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V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR)
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MěÚ Příbram

 
Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 17.10.2022

 
Číslo Název Předkladatel

R.usn.č.0968/2022 Schválení programu včetně návrhů změn a
doplňků

R.usn.č.0969/2022 Změna využití nebytové jednotky č. 114/101
ve správě Měrk, v č.p. 114 v Příbrami VIII, ul.
Čechovská, z komerčního účelu na nekomerční,
zřízení dislokovaného pracoviště Městské policie
Příbram – „Centra prevence kriminality"

Ing. Pavla Sýkorová

R.usn.č.0970/2022 Žádost o schválení dodatku č. 4 a č. 5 k
Veřejnoprávní smlouvě o dotaci na poskytování
sociální služby na rok 2022 vč. příloh č. 1

Mgr. Tomáš Cipra,
DiS.

R.usn.č.0971/2022 Směrnice č. 2/2022 o finanční kontrole Ing. Dubcová Jiřina
R.usn.č.0972/2022 Uvolnění omalovánek, bublifuků a kalendářů Bc. Zuzana

Kučerová
R.usn.č.0973/2022 Alšovo náměstí - oznámení o mimořádných

okolnostech
Mgr. Ondřej Klečka

R.usn.č.0974/2022 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro
talentované dítě

PhDr. Luděk Fára

R.usn.č.0975/2022 Stanovení oddávajících pro volební období
2022-2026

Ing. Marika Vašková

R.usn.č.0976/2022 Výměna oken v ubytovně – Příbram IV/5 – zrušení Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0977/2022 Výběr návrhu na revitalizaci náměstí Jana
Antonína Alise

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0978/2022 Jednací řád Zastupitelstva města Příbram Mgr. Jan Konvalinka
R.usn.č.0979/2022 Návrh programu 2. zasedání ZM dne 07.11.2022 Mgr. Ivana Novotná-

Kuzmová
R.usn.č.0980/2022 Zřízení Finančního a Kontrolního výboru

Zastupitelstva města Příbram
Mgr. Ivana Novotná-
Kuzmová

R.usn.č.0981/2022 Zřízení osadních výborů Mgr. Ivana Novotná-
Kuzmová

R.usn.č.0982/2022 Poskytování dalšího plnění členům zastupitelstva
obce v souvislosti s výkonem funkce

Mgr. Ivana Novotná-
KuzmováIng.
Venuše Štochlová

R.usn.č.0983/2022 Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva Mgr. Ivana Novotná-
Kuzmová

R.usn.č.0984/2022 Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva Mgr. Ivana Novotná-
Kuzmová

R.usn.č.0985/2022 Náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem
funkce neuvolněného člena zastupitelstva města

Mgr. Ivana Novotná-
Kuzmová

R.usn.č.0986/2022 Změny rozpisu rozpočtu 2022 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0987/2022 Rozpočtová opatření 2022 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0988/2022 Změny rozpisu rozpočtu 2022 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0989/2022 Rozsvěcení vánočního stromu 2022 v Příbrami Mgr. Markéta
Herynková
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R.usn.č.0990/2022 Přijetí dotace ze Středočeského Fondu cestovního
ruchu - „Stanoviště pro obytná auta v areálu
Nového rybníku

Mgr. Markéta
Herynková

R.usn.č.0991/2022 Platový postup ředitelky Mateřské školy, Příbram
VII, Bratří Čapků 278

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0992/2022 Výsledek konkursního řízení na obsazení
pracovního místa ředitele Waldorfské školy
Příbram – mateřské školy, základní školy a střední
školy

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0993/2022 Žádost o ID na projekt Sklad na nářadí a sportovní
náčiní

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0994/2022 Waldorfská škola Příbram – žádost ředitele školy o
souhlas zřizovatele s omezením provozu mateřské
školy

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0995/2022 Revokace R.usn.č.0945/2022 ze dne 03.10.2022 Ing. Lea Enenkelová
R.usn.č.0996/2022 Waldorfská škola Příbram – souhlas zřizovatele s

přijetím účelově určeného finančního daru v rámci
projektu Obědy pro děti

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0997/2022 Žádost o ID na projekt Putování se světýlky za sv.
Martinem

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0998/2022 Odkoupení vodovodního řadu - ul. Ke Stadionu Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0999/2022 Rekonstrukce malých vodních nádrží Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.1000/2022 Uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění
odpadních vod pro objekt na hřišti v Lazci

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.1001/2022 Nařízení města č. 2/2022 - zákaz šíření reklamy na
veřejně přístupných místech mimo provozovnu

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.1002/2022 Přeložka vodovodu, K Podlesí 614 Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.1003/2022 Dodatek č. 2 Lávka Q klub Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.1004/2022 Žádost o prodej pozemku p. č. 3210/8 v
katastrálním území Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.1005/2022 Žádost o prodej pozemků v katastrálním území
Trhové Dušníky

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.1006/2022 Žádosti o prodej pozemků p. č. 573/18 a p. č.
573/25, oba v k. ú. Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.1007/2022 Žádost o prodej pozemku p. č. 85/6 v katastrálním
území Zdaboř

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.1008/2022 Žádost o prodej, příp. pronájem části pozemku p.
č. 2774/25 o výměře cca 169 m2 v katastrálním
území Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.1009/2022 Žádost o prodej pozemku p. č. 2269/1 v
katastrálním území Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.1010/2022 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu
včetně smlouvy o výpůjčce částí pozemků p. č.
4482/2, p. č. 4481/3, p. č. 4481/1, vše v k. ú.
Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.1011/2022 Žádost o směnu pozemků v katastrálním území
Lazec a Podlesí nad Litavkou

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.1012/2022 Nabídka bezúplatného převodu id. 1/2 podílu
pozemku p. č. 745/7 v katastrálním území Lazec

Mgr. Žaneta
Vaverková
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R.usn.č.1013/2022 Žádost o prodej pozemku p. č. 770/6 v
katastrálním území Lazec

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.1014/2022 Žádost o prodej částí pozemků p. č. 3824/4 a p. č.
3212/1, oba v katastrálním území Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.1015/2022 1. Návrh na revokaci usnesení Rady města Příbram
ze dne 22.8.2022, č. usn. 0809/2022 2. Žádost o
vyklizení pozemku p. č. 660/2 v k. ú. Jerusalem

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.1016/2022 Pronájem pozemku p. č. 715/105 v k. ú. Březové
Hory

