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Usnesení 

 
z jednání Rady města Příbram, konaného dne 12. 07. 2021 

od 13.00 hodin na Městském úřadě Příbram 

Přítomni: 
členové rady -  Ing. Martin Buršík, MBA; Mgr. Zorka Brožíková; Ing. Jiří Holý; Ing. Petr Rotter; Mgr. Renáta 

Vesecká  
tajemnice MěÚ - Ing. Jaroslava Poláková 
zapisovatelka - Věra Kubínová 
omluveni - Mgr. Jan Konvalinka; Ing. Jindřich Vařeka, Eva Švehlová, DiS  
 
 
 
1) Zahájení, kontrola zápisu z minulé RM, ověřovatelé 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Rotter, Mgr. Renáta Vesecká 
 
 
2) Schválení programu včetně návrhů změn a doplňků 

 
Program: 

1. Zahájení, kontrola zápisu a usnesení z minulé RM, určení ověřovatelů 
2. Schválení programu včetně návrhu změn a doplňků 
3. Informace členů RM 
4. Interpelace 
5. Prodej poškozených pamětních medailí 800 let města Příbram spolku Příbramští betlémáři 
6. Přehled účasti členů na jednání komisí RM za I. pololetí 2021 
7. Přehled účasti členů na jednání výborů ZM za I. pololetí 2021 
8. Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021 
9. Předání vozidla TS 

10. Návrh na přidělení bytu v DPS 
11. Návrh na přidělení sociálního bytu 
12. Schválení dodatku č.2/2021 ke Smlouvě o pronájmu a komplexním provozování infrastrukturního majetku 

města Příbram ze dne 13. 02. 2004 
13. Dodatek č. 3 k SOD investiční akce „STOKA V – ZKAPACITNĚNÍ“ 
14. Návrh na doprojednání věcného břemene uložení zemního kabelového vedení NN - pozemek p. č. 716/6 v k. 

ú. Březové Hory 
15. Návrh na doprojednání věcného břemene umístění dělící skříně na pozemku p. č. 1741/1 v k. ú. Příbram 
16. 1) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení  VN a budoucího uložení 

kabelového vedení NN – pozemek p. č. 715/64 v k. ú. Březové Hory a zřízení věcného břemene budoucího 
umístění uzemňovací soustavy nové trafostanice – pozemek p. č. 715/60 v k. ú. Březové Hory 
2) Žádost o odprodej části pozemku p. č. 715/64 o výměře cca 50 m2 z celkové výměry 2594 m2 v k. ú. 
Březové Hory 

17. Žádost o uzavření smlouvy o nájmu části pozemků p. č. 2920 a p. č. 2762/12, oba v k. ú. Příbram 
18. Žádost o zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky – pozemky p. č. 29/4, p. č. 29/6 a p. č. 41/24, 

vše v k. ú. Orlov 
19. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení přeložky NTL plynu – pozemek p. č. 4219/137 v k. ú. 

Příbram 
20. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení zemního kabelového vedení NN – pozemek p. č. 4737 

v k. ú. Příbram 
21. Žádost společnosti T-Mobile Czech Republic a. s., o udělení souhlasu 

s umístěním optického kabelu v budově č. p. 48, ul. Školní v Příbrami VIII 
22. Návrhy rozpočtového opatření – změny rozpočtu města na rok 2021 
23. Žádost o bezúplatný převod nákladního vozidla TS 
24. Knihovna Jana Drdy – knižní dary 1. pololetí 2021 
25. Výjimka ze Směrnice č. 5/2021/MěÚ – návrh na přidělení sociálního bytu 
26. Přestavba mostu Pod Kovárnami přes Litavku – uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 

27. Uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 867/OIRM/2020 na investiční akci „Stavba kanalizace a obnova 
vodovodní sítě v Lazci“ 

28. Freiberg – městské slavnosti 2021 
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29. Parkoviště Na Flusárně – přeložka distribučního zařízení
30. Výměna klimatizačních jednotek – výběr dodavatele
31. Různé

R.usn.č.664/2021
Rada s c h v a l u j e

upravený program dnešního jednání RM.

hl. pro 4
(nepřítomen 1:

3) Informace členů RM

4) Interpelace

5) Prodej poškozených pamětních medailí 800 let města Příbram spolku Příbramští betlémáři
R.usn.č.665/2021
Rada s c h v a l u j e

prodej 4 ks poškozených pamětních medailí 800 let města Příbrami spolku Příbramští betlémáři, z.s.,
Čs. armády 145, 261 01 Příbram IV, IČO: 61904481, za prodejní cenu 1.520,00 Kč/kus.

hl. pro 4
(nepřítomen 1:

6) Přehled účasti členů na jednání komisí RM za I. pololetí 2021
R.usn.č.666/2021
Rada I. b e r e n a v ě d o m í

přehled účasti členů na jednání komisí RM za I. pololetí 2021.

