
MĚÚ PŘÍBRAM 

Program jednání 

 

Rada města 9. jednání 21.03.2022 

 

Navržený program jednání: 

Pořadí Věc 
Číslo 

materiálu 

1 Zahájení, kontrola zápisu a usnesení z minulé RM, 

určení ověřovatelů 

BJ 00306/2022 

2 Informace členů RM BJ 00303/2022 

3 Interpelace BJ 00304/2022 

4 Schválení programu včetně návrhů změn a 

doplňků 

BJ 00305/2022 

5 Poskytnutí volných vstupenek pro dárce krve z 

Oblastní nemocnice Příbram, a.s. 

BJ 00315/2022 

6 Prodej mikrobusu Mercedes-Benz Sprinter 518 

CDI 

BJ 00294/2022 

7 Rozšíření provozu Protialkoholní a 

protitoxikomanické záchytné stanice 

BJ 00328/2022 

8 Žádost o schválení výkonu činností v rámci 

pomoci Ukrajině a úhradu vzniklých nákladů z 

provozního příspěvku zřizovatele 

BJ 00329/2022 

9 Žádost o schválení uzavření Dětských skupin a 

rehabilitačního stacionáře 

BJ 00330/2022 

10 Žádost o schválení převodu technického 

zhodnocení 

BJ 00326/2022 

11 Žádost nájemkyně bytové jednotky č. 12 v budově 

č.p. 308 v Příbrami VII o přenechání nájmu 

spolubydlící osobě 

BJ 00243/2022 

12 Návrh na odpuštění nájemného, záloh na služby a 

nákladů za vyúčtování služeb u „krizových“ bytů a 

dalších vymezených bytů ve správě MěRK 

BJ 00316/2022 

13 Návrh z jednání Bytové komise ze dne 9.3.2022 BJ 00301/2022 

14 Prodej nebytové jednotky č. 67/101 v Příbrami 

VII, čp. 65, 66, 67, 68, 69 a 70 obálkovou metodou 

BJ 00293/2022 

15 Úprava platu vedoucího Městského kulturního 

centra Příbram 

BJ 00310/2022 

16 Změny rozpisu rozpočtu 2022 BJ 00324/2022 

17 Změny rozpisu rozpočtu města na rok 2022 BJ 00327/2022 

18 Návrh na přidělení bytu v DPS BJ 00278/2022 



19 Výjimka z Pravidel č. 1/2018/MěÚ – návrh na 

přidělení ubytovací buňky 

BJ 00288/2022 

20 Podání žádosti do grantového programu RWE Gas 

Storage CZ, s.r.o. 

BJ 00319/2022 

21 Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství projektu 

„MAP II ORP Příbram“ 

BJ 00325/2022 

22 Rezignace člen - Komise bytová BJ 00320/2022 

23 Rezignace člena Komise kulturní, letopisecké a 

památkové 

BJ 00321/2022 

24 Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI v 

příspěvkové organizaci Waldorfská škola Příbram 

- mateřská škola, základní škola a střední škola 

BJ 00281/2022 

25 Vyhlášení konkursu na vedoucí pracovní místo 

ředitele Základní umělecké školy Antonína 

Dvořáka, Příbram 

BJ 00289/2022 

26 Oznámení o vyhlášení mimořádných volných dní 

pro děti a žáky mateřských a základních škol 

BJ 00290/2022 

27 MŠ Pohádka - souhlas zřizovatele s bezúplatným 

převodem majetku 

BJ 00300/2022 

28 Metodický pokyn pro ředitele škol a školských 

zařízení 

BJ 00307/2022 

29 Programy prevence kriminality v roce 2022 s 

požadovanou podporou dotace MV ČR 

BJ 00318/2022 

30 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti pro stavbu: Přivaděč vodojem Kozičín 

vodojem Orlov, s Vojenskými lesy a statky ČR, 

s.p. 

BJ 00292/2022 

31 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti pro stavbu: Chodník Lazec, se 

Středočeským krajem zast. Krajskou správou a 

údržbou silnic, p.o. 

BJ 00309/2022 

32 Atletický stadion BJ 00312/2022 

33 Rozšíření parkovacích míst v ul. Pod Čertovým 

pahorkem – přeložka distribučního zařízení 

určeného k dodávce elektrické energie 

BJ 00313/2022 

34 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 

služebnosti vodovodního řadu na p.č. 2738/1 v k.ú. 