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.1017/2022 Návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném
převodu vlastnického práva k nemovité věci a o
zřízení věcného práva – pozemek p. č. 715/333 v
k. ú. Březové Hory

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.1018/2022 Žádost o prodej pozemku p. č. 172/2 v k. ú.
Žežice

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.1019/2022 Prodej části pozemku p. č. 2762/47 o výměře 161
m2 z celkové výměry 170 m2, k. ú. Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.1020/2022 Návrh na částečnou revokaci usnesení Rady města
Příbram ze dne 22.8.2022, č. usn. 0821/2022

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.1021/2022 Návrh na uzavření dodatku č. 1 k závěrkovému
listu ze dne 03.09.2020 se společností ALPIQ
ENERGY SE

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.1022/2022 Rozpočtová opatření 2022 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.1023/2022 Změny rozpisu rozpočtu 2022 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.1024/2022 Záměr zakázky – „Modernizace VO ve městě
Příbram - Etapa II"

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.1025/2022 Dodatek ke smlouvě o dílo na zpracování
projektové dokumentace pro záměr rekonstrukce
ulice K Jamkám Do Polí

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.1026/2022 Závěry a doporučení KV Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.1027/2022 Záměr zakázky – "Zpracování lesních
hospodářských osnov pro zařizovací obvod obce s
rozšířenou působností Příbram"

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.1028/2022 Změny rozpisu rozpočtu města na rok 2022 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.1029/2022 Lávky, Nový rybník - Dodatek č. 1 k SoD Ing. Markéta
Pavlištová
HavlováMgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.1030/2022 Změny rozpisu rozpočtu 2022 Ing. Venuše
Štochlová

 
Projednané informace na programu jednání dne: 17.10.2022

 
 Název Předkladatel

Zahájení kontrola zápisu
Interpelace
Informace členů RM
Různé
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Materiály zamítnuty na programu jednání dne: 17.10.2022
 

Číslo Název Předkladatel

Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva Mgr. Ivana Novotná-
Kuzmová
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Schválení programu včetně návrhů změn a doplňků

Usnesení číslo: R.usn.č.0968/2022 4
1) schvaluje
 upravený program jednání RM.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Změna využití nebytové jednotky č. 114/101 ve správě Měrk, v č.p. 114 v
Příbrami VIII, ul. Čechovská, z komerčního účelu na nekomerční, zřízení
dislokovaného pracoviště Městské policie Příbram – „Centra prevence
kriminality"

Usnesení číslo: R.usn.č.0969/2022 5
1) schvaluje
 1) Zveřejnění záměru na změnu využití nebytové jednotky ve výlučném vlastnictví

města Příbram č. 114/101 v budově čp. 112-114, v Příbrami VIII, ul. Čechovská,
a to z komerčního využití (komerční pronájem) na využití nekomerční, konkrétně
pro zřízení dislokovaného pracoviště Městské policie Příbram - Centra prevence
kriminality.

 
2) schvaluje
 2) Zřízení dislokovaného pracoviště Městské policie Příbram – Centra prevence

kriminality v nebytové jednotce ve výlučném vlastnictví města Příbram č. 114/101 v
budově čp. 112-114, v Příbrami VIII, ul. Čechovská. Nebytová jednotka je zapsána
na LV č. 9712, v k.ú. Březové Hory, obec a okres Příbram u Katastrálního úřadu pro
Středočeský kraj, katastrální pracoviště Příbram.

 
3) schvaluje
 3) Zplnomocnění pro velitelku Městské policie Příbram, p. XXXXX XXXXXXXXXX

XXXXXXXXX, ke všem úkonům a jednáním s dotčenými orgány, SVJ, projektantem
aj. potřebných před zahájením a v průběhu vnitřní rekonstrukce nebytové jednotky
č. 114/101 vč. výměny výloh a vchodových dveří do nebytové jednotky, v budově
čp. 112-114, v Příbrami VIII dle potřeb Městské policie Příbram za účelem zřízení
dislokovaného pracoviště Městské policie Příbram – Centra prevence kriminality.
Veškeré náklady související s vnitřní rekonstrukcí předmětné nebytové jednotky
č. 114/101, výměnou výloh a vchodových dveří a dále náklady na provoz nově
zřízeného Centra prevence kriminality hradí město Příbram z rozpočtu - kapitoly
717- Městská policie.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Žádost o schválení dodatku č. 4 a č. 5 k Veřejnoprávní smlouvě o dotaci na
poskytování sociální služby na rok 2022 vč. příloh č. 1

Usnesení číslo: R.usn.č.0970/2022 6
1) schvaluje
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 dodatek č. 4 a č. 5 k Veřejnoprávní smlouvě o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby na rok 2022,
evidenční číslo S-0258/SOC/2022 včetně příloh č. 1 - položkové čerpání rozpočtu na sociální služby -
azylové domy, domovy pro seniory, nízkoprahová denní centra, noclehárny, odborné sociální poradenství,
pečovatelská služba, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní programy.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Směrnice č. 2/2022 o finanční kontrole

Usnesení číslo: R.usn.č.0971/2022 7
1) bere na vědomí
 Směrnici č. 2/2022 o finanční kontrole.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Uvolnění omalovánek, bublifuků a kalendářů

Usnesení číslo: R.usn.č.0972/2022 8
1) schvaluje
 uvolnění 500 ks omalovánek, 500 ks bublifuků a 100 ks kalendářů ze skladových zásob informačního

centra.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Alšovo náměstí - oznámení o mimořádných okolnostech

Usnesení číslo: R.usn.č.0973/2022 9
1) schvaluje
 Změnu závazku podle ust. § 222  odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) na investiční akci „Souvislé
opravy Alšovo náměstí“ podle oznámení zhotovitele o mimořádných okolnostech
majících vliv na cenu a termín zakázky, které představují navýšení ceny o
169 987,21 Kč bez DPH (tj. 205 684.52 s DPH).

 
2) schvaluje
 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1031/OSH/2021 na investiční akci

„Souvislé opravy Alšovo náměstí“ se společností STRABAG a.s., se sídlem
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČO: 60838744, kterým dojde k navýšení ceny
díla na částku 1 455 266,13 Kč bez DPH (tj. 1 760 872,02 Kč s DPH).