II. o d v o l á v á
1) člena Komise pro realizaci
2) člena Komise zahraniční – pana
3) člena Komise zahraniční – pana

. hl. pro 4
(nepřítomen 1:

7) Přehled účasti členů na jednání výborů ZM za I. pololetí 2021
R.usn.č.667/2021
Rada b e r e n a v ě d o m í

přehled účasti členů na jednání výborů ZM za I. pololetí 2021

hl. pro 4
(nepřítomen 1:

8) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021 (a- c)
R.usn.č.668/2021
Rada s c h v a l u j e

8 a) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021 v rámci příjmů kapitoly 741 - OE (transfery) v
souladu s usnesením RM č. usn. 51/2021 bodu II. ze dne 25.01.2021 z důvodu přijetí dotace z MZe na

datum: datum: 2
podpis: podpis:
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projekt "Odkanalizování obce Lazec na ČOV Příbram", na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace čj. 
11537/2021-MZE-15131, identifikační číslo 129D303005200 ve výši 12.452.828,24 Kč 

úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021 v rámci příjmů kapitoly 741 - OE (transfery) v souladu s 
usnesením RM č. usn. 51/2021 bodu II. ze dne 25.01.2021 z důvodu přijetí dotace z MZe na projekt 
"Odkanalizování obce Lazec na ČOV Příbram", na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace čj. 
11537/2021-MZE-15131, identifikační číslo 129D303005200 ve výši 12.452.828,24 Kč 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
č. pož. kapitola pol. účelový 

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP013
9 

741 - 
OE 

4216 29993 002 Lazec - 
odkanalizování 
obce  

5491 Lazec - 
odkanalizování 
obce  

12 452 828,24 

RP013
9 

741 - 
OE 

4116  001 Neinvestiční 
přijaté transfery 

1830 Předpoklad -12 452 828,24 

 
. 

  
8 b) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021  v souladu s usnesením RM č. usn. 51/2021 
bodu II. ze dne 25.01.2021 v rámci příjmů kapitoly 741 - OE (neinvestiční přijaté transfery, ÚZ 13013)  a v 
rámci běžných výdajů kapitoly 719 - OVV z důvodu přijetí 7. části dotace, která byla poskytnuta na 
základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt "Efektivní úřad města Příbram - 2. etapa", číslo 
projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007436 ve výši 1.761.92,47 Kč.  

úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021  v souladu s usnesením RM č. usn. 51/2021 bodu II. ze dne 
25.01.2021 v rámci příjmů kapitoly 741 - OE (neinvestiční přijaté transfery, ÚZ 13013)  a v rámci 
běžných výdajů kapitoly 719 - OVV z důvodu přijetí 7. části dotace, která byla poskytnuta na základě 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt "Efektivní úřad města Příbram - 2. etapa", číslo projektu 
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007436 ve výši 1.761.92,47 Kč. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
č. pož. kapitola paragraf pol. účelový 

znak 
název 
akce 

prvek 
rozpočt
u 

popis částka 
změny 

RP0141 741 - 
OE 

 4116 13013 001 
Neinvestič
ní přijaté 
transfery 

4374 Neinvestiční transfer MPSV 
11 % 

185 40
9,73 

RP0141 741 - 
OE 

 4116 13013 001 
Neinvesti
ční přijaté 
transfery 

4373 Neinvestiční transfer MPSV 
89 % 

1 575 
982,74 

RP0141 741 - 
OE 

 4116  001 
Neinvesti
ční přijaté 
transfery 

1830 Předpoklad -
1 761 
392,47 

RP0146 719 - 
OVV 

6171 5901  005 
Neinvesti
ční 
transfery - 
předpokla
d 

5027 REZERVA: Předpoklad 
přijatých dotací 

-
1 761 
392,47 

RP0146 719 - 
OVV 

6171 5011  001 
Činnost 
místní 
správy 

182 Platy zaměstnanců 1 761 
392,47 

 
 
