
MĚÚ PŘÍBRAM 

Program jednání 

 

Rada města 7. jednání 07.03.2022 

 

Navržený program jednání: 

Pořadí Věc 
Číslo 

materiálu 

1 Zahájení, kontrola zápisu a usnesení z minulé 

RM, určení ověřovatelů 

BJ 00245/2022 

2 Informace členů RM BJ 00248/2022 

3 Interpelace BJ 00247/2022 

4 Schválení programu včetně návrhů změn a 

doplňků 

BJ 00246/2022 

5 Návrh výše vstupného na kulturní akce BJ 00234/2022 

6 Návrh na uzavření dohody o přeložení sítě 

elektronických komunikací v budově čp. 69, 

Příbram I, s Vodafone Czech Republic a.s. 

BJ 00242/2022 

7 Žádost o schválení dotace na zajištění 

provozu Protialkoholní a protitoxikomanické 

záchytné stanice na rok 2022 

BJ 00275/2022 

8 Žádost o schválení Veřejnoprávní smlouvy o 

dotaci/příspěvku na poskytování sociální 

služby na rok 2022 

BJ 00276/2022 

9 Žádost o schválení investiční akce - Nový 

rybník - Parkourové hřiště 

BJ 00187/2022 

10 SZM Příbram, p.o. - Předání technického 

zhodnocení - Udržovací práce interiér - chata 

Granit 

BJ 00193/2022 

11 SZM Příbram, p.o. - Předání technického 

zhodnocení - Odpadní teplo -Zimní stadion 

BJ 00194/2022 

12 SZM Příbram, p.o. - Předání technického 

zhodnocení - Výměník tepla - Zimní stadion 

BJ 00196/2022 

13 SZM Příbram, p.o. - Žádost o schválení 

investiční akce/Předání technického 

zhodnocení - rekonstrukce sprch v malé hale 

Zimního stadionu 

BJ 00197/2022 

14 SZM Příbram, p.o. - Žádost o schválení 

pořízení uměleckého díla 

BJ 00207/2022 



15 Výpověď veřejnoprávních smluv BJ 00270/2022 

16 Uzavření veřejnoprávní smlouvy BJ 00271/2022 

17 Zadání zakázky malého rozsahu - Zajištění 

péče o opuštěné a toulavé kočky ve městě 

Příbram v r. 2022 

BJ 00232/2022 

18 Plán kontrolní činnosti na rok 2022 BJ 00274/2022 

19 Osazení odpadkových košů na Svaté Hoře v 

Příbrami - Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí dotace 

BJ 00272/2022 

20 Pojištění odpovědnosti škol a školských 

zařízení 

BJ 00252/2022 

21 Návrh odpisových plánů dlouhodobého 

majetku příspěvkových organizací zřízených 

městem Příbram pro rok 2022 

BJ 00269/2022 

22 Koncept projektu Kybernetická bezpečnost 

města Příbram 

BJ 00223/2022 

23 Smlouva o poskytování služeb 

bezpečnostního dohledu 

BJ 00224/2022 

24 Zánik mandátu člena zastupitelstva a 

nastoupení náhradníka 

BJ 00261/2022 

25 Stanovení počtu členů zastupitelstva pro 

volební období 2022-2026 

BJ 00238/2022 

26 Financování činnosti osadních výborů v roce 

2022 

BJ 00239/2022 

27 Informace o výsledku výběrového řízení na 

záměr prodeje osobního automobilu BMW 

118d jako soubor náhradních dílů 

BJ 00241/2022 

28 Dodatek č.1 ke SML o dílo č. 

1100/OIRM/2016-PD-výměna VaK řadu a 

prodloužení dešťové kanalizace v Na Leštině 

BJ 00263/2022 

29 Dodatek č.1 ke SML o dílo č. 

495/OIRM/2020-PD-Rekonstrukce ulice Na 

Leštině 

BJ 00264/2022 

30 Most Ryneček BJ 00266/2022 

31 Revokace usnesení ve věci odkoupení 

vodovodního a kanalizačního řadu, zřízení 

věcného břemene a nabytí služebnosti 

inženýrské sítě v k.ú. Orlov od vlastníků 

vodohospodářských sítí 

BJ 00267/2022 

32 Informace o uplynutí šestiletého období 

výkonu práce na vedoucím pracovním místě 

ředitele Základní umělecké školy Antonína 

Dvořáka, Příbram 

BJ 00235/2022 



33 Mateřská škola pod Svatou Horou - žádost o 

přerušení provozu mateřské školy 

BJ 00236/2022 

34 Program prevence kriminality města Příbram 

na rok 2022 

BJ 00250/2022 

35 Waldorfská škola Příbram – mateřská škola, 

základní škola a střední škola - žádost o 

přerušení provozu mateřské školy 

BJ 00237/2022 

36 Návrh na přiznání osobního příplatku pro 

ředitelku Mateřské školy, Příbram VII, Bratří 

Čapků 278 

BJ 00268/2022 

37 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího 

uložení NTL přípojky plynu – pozemky p. č. 