 
3) ukládá
 OSH administrovat uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1031/OSH/2021

podle bodu I. a II. tohoto usnesení.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro talentované dítě

Usnesení číslo: R.usn.č.0974/2022 10
1) schvaluje
 1) poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.500,00 Kč pro subjekt SK Spartak Příbram, spolek, se sídlem

Žižkova 694, Příbram II, 261 01, IČO: 61904889, na úhradu členského příspěvku XXXXXXX XXXXXXXX,
ve výši 3.500,00 Kč, a to za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím
jím zřízeným či založeným, a to ke dni podpisu smlouvy,

2) uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem SK Spartak Příbram, spolek, se sídlem Žižkova 694,
Příbram II, 261 01, IČO: 61904889, o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.500,00 Kč na úhradu
členského příspěvku.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Stanovení oddávajících pro volební období 2022-2026

Usnesení číslo: R.usn.č.0975/2022 11
1) doporučuje
 ZM pověřit Aleše Baráška, MUDr. Barboru Daňhovou, MHA, Tomáše Dvořáčka, MUDr. Františka

Hausera, Bc. Vladimíra Karpíška, Mgr. Jana Konvalinku, Mgr. Vladimíra Krále, Mgr. Simonu Luftovou,
Miroslava Peterku, Bc. Antonína Schejbala, Mgr. Marka Školouda, Mgr. Václava Švendu výkonem funkce
oddávajícího pro volební období 2022-2026, v souladu s § 11a odst. 1 písm. a zákona č. 301/2000 Sb.

 
2) stanovuje
 že všichni oddávající mají právo při realizaci sňatečného obřadu užívat závěsný odznak
 
3) ukládá
 OVV zařadit tento materiál do programu zasedání ZM dne 07.11.2022.
 
 3. , Odbor vnitřních věcí
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Výměna oken v ubytovně – Příbram IV/5 – zrušení

Usnesení číslo: R.usn.č.0976/2022 12
1) bere na vědomí
 informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Výměna oken v ubytovně – Příbram IV/5“ (dále jen „veřejná

zakázka“) zadávané ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění, uvedenou v důvodové zprávě.

 
2) rozhodla
 o zrušení dílčí veřejné zakázky „Výměna oken v ubytovně – Příbram IV/5“.
 
3) ukládá
 OPVZ učinit právní kroky související se zrušením dílčí veřejné zakázky dle bodu 2. tohoto usnesení.
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 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: Mgr. Brožíková
nehlasovala.)

 

 
Výběr návrhu na revitalizaci náměstí Jana Antonína Alise

Usnesení číslo: R.usn.č.0977/2022 13
1) bere na vědomí
 výsledky jednání poroty určené k provádění úkonů podle ZZVZ na otevřenou jednofázovou

architektonickou projektovou soutěž o návrh „REVITALIZACE NÁMĚSTÍ J. A. ALISE V PŘÍBRAMI –
BŘEZOVÝCH HORÁCH“,

1. důvodovou zprávu včetně příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.
 
2) rozhodla
 o výběru návrhů takto:

 

Jako 1. nejvhodnější byl vybrán návrh č. 6,

který tímto získává 1. cenu v plné výši 250 000,- Kč, (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých).

Účastník:        Monom Works s.r.o.

U Průhonu 467/26, 170 00 Praha 7

IČO: 01483951

 

Jako 2. nejvhodnější byl vybrán návrh č. 3,

který tímto získává 2. cenu v plné výši 150 000,- Kč, (slovy: sto padesát tisíc korun českých).

Účastník:            Eliška Málková, Matěj Čunát, Marie Štefanová, Martin Hajný.

Na Vyhlídce 645, 252 45 Zvole

IČO: 08659150

 

Jako 3. nejvhodnější byl vybrán návrh č. 2,

který tímto získává 3. cenu v plné výši 100 000,- Kč, (slovy: sto tisíc korun českých).

Účastník:            Atelier Horký s.r.o.

                     Březohorská 253, 261 01 Příbram

                     IČO: 08543011
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Tito účastníci budou dle Soutěžních podmínek vyzváni zadavatelem k účasti v jednacím řízení bez
uveřejnění podle ustanovení § 65 odst. 1 ZZVZ. Bude s nimi jednáno v pořadí dle umístění.

 

a dále
Rozhoduje o udělení skicovného:

návrhu č. 1,

který tímto získává skicovné ve výši 25 000,- Kč, (slovy dvacet pět tisíc korun českých)

Účastník:      Karnet architekt s.r.o.

Plzeňská 60, Příbram, 261 01

IČO: 08650632

návrhu č. 4,

který tímto získává skicovné ve výši 25 000,- Kč, (dvacet pět tisíc korun českých)

Účastník:      Anna Laubová, Karel Filsak

Vidonín 21, 594 57 Vidonín

IČO: 08982279
 
3) schvaluje
 zahájení jednacího řízení bez uveřejnění.
 
4) ukládá
 1. OPVZ, aby rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu rozeslal jednotlivým účastníkům, včetně

příloh, v součinnosti s externím administrátorem soutěže o návrh.
2. OPVZ, aby zahájil jednací řízení bez uveřejnění.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Jednací řád Zastupitelstva města Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0978/2022 14
1) doporučuje
 ZM schválit "Jednací řád Zastupitelstva města Příbram" v předloženém znění.
 
2) ukládá
 OVV zařadit předložený materiál do programu zasedání ZM dne 07.11.2022.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Návrh programu 2. zasedání ZM dne 07.11.2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0979/2022 15
1) souhlasí
 s návrhem programu 2. zasedání ZM dne 07.11.2022 s tím, že do programu  budou

zahrnuty i další materiály určené na základě jednání RM dne 17.10.2022.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Zřízení Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva města Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0980/2022 16
1) doporučuje
 ZM stanovit maximální počet členů výborů na 7 a to za těchto podmínek:

Finanční výbor ZM Příbram
předseda 1 (musí být členem ZM)
členové 6
Kontrolní výbor ZM Příbram
předseda 1 (musí být členem ZM)
členové 6
kdy každý politický subjekt, který je zastoupen v ZM Příbram může podat návrh na předsedu případně
člena.

 
2) ukládá
 OVV zařadit předložený materiál do programu zasedání ZM dne 07.11.2022.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 0, Poznámka: Mgr. Vesecká
hlasovala proti.)

 

 
Zřízení osadních výborů

Usnesení číslo: R.usn.č.0981/2022 17
1) doporučuje
 ZM zřídit Osadní výbor Brod, Osadní výbor Bytíz, Osadní výbor Jerusalem, Osadní

výbor Jesenice, Osadní výbor Kozičín, Osadní výbor Lazec, Osadní výbor Orlov,
Osadní výbor Zavržice, Osadní výbor Žežice, Osadní výbor Příbram III – Sázky,
Osadní výbor Příbram V – Zdaboř, Osadní výbor Příbram VI – Březové Hory, Osadní
výbor Příbram IX – Nová Hospoda.

