
MĚÚ PŘÍBRAM 

Program jednání 

 

Rada města 6. jednání 06.03.2023 

 

Navržený program jednání: 

Pořadí Věc 
Číslo 

materiálu 

1 Zahájení, kontrola zápisu BJ 00219/2023 

2 Informace členů RM BJ 00220/2023 

3 Interpelace BJ 00221/2023 

4 Schválení programu včetně návrhů změn a 

doplňků 

BJ 00222/2023 

5 Prodej motorového vozidla Multicar M 25.1 

A (1SD 5189) 

BJ 00225/2023 

6 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 

BJ 00247/2023 

7 Návrh rozpočtů příspěvkových organizací na 

rok 2023 a střednědobých výhledů na roky 

2024 – 2025 

BJ 00246/2023 

8 Pojištění odpovědnosti škol a školských 

zařízení 

BJ 00233/2023 

9 Žádost Hasičského záchranného sboru 

Středočeského kraje o poskytnutí finančního 

příspěvku 

BJ 00208/2023 

10 Stav požární ochrany ve městě Příbram za 2. 

pololetí 2022 

BJ 00210/2023 

11 Úprava delegace k podepisování smluv BJ 00243/2023 

12 Přijetí dotace z Integrovaného regionálního 

operačního programu (IROP) na projekt 

„Kybernetická bezpečnost města Příbram" 

BJ 00248/2023 

13 Zadání zakázky malého rozsahu - Zajištění BJ 00212/2023 



péče o opuštěné a toulavé kočky ve městě 

Příbram v r. 2023 

14 Výjimka ze Směrnice č. 5/2021/MěÚ - návrh 

na přidělení sociálního bytu 

BJ 00213/2023 

15 Návrh na přidělení bytu v DPS BJ 00202/2023 

16 VISK - Žádost o finanční podporu projektu 

vzdělávání seniorů Akademie 3. věku 

BJ 00223/2023 

17 ZŠ Jiráskovy sady - Žádost o souhlas s 

poskytnutím účelově vázaného finančního 

daru ve výši 180.000,00 Kč 

BJ 00224/2023 

18 ZŠ Školní - Žádost o souhlas se zapojením do 

projektu spolupráce s polskou školou v rámci 

dotačních fondů V4 

BJ 00229/2023 

19 Bezúplatný převod vodovodu od obce 

Bohutín 

BJ 00245/2023 

20 Dodatek č.2 ke SML o dílo č. 

673/OIRM/2021 na zpracování projektové 

dokumentace a dodávky souvisejících prací 

"Čistírna odpadních vod Příbram" 

BJ 00230/2023 

21 Záměr prodeje pozemku p. č. 159 a části 

pozemku p. č. 158, oba v k. ú. Kozičín 

BJ 00167/2023 

22 Žádost o provedení geologických sond na 

pozemcích p. č. 3097/3 a p. č. 3604/2, oba v 

k. ú. Příbram 

BJ 00203/2023 

23 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 

BJ 00156/2023 

24 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího 

uložení kabelového vedení NN a umístění 

nové rozpojovací skříně - pozemek p. č. 3211 

v k. ú. Příbram 

BJ 00184/2023 

25 Prodej pozemků p. č. 573/18 a p. č. 573/25, 

oba v katastrálním území Příbram 

BJ 00195/2023 

26 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 

BJ 00238/2023 

27 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. 

BJ 00239/2023 



ú. Lazec 

28 Návrh na doprojednání věcného břemene 

uložení zemního kabelového vedení NN přes 

pozemek ve vlastnictví města Příbram p. č. 

53/1 v k. ú. Lazec 

BJ 00240/2023 

29 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 

BJ 00242/2023 

30 STRATEGICKÝ DIALOG – UDRŽITELNÉ 

INVESTICE A SPOLUPRÁCE S 

PRIVÁTNÍM DEVELOPMENTEM, MĚSTO 

PŘÍBRAM – FÁZE II 

BJ 00249/2023 

31 Různé BJ 00252/2023 

 

 

Ing. Jaroslava Poláková Mgr. Jan Konvalinka 

tajemnice MěÚ starosta 

 