8 c) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021 v rámci kapitálových výdajů kapitoly 719 - 
OVV v souladu s usnesením RM č. usn. 51/2021 bodu II. ze dne 25.01.2021 

úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021 v rámci kapitálových výdajů kapitoly 719 - OVV v souladu s 
usnesením RM č. usn. 51/2021 bodu II. ze dne 25.01.2021 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
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č. pož. kapitola paragraf pol. název akce prvek 
rozpočtu 

popis částka změny 

RP0145 719 - 
OVV 

6171 612
3 

001 
Investiční 
nákupy a 
výdaje 
související 

256 Dopravní prostředky - 
nákup 

676 914,05 

RP0145 719 - 
OVV 

6171 612
2 

001 
Investiční 
nákupy a 
výdaje 
související 

3490 Stroje, přístroje a 
zařízení 

-676 914,05 

 
                                                                                        hl.  pro  5 
 
 
9) Předání vozidla TS 

R.usn.č.669/2021 
Rada  s ch v a l u j e  

předání vozidla Škoda Fabia, RZ 8S8 6133, rok výroby 2008 v pořizovací hodnotě 194.000 Kč do 
vlastnictví příspěvkové organizace Technické služby města Příbram, U Kasáren 6, Příbram IV, IČO 
00068047 

        
                                                                                            hl.  pro  5    

    
 
10) Návrh na přidělení bytu v DPS 

R.usn.č.670/2021        
Rada  s ch v a l u j e  

1) přidělení b tu č. 35/610 v DPS Příbram VIII, Brodská 100, pro manžele     
trvale bytem      podle Směrnice č. 5/2021/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu 
bytů ve vlastnictví města Příbram“. 
 
2) přidělení bytu č. 22/412 v DPS Příbram VIII, Brodská 101, pro paní   trvale bytem  

   podle Směrnice č. 5/2021/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města 
Příbram“. 
 
3  řidělení b tu č. 16/309 v DPS Příbram VIII, Brodská 100, pro paní   trvale bytem 

    podle Směrnice č. 5/2021/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů 
ve vlastnictví města Příbram“. 

 
4  řidělení b tu č. 32/607 v DPS Příbram VIII, Brodská 100, pro paní   trvale bytem 

     podle Směrnice č. 5/2021/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve 
vlastnictví města Příbram“. 

 
         hl.  pro  5 

        
 

11) Návrh na přidělení sociálního bytu   

R.usn.č.671/2021        
Rada  s ch v a l u j e 

řiděl í iál íh  bytu č. 37, Příbram IV, Čs. armády 5, pro paní   trvale bytem  
    podle Směrnice č. 5/2021/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví 

města Příbram“. 
        hl.  pro  5 

        
 

12) Schválení dodatku č.2/2021 ke Smlouvě o pronájmu a komplexním provozování infrastrukturního 
majetku města Příbram ze dne 13. 02. 2004. 
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R.usn.č.672/2021        
Rada   I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

uzavření dodatku č. 2/2021 ke Smlouvě o pronájmu a komplexním provozování infrastrukturního majetku 
města Příbram ze dne 13. 02. 20104 č. 943/OIRM/2017 mezi městem Příbram a provozovatelem VH sítí, 
společností 1. SčV, a. s., Novohospodská 93, 261 01 Příbram II, IČO: 47549793. 
 
II.   d o p o r u č u j e 
ZM schválit uzavření dodatku č. 2/2021 ke Smlouvě o pronájmu a komplexním provozování 
infrastrukturního majetku města Příbram ze dne 13. 02. 20104 č. 943/OIRM/2017. 
  

        hl.  pro  5 
        

 
13) Dodatek č. 3 k SOD investiční akce „STOKA V – ZKAPACITNĚNÍ“ 

R.usn.č.673/2021            
Rada         I. s c h v a l u j e    

1. provedení dodatečně navržených změn na investiční akci „STOKA V – ZKAPACITNĚNÍ“ podle 
Změnového listu č. 3, které představuje méněpráce ve výši 348 962,74 Kč bez DPH (tj. 
422 244,92 Kč s DPH),  

2. uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 731/OIRM/2020 na investiční akci „STOKA V – 
ZKAPACITNĚNÍ“ se společností 1. SčV, a. s., Novohospodská 93, 261 01 Příbram II, IČO: 
47549793, kterým dojde ke změně díla podle Změnového listu č. 3 a jímž se mění celková cena 
díla na částku 8 653 335,21 Kč bez DPH (tj. 10 470 535,60 Kč s DPH). 