 
2) doporučuje
 ZM stanovit počet členů:

Osadního výboru Brod na 3
Osadního výboru Bytíz na 3
Osadního výboru Jerusalem na 5
Osadního výboru Jesenice na 3
Osadního výboru Kozičín na 5
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Osadního výboru Lazec na 5
Osadního výboru Orlov na 5
Osadního výboru Zavržice na 3
Osadního výboru Žežice na 5
Osadního výboru Příbram III – Sázky na 5
Osadního výboru Příbram V – Zdaboř na 5
Osadního výboru Příbram VI – Březové Hory na 5
Osadního výboru Příbram IX – Nová Hospoda na 5

 
3) doporučuje
 ZM schválit Statut Osadního výboru Brod, Osadního výboru Bytíz, Osadního výboru

Jerusalem, Osadního výboru Jesenice, Osadního výboru Kozičín, Osadního výboru
Lazec, Osadního výboru Orlov, Osadního výboru Zavržice, Osadního výboru Žežice,
Osadního výboru Příbram III – Sázky, Osadního výboru Příbram V – Zdaboř,
Osadního výboru Příbram VI – Březové Hory, Osadního výboru Příbram IX – Nová
Hospoda dle přílohy č. 2.

 
4) doporučuje
 ZM pověřit jednáním s místními svazky a občany, v příslušné části obce, pro

kterou se osadní výbor zřizuje, zastupitele………, ve věci návrhu na členy (předsedy)
zřízených osadních výborů.

 
5) ukládá
 OVV zařadit předložený materiál do programu zasedání ZM dne 07.11.2022.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Poskytování dalšího plnění členům zastupitelstva obce v souvislosti s
výkonem funkce

Usnesení číslo: R.usn.č.0982/2022 18
1) doporučuje
 ZM 1) schválit

a) poskytování příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v
souvislosti s přijímáním projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství a
v souvislosti se zastupováním obce na veřejných občanských obřadech (ošatné) v
případě uvolněného člena zastupitelstva,
b) poskytování příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku členům
zastupitelstva, kteří jsou oprávněni k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu
vstupují do manželství,
c) poskytování příspěvku na podporu vzdělávání v souvislosti s výkonem funkce
člena zastupitelstva,
d) poskytování příspěvku na stravování v případě uvolněného člena zastupitelstva,
e) poskytování příspěvku na rekreaci, podporu zdravotních, kulturních a sportovních
aktivit v případě uvolněného člena zastupitelstva
a to, za obdobných podmínek a v obdobné výši poskytované zaměstnancům
zařazených do Městského úřadu Příbram.
2) stanovit,
že cestovní náhrady spojené s výkonem funkce člena zastupitelstva jsou
poskytovány ve výši a za podmínek a v jejich mezích stanovených právními předpisy

 
Rada města, 31. jednání, dne 17.10.2022 Strana 12/29



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

a vnitřními předpisy platnými pro zaměstnance zařazené do Městského úřadu
Příbram.

 

 
 
2) ukládá
 OVV zařadit předložený materiál do programu zasedání ZM dne 07.11.2022.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva

Usnesení číslo: R.usn.č.0983/2022 20
1) doporučuje
 Zastupitelstvu města Příbram stanovit v souladu s § 72, § 74 ods. 3 a § 84 odst.

2,
písm. n) zákona o obcích, v platném znění:

1) Neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v následujících
částkách:

- člen rady: 10 274 Kč, 
- předseda výboru/komise: 5 137 Kč
- člen výboru/komise: 4 281 Kč
- člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 2 569 Kč

2) V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města
se stanovuje odměna jako souhrn odměn za 2 různé funkce s nejvyšší odměnou
stanovenou zastupitelstvem města.

Odměna bude poskytována s účinností od 07.11.2022. V případě nástupu
náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva města bude odměna
poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení
jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné
funkce.

 
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva

Usnesení číslo: R.usn.č.0984/2022 21
1) ukládá
 Odboru vnitřních věcí zařadit tento materiál do programu jednání ZM dne 07.11.2022.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena
zastupitelstva města

Usnesení číslo: R.usn.č.0985/2022 22
1) doporučuje
 Zastupitelstvu města Příbram:

1) zrušit Usn. č. 23/2018/ZM ze dne 17.12.2018
 

2) stanovit neuvolněným členům ZM, kteří jsou podnikající fyzickou osobou nebo
osobou provozující jinou samostatně výdělečnou činnost, náhradu ušlého výdělku
paušální částkou ve výši 250 Kč za hodinu a v souhrnu za měsíc do výše 1 200
Kč a to za výkon jejich funkce v souvislosti s výkonem jejich funkce člena ZM
spojenou s účastí na jednání RM, komisí RM, výborů ZM a zasedání ZM.

Náhrada ušlého výdělku bude vyplacena na základě jejich žádosti.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Změny rozpisu rozpočtu 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0986/2022 23
1) schvaluje
 RZ0132 - 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)  a v rámci
běžných výdajů kapitol  788 - ŠŠZ a 719 - OVV   z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace na základě
rozhodnutí MŠMT ČR č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_078/0013580 na projekt "Inkluzivní vzdělávání v Příbrami
- 2. etapa" ve výši 3.550.244,90 Kč. 