Příbram, Pahorek a to bezúplatně 

BJ 00314/2022 

35 Projektová dokumentace – Dešťová kanalizace, ul. 

Školní – výběr dodavatele 

BJ 00296/2022 

36 BUS zastávky – Nový rybník – výběr dodavatele BJ 00297/2022 

37 Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS – Park 

kolem Čekalíkovského rybníka, Příbram – výběr 

dodavatele 

BJ 00298/2022 

38 Chodník - Drkolnovská ul., Příbram VII – výběr 

dodavatele 

BJ 00299/2022 



39 DNS na výstavbu, opravy a údržbu 

vodohospodářského majetku města Příbram– 

zařazení dodavatelů 

BJ 00311/2022 

40 Záměr zakázky – „Interiérové vybavení – Domov 

seniorů, Příbram VII“ 

BJ 00322/2022 

41 Polopodzemní kontejnery pro stanoviště ve městě 

Příbram – část 1 - výběr dodavatele, část 2 zrušení 

BJ 00331/2022 

42 Návrh na revokaci usnesení Rady města Příbram č. 

0835/2021 ze dne 6.9.2021 a žádost o zřízení 

věcného břemene budoucího umístění 1 ks 

plastového pilíře – pozemek p. č. 235/1 v k. ú. 

Lazec 

BJ 00284/2022 

43 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího 

uložení NTL plynovodní přípojky – pozemek p. č. 

2530 v k. ú. Příbram 

BJ 00285/2022 

44 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího 

uložení vodovodní přípojky – pozemek p. č. 2530 

v k. ú. Příbram 

BJ 00286/2022 

45 Žádost o zřízení věcného břemene uložení 

vodovodní přípojky – pozemky p. č. 241/6 a p. č. 

330/41, oba v k. ú. Žežice 

BJ 00287/2022 

46 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího 

uložení kabelového vedení NN a umístění pilíře – 

pozemek p. č. 156/2 v k. ú. Narysov 

BJ 00291/2022 

47 Žádost o prodej části pozemku p. č. 1021/1 a části 

pozemku p. č. 1023/41, oba v katastrálním území 

Příbram 

BJ 00188/2022 

48 Žádost o prodej pozemků, příp. jejich částí, p. č. 

715/71, p. č. 715/83, p. č. 2061, p. č. 715/47, vše v 

katastrálním území Březové Hory 

BJ 00233/2022 

49 Návrh na výkup pozemku p. č. 479/88 v 

katastrálním území Březové Hory 

BJ 00231/2022 

50 Výkup pozemků v katastrálním území Zavržice, 

formou elektronické aukce 

BJ 00257/2022 

51 Žádost o prodej tří různých částí pozemku p. č. 

85/196 v katastrálním území Zdaboř 

BJ 00164/2022 

52 Úhrada za bezesmluvní užívání pozemků v k. ú. 

Příbram 

BJ 00168/2022 

53 Úhrada za bezesmluvní užívání pozemků p. č. 

2333/131 a p. č. 3183/16, oba v k. ú. Příbram 

BJ 00229/2022 

54 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího 

uložení kabelového vedení VN, budoucího uložení 

kabelového vedení NN a umístění plastového pilíře 

– pozemek p. č. 715/80 v k. ú. Březové Hory 

BJ 00308/2022 

55 Návrh na prodej pozemků p. č. 59/22, p. č. 61/3, p. 

č. 61/4, vše v k. ú. Zdaboř, obálkovou metodou 

BJ 00295/2022 

56 Žádost o směnu částí pozemků p. č. 79/1 a p. č. BJ 00001/2022 



49/47 za část pozemku p. č. 49/38, vše v k. ú. 

Zdaboř 

57 Dlouhodobá koncepce hospodaření s vybraným 

nemovitým majetkem ve vlastnictví města Příbram 

BJ 00323/2022 

58 Návrh na schválení podání výpovědi Smlouvy o 

nájmu nebytových prostor č. A 1039/OSM/2019 ze 

dne 03.12.2019, ve znění pozdějších dodatků 

BJ 00332/2022 

59 Plánovací smlouva na vybudování zpevněné místní 

komunikace a veřejného kanalizačního a 

vodovodního řadu na parcelách p. č. 4519/1, 

4519/2 a 4540/2 vše v k. ú. Příbram 

BJ 00333/2022 

60 Plánovací smlouva na vybudování zpevněné místní 

komunikace a veřejného kanalizačního a 

vodovodního řadu na parcelách p. č. 4519/1, 

4519/2 a 4540/2 vše v k. ú. Příbram 

BJ 00348/2022 

61 DNS na opravy a údržbu budov v majetku města 

Příbram – zařazení dodavatele 

BJ 00334/2022 

62 Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS – 

Rekonstrukce ul. Prokopská, Příbram VI – 

Březové Hory – vyloučení a výběr dodavatele 

BJ 00336/2022 

63 Různé BJ 00302/2022 

   

 

 

Ing. Jaroslava Poláková Mgr. Jan Konvalinka 

tajemnice MěÚ starosta 

 