         
                     II. u k l á d á    

OIRM administrovat uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 731/OIRM/2020 podle bodu I. 
tohoto usnesení. 

 
        hl.  pro  5 

 
 

14) Návrh na doprojednání věcného břemene uložení zemního kabelového vedení NN - pozemek p. č. 
716/6 v k. ú. Březové Hory 

R.usn.č.674/2021        
Rada  s ch v a l u j e 

zřízení věcného břemene uložení zemního kabelového vedení NN na pozemku ve vlastnictví města 
Příbram p. č. 716/6 v k. ú. Březové Hory, 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. 716/6  – komunikace IV. třídy (chodník), ostatní pozemek 
                                  – uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm 

                                            – uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm 
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 

 
       hl.  pro  5 
 
 

15) Návrh na doprojednání věcného břemene umístění dělící skříně na pozemku p. č. 1741/1 v k. ú. 
Příbram 

R.usn.č.675/2021        
Rada  s ch v a l u j e  

   zřízení věcného břemene umístění dělící skříně na pozemku ve vlastnictví města Příbram p. č. 1741/1 
v k. ú. Příbram, 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. 1741/1 – uložení dělící skříně za cenu 10.000,00 Kč/ks 
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
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                                                                                                   hl.  pro  5 

 

   
 16) 1) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení  VN a budoucího 
uložení kabelového vedení NN – pozemek p. č. 715/64 v k. ú. Březové Hory a zřízení věcného břemene 
budoucího umístění uzemňovací soustavy nové trafostanice – pozemek p. č. 715/60 v k. ú. Březové Hory 
2) Žádost o odprodej části pozemku p. č. 715/64 o výměře cca 50 m2 z celkové výměry 2594 m2 v k. ú. 
Březové Hory 

R.usn.č.676/2021        
Rada  I. s ch v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení VN a uložení kabelového vedení NN přes pozemek 
ve vlastnictví města Příbram p. č. 715/64 v k. ú. Březové Hory a dále zřízení věcného břemene umístění 
uzemňovací soustavy nové trafostanice na pozemku ve vlastnictví města Příbram p. č. 715/60 v k. ú. 
Březové Hory, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín – Děčín IV-Podmokly, 
Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035, to vše podmíněno uzavřením kupní smlouvy o prodeji části 
pozemku p. č. 715/64 o výměře cca 50 m2 z celkové výměry 2594 m2 v k. ú. Březové Hory, společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín – Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 
24729035. 
 
Alternativa 1) 
Věcné břemeno bude oceněno dle „Zásad“, a to: 
pozemek p. č. 715/64   

- ostatní pozemek 
- uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm 

Pozemek p. č. 715/60 
- komunikace III. třídy (chodník) 
- uložení v chodníku za cenu 100 Kč/bm 

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

 
Rada   II. D o p o r u č u j e  ZM 

schválit odprodej části pozemku p. č. 715/64 o výměře cca 50 m2 z celkové výměry 2594 m2 v k. ú. 
Březové Hory (část pozemku vyznačena v situačním snímku, který je přílohou předloženého materiálu), 
za cenu 720,00 Kč/m2, do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín – Děčín IV-
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035, s podmínkou bezplatného zřízení věcného 
břemene uložení, provozu, údržby a oprav vodovodního řadu a veřejného osvětlení, ve prospěch 
prodávajícího, a to pouze v případě prokázání existence těchto sítí v předmětu kupní smlouvy.  