 
2) schvaluje
 RZ0167 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2022 v rámci běžných výdajů kapitoly  719 - OVV  v

souladu s usnesením RM č. usn. 0068/2022 bodu 2) ze dne 24.01.2022. 
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Rozpočtová opatření 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0987/2022 24
1) schvaluje
 Rozpočtové opatření - změna rozpočtu města na rok 2022 v souladu s usnesením ZM č. 702/2021

bodu 3) ze dne 06.12.2021, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (ostatní nedaňové příjmy) o
částku 228.938,88 Kč a navýšení běžných výdajů kapitoly 719 - OVV ve stejné výši z důvodu přijetí
finančních prostředků, které město Příbram obdrželo na projekt s názvem " MAP III ORP Příbram" č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022902.
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Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Změny rozpisu rozpočtu 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0988/2022 25
1) schvaluje
 RZ0176 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2022 v rámci běžných výdajů kapitoly  719 - OVV v

souladu s usnesením RM č. usn. 0068/2022 bodu 2) ze dne 24.01.2022 .
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Rozsvěcení vánočního stromu 2022 v Příbrami

Usnesení číslo: R.usn.č.0989/2022 26
1) schvaluje
 podání žádosti o nadační příspěvek do Skupiny ČEZ na projekt „Rozsvěcení

vánočního stromu 2022 v Příbrami“ s příspěvkem ve výši 30.000,- Kč.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Přijetí dotace ze Středočeského Fondu cestovního ruchu - „Stanoviště pro
obytná auta v areálu Nového rybníku

Usnesení číslo: R.usn.č.0990/2022 27
1) schvaluje
 1. přijetí dotace ve výši 2.000.000,- Kč z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu

podpory cestovního ruchu v rámci Tematického zadání „Stanoviště pro obytná auta“,
2. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Stanoviště pro obytná auta v areálu Nového

rybníku“.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Platový postup ředitelky Mateřské školy, Příbram VII, Bratří Čapků 278

Usnesení číslo: R.usn.č.0991/2022 28
1) bere na vědomí
 platový postup XXXX XXXXXX XXXXXXXX, ředitelky Mateřské školy, Příbram VII, Bratří Čapků 278 do

XX platového stupně XXX platové třídy stupnice platových tarifů s účinností od 01.11.2022.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Výsledek konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele
Waldorfské školy Příbram – mateřské školy, základní školy a střední školy

Usnesení číslo: R.usn.č.0992/2022 29
1) jmenuje
 pana XXXX XXXXXXX XXXX ředitelem Waldorfské školy Příbram - mateřské školy, základní školy a

střední školy s účinností od 01.01.2023.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Žádost o ID na projekt Sklad na nářadí a sportovní náčiní

Usnesení číslo: R.usn.č.0993/2022 30
1) stahuje
 materiál z dnešního jednání RM.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Waldorfská škola Příbram – žádost ředitele školy o souhlas zřizovatele s
omezením provozu mateřské školy

Usnesení číslo: R.usn.č.0994/2022 31
1) souhlasí
 s omezením provozu mateřské školy Waldorfské školy Příbram – mateřské školy, základní školy a střední

školy ve dnech 26.10.2022 a 27.10.2022.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Revokace R.usn.č.0945/2022 ze dne 03.10.2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0995/2022 32
1) revokuje
 R.usn.č.0945/2022 ze dne 03.10.2022,
 
2) souhlasí
 s tím, aby ředitelka Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 podala žádost o snížení nejvyššího povoleného

počtu žáků školy z 800 žáků na 720 žáků s účinností od 01.09.2023.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Waldorfská škola Příbram – souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného
finančního daru v rámci projektu Obědy pro děti
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Usnesení číslo: R.usn.č.0996/2022 33
1) souhlasí
 s tím, aby Waldorfská škola Příbram – mateřská škola, základní škola a střední škola, přijala účelově

určený finanční dar ve výši 36.676,00 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. Vlastislavova
152/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24231509 v rámci charitativního projektu „Obědy pro děti“ na období
04.10.2022 – 30.06.2023.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Žádost o ID na projekt Putování se světýlky za sv. Martinem

Usnesení číslo: R.usn.č.0997/2022 34
1) doporučuje
 ZM

1. schválit poskytnutí dotace ve výši 12.000,00 Kč pro subjekt Spolek Prokop Příbram, Nádvoří Msgre.
Korejse 155, 261 01 Příbram VI – Březové Hory, IČO: 47074337, na projekt s názvem „Putování
se světýlky za sv. Martinem“, a to z kapitoly 741 – OE, prvek č. 3593 rezerva města, za podmínky
splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným a
splnění povinnosti zveřejnění účetní závěrky u subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon, a to
ke dni podpisu smlouvy,

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem Spolek Prokop Příbram, Nádvoří Msgre. Korejse 155,
261 01 Příbram VI – Březové Hory, IČO: 47074337, o poskytnutí dotace ve výši 12.000,00 Kč na
projekt s názvem „Putování se světýlky za sv. Martinem“, v souladu s Pravidly pro poskytování
dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram č. 1/2020 schválenými ZM dne
22.06.2020, Usn.č.394/2020/ZM.

 
2) ukládá
 OVV

zařadit tento materiál do programu jednání ZM dne 07. 11. 2022.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Odkoupení vodovodního řadu - ul. Ke Stadionu

Usnesení číslo: R.usn.č.0998/2022 35
1) schvaluje
 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s investorem XXX XXXXXXXX

XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX, na odkup
vodovodního řadu PE 110, v délce 17,3 m, na p.č. 663/3 a 665/1 v k.ú. Březové
Hory za dohodnutou cenu 1,- Kč.

 

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

 
Rekonstrukce malých vodních nádrží
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Usnesení číslo: R.usn.č.0999/2022 36
1) schvaluje
 pořadí rekonstrukcí malých vodních nádrží (MVN), a to:

 

1. MVN Lazec (3 400 000 Kč s DPH),

2. MVN Návesní rybník v Zavržicích (2 900 000 Kč s DPH),

3. MVN Spálený rybník (7 800 000 Kč s DPH),

4. Jerusalémský rybník (8 500 000 Kč s DPH),

 

přičemž rekonstrukce MVN v Lazci a MVN Návesního rybníka začlenit do rozpočtu OIRM na rok 2023
(kapitola 786) a s rekonstrukcemi MVN Spálený rybník a MVN Jerusalémský rybník vyčkat do vypsání
dotační výzvy Ministerstva zemědělství na rekonstrukce MVN.

 

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

 
Uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod pro objekt na
hřišti v Lazci

Usnesení číslo: R.usn.č.1000/2022 37
1) schvaluje
 uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod pro objekt na hřišti v Lazci s provozovatelem

vodohospodářských sítí města Příbram, firmou 1. SčV, a. s., se sídlem V Praze 5, Ke Kablu 971, PSČ
100 00, IČO: 47549793.

 
2) ukládá
 administrovat uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod dle bodu I. tohoto

usnesení.
 
