
MĚÚ PŘÍBRAM 

Program jednání 

 
Rada města 28. jednání 29.11.2021 

Místo konání: Městský úřad Příbram 
 

Začátek jednání: 13.00 hod. 

 
 
 
Pořadí Věc Číslo materiálu 
1 Zahájení, kontrola zápisu a usnesení z minulé RM, určení ověřovatelů BJ 00458/2021 
2 Informace členů RM BJ 00459/2021 
3 Interpelace BJ 00460/2021 
4 Schválení programu včetně návrhu změn a doplňků BJ 00461/2021 
5 Přijetí dotace MV ČR BJ 00500/2021 

6 
Žádost o schválení spolupořádání akce "Čertovský Novák" pro veřejnost 
a úhradu nákladů z provozního příspěvku 

BJ 00495/2021 

7 Žádost o schválení navýšení mzdového limitu na rok 2021 BJ 00502/2021 
8 Přijetí finančního daru od Středočeského kraje BJ 00499/2021 

9 
Podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu 2022 pro poskytování dotací  
na podporu turistických informačních center Středočeského kraje 

BJ 00489/2021 

10 Změny rozpisu rozpočtu města na rok 2021 BJ 00477/2021 
11 Rozpočtová opatření města na rok 2021 BJ 00478/2021 
12 Přidělení sociálního bytu BJ 00465/2021 

13 
Žádost o výjimku ze Směrnice č. 5/2021/MěÚ – prodloužení pronájmu 
v sociálním bytě 

BJ 00463/2021 

14 Studie proveditelnosti řešení splaškových a dešťových vod – výběr dodavatele BJ 00476/2021 

15 
Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS – Sanace stěn a dna štolové zděné 
kanalizační stoky, ul. Pražská, Příbram – výběr dodavatele 

BJ 00493/2021 

16 
Rezignace na funkci člena OV Příbram VI - Březové Hory a návrh na jmenování 
nového člena 

BJ 00464/2021 

17 Záměr prodeje osobního automobilu BMW 118d jako soubor náhradních dílů BJ 00468/2021 

18 
Zpráva o plnění usnesení RM Příbram za II. čtvrtletí 2021 včetně plnění 
usnesení RM za minulá období 

BJ 00480/2021 

19 
Zpráva o výsledcích činnosti v oblasti cestovního ruchu za rok 2021  
a akční plán na rok 2022 

BJ 00421/2021 

20 Uzavření smlouvy o spolupráci - šéfredaktor zpravodaje města BJ 00482/2021 
21 Školní participativní rozpočet r. 2022 BJ 00504/2021 
22 Návrh z jednání bytové komise ze dne 22.11.2021 BJ 00485/2021 

23 

Žádost o odkoupení bytové jednotky č. 101/15 vč. příslušného 
spoluvlastnického podílu 3563/94736 na společných částech budovy  
čp. 101 v Příbrami III a pozemcích parc. č. 445/5, 445/6, zastavěná plocha  
a nádvoří, vše v k.ú. Příbram. 

BJ 00486/2021 

24 

Žádost o odkoupení bytové jednotky č. 101/15 vč. příslušného 
spoluvlastnického podílu 3563/94736 na společných částech budovy  
čp. 101 v Příbrami III a pozemcích parc. č. 445/5, 445/6, zastavěná plocha  
a nádvoří, vše v k.ú. Příbram. 

BJ 00523/2021 

25 
Žádost o odkoupení nebytové jednotky č. 67/101 v čp. 67 v Příbrami VII, vč. 
příslušného spoluvlastnického podílu 

BJ 00454/2021 

26 
Žádost Waldorfské školy Příbram – MŠ, ZŠ a SŠ o souhlas zřizovatele se 
zařazením projektového záměru do Strategického rámce MAP II  
(staženo z programu) 

BJ 00426/2021 

27 
Žádost Základní školy, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 o souhlas 
zřizovatele se zařazením projektového záměru do Strategického rámce MAP II 
(staženo z programu) 

BJ 00422/2021 



28 
Žádost Základní školy, Příbram VIII, Školní 75 o souhlas zřizovatele se 
zařazením projektového záměru do Strategického rámce MAP II 
(staženo z programu) 

BJ 00398/2021 

29 
Základní škola, Příbram VIII, Školní 75 – žádost o souhlas zřizovatele  
s přijetím daru 

BJ 00483/2021 

30 
Žádost Základní školy pod Svatou Horou, Příbram o souhlas zřizovatele se 
zařazením projektového záměru do Strategického rámce MAP II  
(staženo z programu) 

BJ 00418/2021 

31 
Žádost Základní školy, Příbram VII, Bratří Čapků 279, p.o. o souhlas zřizovatele 
se zařazením projektového záměru do Strategického rámce MAP II  
(staženo z programu) 

BJ 00420/2021 

32 
ZŠ 28. října - žádost o souhlas zřizovatele s přijetím finančního sponzorského 
daru 

BJ 00498/2021 

33 
Dodatek č. 1 k SOD investiční akce Příbram-rozšíření BUS zálivu v ul. Čs. 
armády 

BJ 00467/2021 

34 Dodatek č. 1 k SOD investiční akce Park pod Svatou Horou BJ 00475/2021 

35 
Uzavření Dodatku č. 4 SoD č. 389/OIRM/2020 akce "Stavební úpravy  
a opravy vodojemu HUSA a zajištění tlakových poměrů vodovodu Příbram II, 
Svatá Hora" 