 
                                                                                       hl.  pro  5 
 
 

17) Žádost o uzavření smlouvy o nájmu části pozemků p. č. 2920 a p. č. 2762/12, oba v k. ú. Příbram  
R.usn.č.677/2021        
Rada   s ch v a l u j e  

uzavření smlouvy o nájmu části pozemku p. č. 2920 o výměře cca 20 m2 z celkové výměry 722 m2 v k. ú. 
Příbram, za cenu 33,00 Kč/m2/rok a části pozemku p. č. 2762/12 o výměře cca 10 m2 z celkové výměry 
2159 m2 v k. ú. Příbram, za cenu 33,00 Kč/m2/rok (části pozemků vyznačeny v ortofotomapě, která tvoří 
přílohu předloženého materiálu), na dobu určitou, a to od protokolárního předání pozemků do dne jejich 
převzetí po ukončení stavby pod názvem: „Příbram, Husova, kVN, kNN oprava mostu, IZ-12-6002410“, 
maximálně však uplynutím lhůty 5 let ode dne předání pozemků, mezi městem Příbram jako 
pronajímatelem a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín – Děčín IV-Podmokly, Teplická 
874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035 jako nájemcem, za účelem realizace této dočasné stavby 
energetického zařízení. 

 
       hl.  pro  5 
 
 

18) Žádost o zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky – pozemky p. č. 29/4, p. č. 29/6 a p. č. 
41/24, vše v k. ú. Orlov 
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R.usn.č.678/2021  
Rada   s ch v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky přes pozemky ve vlastnictví města Příbram 
p. č. 29/4, p. č. 29/6 a p. č. 41/24, vše v k. ú. Orlov, ve prospěch pozemku p. č. 41/12 v k. ú. Orlov, 
přičemž v době uzavírání příslušných smluvních vztahů týkajících se zřízení věcného břemene 
bude v těchto smluvních dokumentech uveden jako oprávněný z věcného břemene ten, který bude v té 
době vlastníkem pozemku, v jehož prospěch se věcné břemeno zřizuje.  
 
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: 
pozemek p. č. 29/4 

- komunikace III. třídy, ostatní pozemek                                
- uložení křížením komunikace za cenu 700 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za 

cenu 50 Kč/bm 
pozemek p. č. 29/6 

- komunikace III. třídy, ostatní pozemek                                
- uložení křížením komunikace za cenu 700 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za 

cenu 50 Kč/bm 
pozemek p. č. 41/24  

- ostatní pozemek 
- uložení v ostatním pozemku za cenu 50 Kč/bm 

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

                                                                                                                                hl.  pro  5 
        
 

19) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení přeložky NTL plynu – pozemek p. č. 4219/137 
v k. ú. Příbram 

R.usn.č.679/2021  
Rada   s ch v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení přeložky NTL plynu přes pozemek ve vlastnictví města Příbram p. č. 
4219/137 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. 4219/137– ostatní pozemek 
                                      – uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm. 
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.   
 

                                                                                                                                  hl.  pro  5 
        
 

20) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení zemního kabelového vedení NN – pozemek p. 
č. 4737 v k. ú. Příbram  

R.usn.č.680/2021 
Rada   s ch v a l u j e 

zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN přes pozemek ve vlastnictví města Příbram p. č. 
4737 v k. ú. Příbram, ve prospěch pozemku p. č. 4590/1 v k. ú. Příbram, 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 pozemku, 
v jehož prospěch se věcné břemeno zřizuje, s tím, že spolu  s oprávněným a  povinným z věcného 
břemene bude ve smluvních dokumentech uveden i investor předmětné stavby, společnost ČEZ 
Distribuce, a.s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, 
IČO 24729035, jako ten, kdo poskytne povinnému náhradu za zřízení věcného břemene. 
Ocenění práv odpovídajících věcným břemenům bude provedeno v souladu s platnou právní úpravou dle 
zákona o oceňování majetku a jeho předpokládaná minimální cena činí 1.000,00 Kč. Cena věcného 
břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 

                                                                                            
hl.  pro  5 
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21) Žádost společnosti T- Mobile Czech Republic a. s., o udělení souhlasu s umístěním optického 
kabelu v budově č. p. 48, ul. Školní v Příbrami VIII. 
R.usn.č.681/2021        
Rada s o u h l a s í 

s umístěním optického kabelu v budově č. p. 48, v ul. Školní, Příbram VIII, která je součástí pozemku p. 
č. 4239/10, a to pro společnost T-Mobile Czech Republic a. s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 
Praha 4, IČO 64949681, a to ve smyslu návrhu „Souhlasu vlastníka nemovitosti“, jež je přílohou 
předloženého materiálu, za účelem optického připojení stávajícího zařízení společnosti Nej.cz s.r.o., na 
síť T-Mobile Czech Republic, a. s., za jednorázovou náhradu za omezení vlastnického práva ve výši 
10.000,00 Kč, na dobu neurčitou. Cena bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 

 
        hl.  pro  5 
 
22) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2021 

R.usn.č.682/2021        
Rada  I. d o p o r u č u j e 
 
22 a) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2021 v rámci kapitoly 741 - OE, tj. 
navýšení daňových příjmů o částku  9.728.730,00 Kč a navýšení běžných výdajů ve stejné výši  z 
důvodu stanovení daně z příjmů právnických osob za město Příbram podle zákona č. 586/1992 Sb., o 
daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů za zdaňovací období od 01.01.2020 do 31.12.2020 