 1. , OIRM
 

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

 
Nařízení města č. 2/2022 - zákaz šíření reklamy na veřejně přístupných
místech mimo provozovnu

Usnesení číslo: R.usn.č.1001/2022 38
1) schvaluje
 Nařízení města č. 2/2022, kterým se mění Nařízení města Příbram č. 2/2021 ze dne 27.12.2021,

kterým se stanoví zákaz šíření reklamy na veřejně přístupných místech mimo provozovnu. 
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Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Přeložka vodovodu, K Podlesí 614

Usnesení číslo: R.usn.č.1002/2022 39
1) schvaluje
 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti

vodovodního řadu DN 150 s XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX
XX XXXXX X X XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXXX na
p.č. 2905/138 v k.ú. Příbram, a to bezúplatně.

 
2) schvaluje
 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti

vodovodního řadu DN 150 s XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXX
XX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXX XX
XXXXXXX XXX, na p.č. 2905/137 v k.ú. Příbram, a to bezúplatně.

 

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

 
Dodatek č. 2 Lávka Q klub

Usnesení číslo: R.usn.č.1003/2022 40
1) bere na vědomí
 změnu rozsahu projektové dokumentace investiční akce „Projektová dokumentace

na lávky pro město Příbram“ na původní rozsah projektové dokumentace.
 
2) schvaluje
 snížení ceny projektové dokumentace proti dodatku č. 1 o 22 000,00 Kč bez DPH

(26 620,00 Kč s DPH) způsobenými důvody specifikovanými v důvodové zprávě.

 
 
3) schvaluje
 uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 369/OIRM/2021 na změnu rozsahu

projektové dokumentace investiční akce „Projektová dokumentace na lávky pro
město Příbram“, se společností Kucián statika s.r.o., IČO: 08055475, se sídlem  17.
listopadu 236, 530 02 Pardubice.

 
4) ukládá
 OIRM ve spolupráci s OPVZ uzavřít dodatek č. 2 se společností Kucián statika s.r.o.

dle bodu II. tohoto usnesení.  
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Poznámka: Ing. Buršík, MBA se
zdržel.)
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Žádost o prodej pozemku p. č. 3210/8 v katastrálním území Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.1004/2022 41
1) schvaluje
 úhradu částky za bezesmluvní užívání pozemku p. č. 3210/8 v katastrálním území Příbram, ve výši 175

Kč/m2/rok, společně a nerozdílně panem XXXXXX XXXXXXXX a paní XXXXXXX XXXXXXXXXX, oba
bytem XX XX XXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX XX, a to zpětně za tři roky.

 
2) doporučuje
 ZM schválit prodej pozemku p. č. 3210/8 v katastrálním území Příbram, za cenu 3.500 Kč/m2, panu

XXXXX XXXXXXXXX a paní XXXXXX XXXXXXXXX (každému ve výši id. 1/2 podílu pozemku), oba
bytem XX XX XXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX XX, s tím, že kupující uhradí společně a nerozdílně
náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku ve výši 5.500 Kč.

 
3) ukládá
 OVV zařadit tento název materiálu do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 7.11.2022.
 
 1. , Odbor vnitřních věcí
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: Ing. Buršík, MBA
nehlasoval.)

 

 
Žádost o prodej pozemků v katastrálním území Trhové Dušníky

Usnesení číslo: R.usn.č.1005/2022 42
1) schvaluje
 záměr prodeje 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.

 
 

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

 
Žádosti o prodej pozemků p. č. 573/18 a p. č. 573/25, oba v k. ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.1006/2022 43
1) doporučuje
 ZM schválit prodej pozemků p. č. 573/18 a p. č. 573/25, oba v katastrálním území Příbram, formou

výběrového řízení - obálkovou metodou, kdy minimální výše podání činí 3.000 Kč/m2, s tím, že kupující
uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku ve výši 5.000 Kč.

 
2) ukládá
 OVV zařadit tento název materiálu do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 7.11.2022.
 
 1. , Odbor vnitřních věcí
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Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Žádost o prodej pozemku p. č. 85/6 v katastrálním území Zdaboř

Usnesení číslo: R.usn.č.1007/2022 44
1) neschvaluje
 záměr prodat pozemek p. č. 85/6 v katastrálním území Zdaboř.
 

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

 
Žádost o prodej, příp. pronájem části pozemku p. č. 2774/25 o výměře cca
169 m2 v katastrálním území Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.1008/2022 45
1) schvaluje
 záměr pronajmout část 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.

 

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

 
Žádost o prodej pozemku p. č. 2269/1 v katastrálním území Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.1009/2022 46
1) neschvaluje
 záměr prodat pozemek p. č. 2269/1 v katastrálním území Příbram.
 

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

 
Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu včetně smlouvy o výpůjčce
částí pozemků p. č. 4482/2, p. č. 4481/3, p. č. 4481/1, vše v k. ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.1010/2022 47
1) schvaluje
 uzavření smlouvy o právu provést stavbu dočasné komunikace na části pozemku p. č. 4482/2 o výměře

cca 27 m2 z celkové výměry 616 m2, části pozemku p. č. 4481/3 o výměře cca 13 m2 z celkové
výměry 183 m2 a části pozemku p. č. 4481/1 o výměře cca 29 m2 z celkové výměry 1468 m2 (části
pozemků jsou vyznačeny v situačním snímku, který je nedílnou součástí předkládaného materiálu), vše
v katastrálním území Příbram, mezi stavebníkem XXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX
XXXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX X – XXXXXXX a vlastníkem pozemků městem Příbram,
s tím, že stavba bude realizována za podmínek vyplývajících z platné právní úpravy, za podmínek
stanovených dotčenými orgány a podmínek stanovených v rozhodnutí Odboru silničního hospodářství ze
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dne 20.7.2022, č. j. MeUPB 73406/2022, společně s uzavřením smlouvy o výpůjčce shora uvedených
částí pozemků, na dobu určitou s účinností ode dne protokolárního předání pozemků vypůjčiteli do
dne převzetí pozemků půjčitelem po ukončení stavby, maximálně však uplynutím lhůty 5 let ode dne
protokolárního předání pozemků.

Město Příbram souhlasí s dočasným vynětím potřebných částí předmětných pozemků ze zemědělského
půdního fondu, a to na náklady stavebníka.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 1, Poznámka: Ing. Holý byl proti,
Mgr. Brožíková se zdržela.)

