, Školní 75 do projektu spolupráce s

polskou školou v rámci dotačních programů fondů V4.
 

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

 
Bezúplatný převod vodovodu od obce Bohutín

Usnesení číslo: R.usn.č.0215/2023 19
1) schvaluje
 uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vodohospodářského majetku, s obcí

Bohutín, IČO: 00241946, Vysoká Pec 74, 262 41 Bohutín, na převod vodovodního
řadu DN 150 v celkové délce 1073 m včetně příslušenství.

 

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

 
Dodatek č.2 ke SML o dílo č. 673/OIRM/2021 na zpracování projektové
dokumentace a dodávky souvisejících prací "Čistírna odpadních vod Příbram"

Usnesení číslo: R.usn.č.0216/2023 20
1) stahuje
 materiál z jednání RM.
 

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

 
Záměr prodeje pozemku p. č. 159 a části pozemku p. č. 158, oba v k. ú.
Kozičín

Usnesení číslo: R.usn.č.0217/2023 21
1) neschvaluje
 záměr prodeje pozemku p. č. 159 o výměře 55 m2 a části pozemku p. č. 158

o výměře cca 215 m2 z celkové výměry 1.662 m2, oba v k. ú. Kozičín, do
podílového vlastnictví XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXX XX XXXXX X X XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX
XXX XX XXXXXXX XXXX

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Žádost o provedení geologických sond na pozemcích p. č. 3097/3 a p. č.
3604/2, oba v k. ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0218/2023 22
1) schvaluje
 udělení souhlasu města Příbram, jako vlastníka pozemků p. č. 3097/3 a p. č. 3604/2, oba v katastrálním

území  Příbram, se vstupem na tyto pozemky, za účelem provedení kopaných geologických sond v rámci
projektu dešťové kanalizace pro akci "ČOV Příbram", společnosti PROVOD - inženýrská společnost,
s.r.o., se sídlem V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 25023829. Po provedení prací budou
pozemky uvedeny do původního stavu.

 

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

 
Záměr prodeje části pozemku p. č. 134/2 o výměře cca 28 m2 a části
pozemku p. č. 134/5 o výměře cca 10 m2, oba v k. ú. Březové Hory

Usnesení číslo: R.usn.č.0219/2023 23
1) schvaluje
 záměr prodeje části pozemku p. č. 134/2 o výměře cca 28 m2 z celkové výměry 867 m2 a části

pozemku p. č. 134/5 o výměře cca 10 m2 z celkové výměry 1859 m2, oba v k.ú.  Březové Hory
(obě části pozemku jsou vyznačeny v situačním snímku, který je nedílnou součástí předkládaného
materiálu). 

 

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

 
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN a
umístění nové rozpojovací skříně - pozemek p. č. 3211 v k. ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0220/2023 24
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN přes pozemek ve vlastnictví města Příbram p.

č. 3211 v k. ú. Příbram a dále umístění rozpojovací skříně na pozemku ve vlastnictví města Příbram p.
č. 3211 v k. ú. Příbram, vše ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín – Děčín IV-
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035.

Ocenění práv odpovídajících věcným břemenům bude provedeno v souladu s platnou právní úpravou dle
zákona o oceňování majetku a jeho předpokládaná minimální cena činí 5.560 Kč. Cena věcného břemene
bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.

 

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

 
Prodej pozemků p. č. 573/18 a p. č. 573/25, oba v katastrálním území
Příbram
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Usnesení číslo: R.usn.č.0221/2023 25
1) doporučuje ZM
 ZM schválit prodej pozemků p. č. 573/18 a p. č. 573/25, oba v katastrálním území Příbram, za cenu 4.100

Kč/m2, XXXX XXXXXX XXXXXXXX, bytem XXX XX XXXXXXX X X XXXXXX XXX.
 

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

 
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení dvou vodovodních
přípojek přes pozemky p. č. 647/20, p. č. 647/19 v k. ú. Březové Hory a dále
umístění vodoměrné šachty na pozemku p. č. 647/19 v k. ú. Březové Hory

Usnesení číslo: R.usn.č.0222/2023 26
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky přes pozemky ve vlastnictví města Příbram p. č.

647/20, p. č. 647/19 v k. ú. Březové Hory, ve prospěch pozemku p. č. 413/21 v k. ú. Březové Hory, uložení
vodovodní přípojky přes pozemky ve vlastnictví města Příbram p. č. 647/20, p. č. 647/19 v k. ú. Březové
Hory, ve prospěch pozemku p. č. 413/10 v k. ú. Březové Hory a dále umístění vodoměrné šachty na
pozemku p. č. 647/19 v k. ú. Březové Hory, ve prospěch pozemků p. č. 413/21 a p. č. 413/10, oba v k.
ú. Březové Hory, přičemž 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 jejichž prospěch se věcné břemeno zřizuje.

Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:
pozemek p. č. 647/20 – silnice, ostatní komunikace
- uložení křížením silnice za cenu 50 Kč/bm
pozemek p. č. 647/19 – komunikace IV. třídy
- uložení křížením komunikace IV. třídy za cenu 50 Kč/bm
- umístění vodoměrné šachty (1,44 m2) za cenu 200 Kč/ks.

Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.
 

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

 
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN
a umístění pojistkové skříně - pozemky ve vlastnictví města Příbram p. č.
601/1 a p. č. 599, oba v k. ú. Lazec

Usnesení číslo: R.usn.č.0223/2023 27
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN přes pozemky ve vlastnictví města Příbram p.

č. 601/1 a p. č. 599, oba v k. ú. Lazec, a dále umístění pojistkové skříně na pozemku p. č. 599 v k. ú.
Lazec, vše ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín – Děčín IV-Podmokly, Teplická
874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035.
Ocenění práv odpovídajících věcným břemenům bude provedeno v souladu s platnou právní úpravou dle
zákona o oceňování majetku a jeho předpokládaná minimální cena činí 2.613 Kč. Cena věcného břemene
bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.
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Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Návrh na doprojednání věcného břemene uložení zemního kabelového vedení
NN přes pozemek ve vlastnictví města Příbram p. č. 53/1 v k. ú. Lazec

Usnesení číslo: R.usn.č.0224/2023 28
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení zemního kabelového vedení NN přes pozemek ve vlastnictví města

Příbram p. č. 53/1 v 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. 53/1 – ostatní pozemek
– uložení do ostatního pozemku za cenu 100 Kč/bm.

Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.
 

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

 
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení NTL plynovodu přes
pozemky ve vlastnictví města Příbram p. č. 4233/119, p. č. 4244/1, p. č.
4246/1, p. č. 4246/95 a p. č. 4246/110, vše v k. ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0225/2023 29
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení NTL plynovodu přes pozemky ve vlastnictví města Příbram p. č.

4233/119, p. č. 4244/1, p. č. 4246/1, p. č. 4246/95 a p. č. 4246/110, vše v k. ú. Příbram, ve prospěch
společnosti GasNet, s.r.o, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567.

Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:
pozemek p. č. 4233/119 – komunikace III. třídy
- uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm
pozemek p. č. 4244/1 – komunikace III. třídy
- uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm
- podélné uložení do komunikace III. třídy za cenu 400 Kč/bm
pozemek p. č. 4246/1 – účelová komunikace
- uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm
- uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm
pozemek p. č. 4246/95 – účelová komunikace (chodník), komunikace III. a IV. třídy
- podélné uložení do komunikace III. třídy za cenu 400 Kč/bm
- uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm
- uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm
pozemek p. č. 4246/110 – účelová komunikace IV. třídy
- uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm.
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.

 

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

MěÚ Příbram

 

 
STRATEGICKÝ DIALOG – UDRŽITELNÉ INVESTICE A SPOLUPRÁCE S
PRIVÁTNÍM DEVELOPMENTEM, MĚSTO PŘÍBRAM – FÁZE II

Usnesení číslo: R.usn.č.0226/2023 30
1) schvaluje
 přímé zadání zakázky na objednání služeb společnosti Frank Bold Advokáti, s.r.o., Údolní 567/33, 602

00 Brno, IČO 283 596 40 na realizaci a zpracování Fáze II Strategického dialogu – udržitelné investice
a spolupráce s privátním developmentem ve městě Příbram dle předložené cenové nabídky společnosti
Frank Bold Advokáti, s.r.o., ze dne 23.2.2023 ve výši 685 110 Kč + DPH (tj. 828 983,10 Kč vč. DPH).

 
2) ukládá
 OIRM ve spolupráci OPVZ a městským architektem uzavřít smlouvu (objednávku) a zajistit přípravu

materiálů potřebných pro projednání přípravy Fáze II Strategického dialogu – udržitelné investice a
spolupráce s privátním developmentem ve městě Příbram (dále jen „Fáze II Strategického dialogu“) se
společnosti Frank Bold Advokáti, s.r.o., a následně ve spolupráci s Odborem komunikace a cestovního
ruchu organizaci setkání s advokáty, včetně organizace kulatých stolů s důležitými stakeholdery ve městě,
včetně etablovaných investorů v ČR.

 

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

 
 
 
 

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

 
 
 

........................................
Tomáš Dvořáček v.r.

Ověřuje
Ing. Ivan Fuksa v.r.

Ověřuje
 
 
 

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

starosta
 
 
 

........................................
Mgr. Zuzana Tahadlová v.r.

Zapsal
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