ZM schválit rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2021 v rámci kapitoly 741 - OE, tj. 
navýšení daňových příjmů o částku  9.728.730,00 Kč a navýšení běžných výdajů ve stejné výši  z 
důvodu stanovení daně z příjmů právnických osob za město Příbram podle zákona č. 586/1992 Sb., o 
daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů za zdaňovací období od 01.01.2020 do 31.12.2020.  

 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0132 741 - OE  1122  32 Daň z příjmů za obec 9 728 730,00 

RP0132 741 - OE 6399 5365  3698 Daň z příjmů za město Příbram 9 728 730,00 

 
           II. s c h v a l u j e  
 

22 b) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2021, to je snížení běžných 
výdajů kapitoly 741 - OE (ostatní) o částku 200.000,00 Kč a navýšení kapitálových výdajů 
kapitoly 783 - OOA (individuální dotace) ve stejné výši z důvodu poskytnutí finančního 
příspěvku HZS Středočeského kraje s určením pro územní odbor HZS Příbram na 
spolufinancování investičního projektu - pořízení chemického kontejneru pro jednotku HZS 
dislokovanou v KÚ města Příbram 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2021, to je snížení běžných výdajů kapitoly 741 - 
OE (ostatní) o částku 200.000,00 Kč a navýšení kapitálových výdajů kapitoly 783 - OOA (individuální 
dotace) ve stejné výši z důvodu poskytnutí finančního příspěvku HZS Středočeského kraje s určením 
pro územní odbor HZS Příbram na spolufinancování investičního projektu - pořízení chemického 
kontejneru pro jednotku HZS dislokovanou v KÚ města Příbram 
 

 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. název akce prvek rozpočtu popis částka změny 

RP0130 783 - 
OOA 

5511 6331 001 
Individuální 
dotace 
(investiční 
transfery) 

3684 MV - HZS 
Středočeského 
kraje 

200 000,00 

RP0138 741 - OE 6171 5901 001 Ostatní 3593 Rezerva města -200 000,00 
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22 c) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města, tj. snížení běžných výdajů kapitoly 741 - OE 
(rezerva) o částku 4.884.613,96 a navýšení kapitálových výdajů kapitoly 781 - Sportovní zařízení města 
Příbram (investiční příspěvek) ve stejné výši z důvodu potřeby posílení investičního fondu organizace 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města, tj. snížení běžných výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva) o 
částku 4.884.613,96 a navýšení kapitálových výdajů kapitoly 781 - Sportovní zařízení města Příbram 
(investiční příspěvek) ve stejné výši z důvodu potřeby posílení investičního fondu organizace. 
 

  
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0143 741 - OE 6171 5901  3369 Rezerva z dotačních titulů -4 554 566,31 

RP0143 741 - OE 6171 5901  3593 Rezerva města -290 047,65 

RP0143 781 - SZM 3412 6351  3796 Investiční příspěvek zřizovatele 4 844 613,96 

 
       
 hl.  pro  5 
 
23) Žádost o bezúplatný převod nákladního vozidla TS 

R.usn.č.683/2021        
Rada  s c h v a l u j e   

bezúplatný převod nákladního vozidla IVECO 65C18, RZ 8S8 7767, rok výroby 2009, v pořizovací 
hodnotě 1.362.550,- Kč do vlastnictví příspěvkové organizace Technické služby města Příbrami, U 
Kasáren 6, Příbram IV, IČO 00068047. 

        hl.  pro  5 
 
 
24) Knihovna Jana Drdy – knižní dary 1. pololetí 2021  
R.usn.č.684/2021        
Rada  s c h v a l u j e   

přijetí knižních darů ve výši 25 835 Kč pro Knihovnu Jana Drdy Příbram 
 
        hl.  pro  5 
 
 
25) Výjimka ze Směrnice č. 5/2021/MěÚ – návrh na přidělení sociálního bytu   

 R.usn.č.685/2021        
Rada  s c h v a l u j e 

přidělení sociálního b tu č. 14, Příbram IV, Čs. armády 5, pro paní   trvale bytem  
     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“. 
 