 

 
Žádost o směnu pozemků v katastrálním území Lazec a Podlesí nad Litavkou

Usnesení číslo: R.usn.č.1011/2022 48
1) doporučuje
 ZM schválit záměr směny pozemků p. č. 498/4, p. č. 499/17, p. č. 499/18, p. č. 499/19, p. č. 499/20 – část

o výměře cca 687 m2 z celkové výměry 757 m2, p. č. 499/22, p. č. 499/23, p. č. 499/24, p. č. 499/25 -
část o výměře cca 201 m2 z celkové výměry 403 m2, p. č. 499/32 – část o výměře cca 141 m2 z celkové
výměry 226 m2, p. č. 590/1 – část o výměře cca 246 m2 z celkové výměry 1064 m2, p. č. 590/2, vše
v katastrálním území Lazec, které jsou ve vlastnictví města Příbram, za pozemky p. č. 330/3, p. č. 328/4,
oba v katastrálním území Podlesí nad Litavkou a pozemky p. č. 497/9, p. č. 499/14 – část o výměře cca
600 m2 z celkové výměry 1858 m2, p. č. 499/15 – část o výměře cca 476 m2 z celkové výměry 611 m2,
p. č. 500/4, p. č. 575/1, p. č. 575/2, p. č. 588/1, p. č. 589/1, p. č. 590/3, p. č. 590/4 – část o výměře cca
205 m2 z celkové výměry 326 m2, vše v katastrálním území Lazec, které jsou ve vlastnictví ČR, právo
hospodařit s majetkem státu Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha – Smíchov,
IČO 70889953.

 
2) ukládá
 OVV zařadit tento název materiálu do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 7.11.2022.
 

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

 
Nabídka bezúplatného převodu id. 1/2 podílu pozemku p. č. 745/7 v
katastrálním území Lazec

Usnesení číslo: R.usn.č.1012/2022 49
1) doporučuje
 ZM schválit bezúplatný převod id. podílu ve výši ½ pozemku p. č. 745/7 v katastrálním území Lazec, který

je ve vlastnictví České republiky - příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha – Nové Město, IČO 69797111,
do vlastnictví města Příbram.

 
 
2) ukládá
 OVV zařadit tento název materiálu do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 7.11.2022.
 
 1. , Odbor vnitřních věcí
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Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Žádost o prodej pozemku p. č. 770/6 v katastrálním území Lazec

Usnesení číslo: R.usn.č.1013/2022 50
1) schvaluje
 záměr prodat část pozemku p. č. 770/6 o výměře cca 5402 m2 z celkové výměry 5437 m2 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. 3212/1, oba v
katastrálním území Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.1014/2022 51
1) schvaluje
 záměr prodeje části pozemku p. č. 3824/4 o výměře cca 22 m2 z celkové výměry 136 m2 a části

pozemku p. č. 3212/1 o výměře cca 6 m2 z celkové výměry 1552 m2 (části pozemků jsou vyznačeny v
situačním snímku č. 2, který je přílohou předkládaného materiálu), oba v katastrálním území Příbram s
tím, že bude zároveň zřízeno bezúplatné věcné břemeno (již stávajího) vodovodního řadu, a to pouze v
případě prokázání existence této sítě v předmětu prodeje.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Poznámka: Ing. Holý se zdržel.)
 

 
1. Návrh na revokaci usnesení Rady města Příbram ze dne 22.8.2022, č. usn.
0809/2022 2. Žádost o vyklizení pozemku p. č. 660/2 v k. ú. Jerusalem

Usnesení číslo: R.usn.č.1015/2022 52
1) schvaluje
 revokaci svého usnesení č. 0809/2022 ze dne 22.8.2022.
 
2) schvaluje
 uzavření smlouvy o pronájmu pozemku p. č. 660/2 v katastrálním území Jerusalém, který je ve vlastnictví

paní XXXXXXX XXXXXX, bytem XXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX X X XXXXXX, na dobu
neurčitou, za cenu 4.500 Kč/rok, za účelem umístění hnízda pro nádoby na tříděný odpad, s tím, že město
Příbram uhradí paní XXXXXX náklady spojené s vypracováním geometrického plánu ve výši 5.687 Kč.

 

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

 
Pronájem pozemku p. č. 715/105 v k. ú. Březové Hory

Usnesení číslo: R.usn.č.1016/2022 53
1) souhlasí
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 se změnou smluvních podmínek v návrhu nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 715/105,
k. ú. Březové Hory, s pronajímatelem ČR – Diamo, státní podnik, schválené usnesením rady města
č. 0550/2022 ze dne 30.5.2022, a to ve smyslu nového návrhu smluvního vztahu, který je přílohou
předkládaného materiálu.

 

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

 
Návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k
nemovité věci a o zřízení věcného práva – pozemek p. č. 715/333 v k. ú.
Březové Hory

Usnesení číslo: R.usn.č.1017/2022 54
1) doporučuje
 ZM schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k pozemku p. č. 715/333 v k. ú.

Březové Hory, od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, IČO 69797111,
do vlastnictví města Příbram. S ujednáním o zřízení věcného práva k převáděnému majetku spočívajícího
v závazku města Příbram nezcizit převáděný pozemek a nezatížit jej zástavním právem, a to po dobu 15
let od právních účinků vkladu vlastnického práva pro nabyvatele do katastru nemovitostí. S tím, že město
Příbram akceptuje ujednání, která se týkají smluvních pokut uvedených v článku IV. návrhu smlouvy
darovací, která je přílohou předloženého materiálu.

 
2) ukládá
 OVV zařadit tento materiál do programu Zastupitelstva města Příbram dne 7. 11. 2022.
 

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

 
Žádost o prodej pozemku p. č. 172/2 v k. ú. Žežice

Usnesení číslo: R.usn.č.1018/2022 55
1) schvaluje
 úhradu částky ve výši 89 Kč/m2/rok za bezesmluvní užívání pozemku p. č. 172/2 o výměře 37

m2 v katastrálním území Žežice, panem XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXX XXX XX
XXXXXXXX a to zpětně za tři roky.

 
2) doporučuje
 ZM schválit revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram ze dne 11. 9. 2017, č. usn. 815/2017/ZM.
 
3) doporučuje
 ZM schválit prodej pozemku p. č. 172/2, o výměře 37 m2,  k. ú. Žežice, za cenu 1487 Kč/m2, do vlastnictví

pana XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXX XXX XX XXXXXXX, s povinností kupujícího uhradit
náklady na vypracování znaleckého posudku ve výši 4.000 Kč.
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4) ukládá
 OVV zařadit tento materiál do programu Zastupitelstva města Příbram dne 7. 11. 2022.
 