BJ 00457/2021 

36 
Dodatek č. 1 k SOD investiční akce "Příbram, ul. Milínská - úpravy 
vodohospodářských sítí" 

BJ 00481/2021 

37 Odvodnění dvora a okolí hřbitovního domku BJ 00497/2021 

38 
Dodatek č. 1 k SOD investiční akce „Oprava střechy a VZT vodojemu Březové 
Hory“ 

BJ 00501/2021 

39 Smlouva o zřízení služebnosti - věcné břemeno vodovodu BJ 00488/2021 

40 
Uzavření nájemní smlouvy se Státním pozemkovým úřadem na přejezd 
pozemku KN 3604/40, k. ú. Příbram (uložení sedimentu z MVN Kaňka  
na pozemku KN 3604/42) 

BJ 00505/2021 

41 
Žádost o udělení souhlasu města Příbram se zpevněním části pozemku p. č. 86 
v katastrálním území Příbram 

BJ 00321/2021 

42 
1. Informace o podání výpovědi smlouvy o pronájmu pozemku p. č. 61/3 v k. ú. 
Zdaboř 2. Záměr propachtovat pozemky p. č. 61/3, p. č. 61/4 a p. č. 59/22, vše 
v k. ú. Zdaboř 

BJ 00427/2021 

43 Prodej pozemku p. č. 155/3 v katastrálním území Brod u Příbramě BJ 00450/2021 

44 
Žádost o souhlas města Příbram, jako vlastníka pozemků v k. ú. Občov,  
s uložením ornice 

BJ 00447/2021 

45 
Žádost o udělení souhlasu města, jako vlastníka pozemku p. č. 2735/5  
v katastrálním území Příbram, s dodatečným povolením terénních úprav 

BJ 00329/2021 

46 
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení sítě elektronických 
komunikací - pozemky p. č. 7/2, p. č. 9/1, p. č. 10/3 a p. č. 3203/3, vše v k. ú. 
Příbram 

BJ 00469/2021 

47 
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení sítě elektronických 
komunikací - pozemky p. č. 515/41, p. č. 515/61, p. č. 515/56 a p. č. 515/57, 
vše v k. ú. Březové Hory 

BJ 00470/2021 

48 
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN, 
kabelového vedení VN, HDPE trubky pro optiku a pilíře – pozemky p. č. 2270/1, 
p. č. 2269/1 a p. č. 2268, vše v k. ú. Příbram 

BJ 00471/2021 

49 
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení komunikačního vedení 
veřejné komunikační sítě – pozemek p. č. 515/7 v k. ú. Březové Hory 

BJ 00472/2021 

50 
Žádost o zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky – pozemek p. č. 
1890/5 v k. ú. Příbram 

BJ 00473/2021 

51 
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení STL plynovodní přípojky 
– pozemek p. č. 2038/3 v k. ú. Příbram 

BJ 00474/2021 

52 
Návrh na výkup pozemku p. č. 2580/34 v k. ú. Příbram 
(staženo z programu) 

BJ 00395/2021 

53 

Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení vodovodního řadu, řadu 
splaškové kanalizace, STL plynovodu, veřejného osvětlení, vedení SEK, 
přípojek splaškové kanalizace, přípojek vodovodu, plynovodních přípojek, 
přípojky SEK, umístění revizní šachty kanalizace, umístění vodoměrné 
šachtice, 4 ks sloupů veřejného osvětlení a plastového sloupku SEK – pozemky 

BJ 00448/2021 



p. č. 300/12, p. č. 284/3, p. č. 284/2, p. č. 219/59 a p. č. 301/1, vše v k. ú. 
Zdaboř 

54 
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení telekomunikačního 
vedení a umístění rozvaděčů - pozemky v k. ú. Příbram a v k. ú. Březové Hory 

BJ 00487/2021 

55 

1. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení plynovodů a veřejných 
částí přípojek - pozemky v k. ú. Příbram 2. Žádost o uzavření dohod o realizaci 
přeložek plynovodních přípojek a částí odběrného plynového zařízení a o právu 
provést stavbu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. 

BJ 00491/2021 

56 Divadlo - rozpočtová změna (staženo z programu) BJ 00267/2021 

57 
Realizace soustav DČOV v místních částech města Příbram – Bytíz  
a Zavržice - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory 

BJ 00515/2021 

58 
Pověření tajemníka komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa 
ředitele mateřské školy, Příbram VII, Bratří Čapků 278 

BJ 00516/2021 

59 Zájezdový minibus – vyloučení účastníka a výběr dodavatele BJ 00508/2021 
60 Zpracování studie vnitroblok ul. Legionářů/E. Beneše – výběr dodavatele BJ 00509/2021 
61 Zpracování studie vnitroblok ul. Mostecká/Sokolovská – výběr dodavatele BJ 00510/2021 
62 Zpracování studie vnitroblok ul. Okružní – výběr dodavatele BJ 00512/2021 
63 Zpracování studie vnitroblok ul. A. Dvořáka – výběr dodavatele BJ 00513/2021 

64 
Zpracování územně technické studie silničního propojení ulic Mlynářská – 
Jinecká, Příbram I – výběr dodavatele 

BJ 00514/2021 

65 Různé BJ 00462/2021 
 
 