        hl. pro 5 
 
 
26) Přestavba mostu Pod Kovárnami přes Litavku – uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
R.usn.č.686/2021        
Rada s c h v a l u j e 

uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k objektu nového mostu spřažené 
ocelobetonové rámové konstrukce o jednom poli o rozpětí 9 m ke stavbě „Přestavba mostu Pod 
Kovárnami přes Litavku“ s Povodím Vltavy, státním podnikem, IČO: 70889953, se sídlem Praha 5 - 
Smíchov, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha a uhradit jednorázovou úplatu za zřízení služebnosti, která 
bude rovna násobku celkového skutečného rozsahu na pozemku v m² a jednotkové ceny služebnosti ve 
výši 471,00 Kč/m² bez DPH, s připočtením ceny  za administraci ve výši 5.550,00 Kč bez DPH. 

  
        hl.  pro  5 
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27) Uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 867/OIRM/2020 na investiční akci „Stavba kanalizace a 
obnova vodovodní sítě v Lazci“ 

R.usn.č.687/2021   
Rada   I. s c h v a l u j e    

1. provedení stavebních prací, které nebyly zahrnuty ve výkazu výměr  původního závazku ze smlouvy 
o dílo č. 867/OIRM/2020 a jsou nezbytné pro dokončení akce „Stavba kanalizace a obnova 
vodovodní sítě v Lazci“ dle rozpočtu z 08. 06. 2021 a které představují vícepráce ve výši  
3.293.025,32 Kč bez DPH, tj. 3.984.560,64 Kč s DPH  

2. uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 867/OIRM/2020 na akci „Stavba kanalizace a obnova 
vodovodní sítě v Lazci“ se společností FK Bau, a. s., kterým dojde ke změně díla podle rozpočtu 
z 08.06.2021 a jímž se mění celková cena díla na částku 60.357.182,96 Kč bez DPH, tj. 
73.032.191,38 Kč s DPH. 
 

 II.   u k l á d á    
OIRM administrovat uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 867/OIRM/2020 podle bodu I. tohoto 
usnesení. 

 
        hl.  pro  5 
 
28) Freiberg - městské slavnosti 2021 

R.usn.č.688/2021        
Rada  n e s c h v a l u j e 

zahraniční pracovní cestu do Freibergu (Německo) k účasti na městských slavnostech, které se 
uskuteční ve dnech 22.07. – 26.07.2021.  
 

        hl.  pro  5 
 
 
29) Parkoviště Na Flusárně – přeložka distribučního zařízení 
R.usn.č.689/2021        
Rada  s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 
elektrické energie s předběžným odhadem celkových realizačních nákladů 1 112 000,00 Kč (bez DPH), a 
to se společností ČEZ Distribuce, a.s, se sídlem Děčín IV– Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 
24729035. 
 

        hl.  pro  5 
 
30) Výměna klimatizačních jednotek – výběr dodavatele  
R.usn.č.690/2021        
Rada   I. b e r e  n a v ě d o m í 

informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Výměna klimatizačních jednotek“ (dále jen „veřejná 
zakázka“) zadávané ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění, uvedenou v důvodové zprávě. 
II. r o z h o d u j e 
o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku společnosti Bohemik 
s.r.o., se sídlem Pražská 636, 263 01 Dobříš, IČO: 24265021, za nabídkovou cenu 231 540,00 Kč bez 
DPH. 
III. s c h v a l u j e 
závěry stálé hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek;  
uzavření smlouvy na zakázku „Výměna klimatizačních jednotek“ se společností Bohemik s.r.o., se 
sídlem Pražská 636, 263 01 Dobříš, IČO: 24265021, za nabídkovou cenu 231 540,00 Kč bez DPH. 
I V. u k l á d á 
OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky dle bodu II. a III. tohoto 
usnesení.  

         
                                                                                                              hl.  pro  5 
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31) Různé 

 
 
 
Zápis ověřili: 
Ing. Petr Rotter 
Mgr. Renáta Vesecká 
 
Zapsala: Věra Kubínová 
Příbram, dne: 19.07.2021 
 
Ověřeno: 20.07.2021 
Vyvěšeno:  