2645 a p. č. 2733/1, oba v k. ú. Příbram 

BJ 00225/2022 

38 Žádost o směnu části pozemku p. č. 315 v k. 

ú. Březové Hory za část pozemku p. č. 716 v 

k. ú. Lazec 

BJ 00598/2021 

39 Žádost o uzavření smlouvy o výpůjčce části 

pozemku p. č. 2788 v katastrálním území 

Příbram 

BJ 00220/2022 

40 Návrh na ukončení pachtovní smlouvy A 

894/OSM/2019 ze dne 12.9.2019 

BJ 00227/2022 

41 Žádost o prodej části pozemku p. č. 321/1 v 

katastrálním území Žežice 

BJ 00282/2022 

42 Žádost o prodej části pozemku p. č. 321/1 v 

katastrálním území Žežice 

BJ 00496/2021 

43 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího 

uložení kabelového vedení NN – pozemky p. 

č. 604/1, p. č. 638 a p. č. 94/3, vše v k. ú. 

Březové Hory 

BJ 00240/2022 

44 1. Žádost o zřízení věcného břemene již 

uloženého vodovodního řadu v pozemku p. č. 

1172/1 v k. ú. Podlesí nad Litavkou 2. Žádost 

o prodej části pozemku p. č. 1172/1 v k. ú. 

Podlesí nad Litavkou 

BJ 00336/2021 

45 Žádost o udělení souhlasu města Příbram, 

jako vlastníka pozemku p. č. 587/2 v k. ú. 

Podlesí nad Litavkou, s oplocením části 

pozemku 

BJ 00184/2022 

46 Žádost o pronájem části pozemku p. č. 4868 v 

katastrálním území Příbram 

BJ 00082/2022 

47 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího 

uložení kabelového vedení NN – pozemek p. 

č. 604/1 v k. ú. Březové Hory 

BJ 00244/2022 

48 1. Návrh na revokaci usnesení Rady města BJ 00172/2022 



Příbram č. 596/2020 ze dne 27.7.2020 2. 

Žádost o prodej pozemků p. č. 573 a p. č. 

574/2, oba v katastrálním území Lazec 

49 Žádost o prodej části pozemku p. č. 181 v 

katastrálním území Občov 

BJ 00335/2021 

50 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího 

umístění vzdušného venkovního vedení NN – 

pozemky p. č. 1219/2 a p. č. 1219/1, oba v k. 

ú. Podlesí nad Litavkou 

BJ 00258/2022 

51 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího 

uložení vodovodní přípojky, kanalizační 

přípojky a plynovodní přípojky – pozemek p. 

č. 610 v k. ú. Březové Hory 

BJ 00259/2022 

52 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího 

uložení kabelového vedení NN a umístění 

pilíře s pojistkovou skříní – pozemek p. č. 

41/15 v k. ú. Orlov 

BJ 00260/2022 

53 Žádost o udělení souhlasu města Příbram, 

jako vlastníka pozemku p. č. 283/1 v k. ú. 

Zdaboř, s umístěním žulového patníku 

BJ 00262/2022 

54 Dům Obora - žádost o zřízení věcného 

břemene budoucího uložení drenážního 

potrubí – pozemky p. č. 2809/1, p. č. 2787 a 

p. č. 2788, vše v k. ú. Příbram 

BJ 00265/2022 

55 Návrh na odkup pozemků pod komunikací 

včetně převodu komunikace, veřejného 

osvětlení a dešťové kanalizace v lokalitě 

Sázky – Barandov v k. ú. Příbram 

BJ 00092/2022 

56 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího 

uložení kabelového vedení VN, kabelového 

vedení NN a sítě pro elektronickou 

komunikaci – pozemky p. č. 4239/2, p. č. 

4239/45, p. č. 4241/2, p. č. 4241/27, p. č. 

4241/39, p. č. 4219/137, p. č. 4219/51, p. č. 

4219/52, p. č. 4219/90, p. č. 4219/66, p. č. 

4219/63 a p. č. 4219/12 vše v k. ú. Příbram 

BJ 00215/2022 

57 Žádost o zvýšení nájemného za užívání 

pozemků - parkoviště u Uranu, Plzeňská ul., 

Příbram I 

BJ 00214/2022 

58 Žádost o ukončení nájemní smlouvy ze dne 

06. 03. 2006, dohodou 

BJ 00277/2022 

59 Rekonstrukce ul. Na Leštině I etapa, Příbram 

– vyloučení účastníka a výběr dodavatele 

BJ 00280/2022 

60 Různé BJ 00249/2022 



 

 

Ing. Jaroslava Poláková Mgr. Jan Konvalinka 

tajemnice MěÚ starosta 

 