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

 
Prodej části pozemku p. č. 2762/47 o výměře 161 m2 z celkové výměry 170
m2, k. ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.1019/2022 56
1) doporučuje
 ZM schválit prodej části pozemku p. č. 2762/47 o výměře 161 m2 z celkové výměry 170 m2 (dle situačního

náčrtu v příloze předloženého materiálu) v katastrálním území Příbram, za cenu 286 Kč/m2, do vlastnictví
státní organizace Správa železnic, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, IČO 70994234, s tím, že
bude zároveň zřízeno bezúplatné věcné břemeno uložení, provozu, údržby a oprav vodovodního řadu, ve
prospěch prodávajícího, a to pouze v případě prokázání existence těchto sítí v předmětu kupní smlouvy.
Kupující uhradí veškeré náklady spojené s případným zaměřením a vytyčením těchto sítí.

 
2) ukládá
 OVV zařadit tento materiál do programu Zastupitelstva města Příbram dne 7. 11. 2022.
 

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

 
Návrh na částečnou revokaci usnesení Rady města Příbram ze dne 22.8.2022,
č. usn. 0821/2022

Usnesení číslo: R.usn.č.1020/2022 57
1) schvaluje
 částečnou revokaci svého usnesení č. 0821/2022 ze dne 22.8.2022, týkající se vyjmutí textu

"polozapuštěných/zapuštěných", z předmětného usnesení.
 

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

 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 k závěrkovému listu ze dne 03.09.2020 se
společností ALPIQ ENERGY SE

Usnesení číslo: R.usn.č.1021/2022 58
1) schvaluje
 uzavření dodatku č. 1 k závěrkovému listu ze dne 03.09.2020 mezi městem Příbram

a společností ALPIQ ENERGY SE, IČO 28477090, se sídlem Jungmannova 26/15,
Praha – Nové Město, PSČ 110 00, a to ve smyslu návrhu předmětného dodatku,
který tvoří přílohu předloženého materiálu

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Rozpočtová opatření 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.1022/2022 59
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 výdajů kapitoly 782 - OKCR, tj. snížení kapitálových výdajů o částku
359.640,00 Kč a navýšení běžných výdajů ve stejné výši.

 
 

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

 

 
Změny rozpisu rozpočtu 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.1023/2022 60
1) schvaluje
 RZ0188 - 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 dotace - ÚZ 98187) a běžných
výdajů kapitoly 719 - OVV  z důvodu přijetí účelové dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s
konáním volem do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí ve dnech 23. a 24. září 2022 ve
výši 1.268.000,00 Kč.

 

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

 

 
Záměr zakázky – „Modernizace VO ve městě Příbram - Etapa II"

Usnesení číslo: R.usn.č.1024/2022 61
1) schvaluje
 záměr realizace „Modernizace VO ve městě Příbram - Etapa II“ dle přílohy.
 
2) ukládá
 OPVZ zadávací řízení realizovat.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: Ing. Vařeka a Mgr.
Vesecká nepřítomni při hlasování.)

 

 
Dodatek ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace pro záměr
rekonstrukce ulice K Jamkám Do Polí

Usnesení číslo: R.usn.č.1025/2022 62
1) schvaluje
 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě  o dílo č. 796/OIRM/2022 na službu zpracování projektové dokumentace

  pro záměr  rekonstrukce  ulice K Jamkám a části Do Polí , Příbram Lazec se společností PSDS s.r.o.
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se sídlem Trabantská 673/18 190 15 Praha 9, IČO 28098064, kterým  dojde k nápravě administrativního
pochybení. 

 
2) ukládá
 OPVZ administrovat uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 796/OIRM/2022 podle I. bodu tohoto

usnesení.
 

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

 

 
Závěry a doporučení KV

Usnesení číslo: R.usn.č.1026/2022 63
1) bere na vědomí
 závěry a doporučení schválené zastupitelstvem města v Kontrolní zprávě Kontrolního výboru

Zastupitelstva města Příbram v září 2022.
 
2) ukládá
 tajemnici Městského úřadu Příbrami zajistit realizaci závěrů a doporučení kontrolního výboru.
 

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

 

 
Záměr zakázky – "Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací
obvod obce s rozšířenou působností Příbram"

Usnesení číslo: R.usn.č.1027/2022 64
1) schvaluje
 záměr realizace „zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod obce s rozšířenou

působností Příbram“ dle přílohy
 
2) ukládá
 OPVZ zadávací řízení realizovat
 

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

 

 
Změny rozpisu rozpočtu města na rok 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.1028/2022 65
1) schvaluje
 RZ0193 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2022 v souladu s usnesením RM

č. 0068/2022 bodu 2) v rámci běžných výdajů, tj. navýšení kapitoly 739 - TS
(neinvestiční příspěvek) o částku 3.552.143,00 Kč a snížení kapitoly 786 - OIRM
(opravy a udržování) ve stejné výši z důvodu schváleného navýšení neinvestičního
příspěvku organizaci Technické služby města Příbrami, p.o. ve výši 3.552.143,00 Kč.
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Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: Ing. Vařeka
nepřítomen při hlasování.)

 

 
Lávky, Nový rybník - Dodatek č. 1 k SoD

Usnesení číslo: R.usn.č.1029/2022 66
1) schvaluje
  

1. Změnu závazku podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), která představuje
vícepráce ve výši 456 919,40 Kč bez DPH (dle změnových listů č. 1 a 2).

1. Změnu závazku podle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), která představuje
vícepráce ve výši 151 160,27 Kč bez DPH (dle změnového listu č. 3).

1. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 518/OIRM/2022 ze dne
29.04.2022 na investiční akci „Lávky, Nový rybník“ se společností Invessales,
s.r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2 – Nové Město (IČO: 62957678),
kterým dojde k zapracování změn uvedených v důvodové zprávě.

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

dle bodu I. tohoto usnesení.
 

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

 

 
Změny rozpisu rozpočtu 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.1030/2022 67
1) schvaluje
 RZ0196 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2022  v souladu s usn. RM č. 0068/2022 bodu 2) ze dne

24.01.2022 v rámci příjmů kapitoly 741 - OE (neinvestiční přijaté fransfery) z důvodu přijetí dotace  výši
1.937.055,24 Kč na projekt " ERASMUS+KA201" č.j. 2020-1-CZ01-KA201-078440.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: Ing. Vařeka
nepřítomen při hlasování.)
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Ing. Jiří Holý v.r.

Ověřuje
Ing. Petr Rotter v.r.

Ověřuje
 
 
 

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

starosta
 
 
 

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

Zapsal
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