
Město Příbram - RM 02.10.2017

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101í2000 Sb., o ochraně osobních

údajů, ve znění pozdějších předpisů.

U s n e s e n í

zjednání Rady města Příbram, konaného dne 02.10.2017

od 13.00 hodin na Městském úřadě Příbram

1) Zahájení, kontrola zápisu a usnesení z minulé RM, ověřovatelé

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Václav Švenda, PhDr. Petr Vácha

2) Schválení programu včetně návrhů změn a doplňků

P ro 9 ra m:

1. Zahájení, kontrola zápisu a usneseníz minulé RM, určení ověřovatelů

2. Schválení programu včetně návrhu změn a doplňků

3. Informace členů RM

4. Interpelace

5. Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování služeb připojení k internetu

6. Změny rozpočtu — rozpočtová opatření

7. Návrh rozvoje systému nakládání s vybranými komunálními odpady ve městě Příbram (EKO-KOM a.s.)

8. Zastávkový přístřešek na zastávce MHD „Přibram, sídl. II.polikiinika“

9. Žádost o dotaci — Lesni mateřská škola Kozičínský Klabánek

10. Žádost o dotaci — Czech Route 66

11. Žádost o dotaci — Matice Svatohorská

12. Žádost o dotaci — Spolek pro rozvoj Části města Příbram — Kozičín

13. Žádost ředitele ZŠ, Příbram VII, 28. října 1 o souhlas zřizovatele s přijetím sponzorskěho daru

14. Žádost ředitele Základní um ělecke školy Antonína Dvořáka, Příbram 0 pře vod tinančních prostředků

z rezervn "10 do investičního fondu

15. Žádost SCIO. s.r.o. o vydání stanoviska k působení nově základní školy na území města Příbram

16. Smlouva o spolupráci při zajištění projektu „Příběhy našich sousedů“ — Post Bellum, o.p.s.

17. Žádost o prodej pozemku p.č. 4538 v k.ú. Příbram

18. Návrh na revokaci usnesení bodu Ili'3 Rady města Příbram č. 1023í2016 ze dne 31 .102016

19. Záměr dlouhodobého pronájmu částí pozemků v katastrálním území Příbram

20. Úhrada částky za bezesmluvní užívaní pozemku p. č. 477W v katastrálním území Dubno

21. Žádost Společenství pro dům v Příbrami |||, Milínská 111, o udělení souhlasu s vybudováním nově vstupní

plochy s nájezdovou rampou

22. Žádostzo zřízení věcného břemene budoucího uložení kanalizační přípojky — p. č. 101112 a p. č. 10033, vše

v k. ú. ežice

23. Posouzenízaměru prodeje pozemku p. č. 1508, jehož součástíje budova bez čísla pepisného nebo

evidenčního, jiná stavba, to v še vk. ú. Příbram

24. Návrh programu 31. zasedání ZM dne 16.10.2017

25. Sportovní zařízení města Příbram — žádost 0 navýšení mzdového limitu

26. Technické služby města Příbrami — žádost 0 navýšení mzdového limitu

27. MŠ Kličková vila — řešení havarijní situace v kuchyni a na školní zahradě

28. Žádost Základní škoty, Příbram VII, Bratří Čapků 279, po. o souhlas zňzovatele s přijet im účelového

tinančn ího dam v rámci projektu „Obědy pro děti" ve školním roce 2017í18

29. Pronájem bytu č. 46 v Příbrami |, ul. Plzeňská čp. 77, 1+0, 23,10 mz _

30. Pronájem bytu č. ? vPříbrami VI, ul. U Dolu Anna čp. 26, 2+0, 54,73 mz

31. Souvislé opravy místních kom unikací v Příbrami — 2017 — vyloučení vítěze, nový výběr u dilčíčásti 4 a

zrušení dílčích části 1, 5 a 6

32. Dodávka. demontáž a montáž kondenzačních, pníitokových, plynových kotlů a výměna kouřovodů včetně

vyvložkování komínů — výběr dodavatele

33. Modernizace osobního výtahu — Příbram |I|í143 — výběr dodavatele

34. Čerpadla vratného kalu pro provoz ČOV Příbram — hodnotící komise

35. Automatické strojní česle — hodnot ici komise

36. Výměna membrán provzdušňovacich elementů na ČOV Příbram — hod notící komise
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37. Výměna plynojemu — 3 — membránový plynojem — hodnotící komise

38. Výměna zařízení k likvidaci bioplynu (ŽLB) — hořák bioplynu — hodnotící komise

39. Bezpečnostní skříně pro uloženíjízdních kol — Cykloboxy — výběr dodavatele

40. Žádost o tinanční příspěvek na úhradu výdajů spojených s nákupem rehabilitační pomůcky

41. Revokaoe us nesení R.usn.č.766í'2017 v bodu 2) ze dne 07.08.2017

42. Žádost o udělení výjimky 2 Pravidla č. 12017 pro přidělování a užívání obytných prosto! ubytovacího

zařízení v majetku města Přlbram

43. Návrh na přiděleni sociáiní bytu

44. Stanovení celkového počtu zaměstnanců města zařazených do MěÚ Příbram

45. Cyklistický závod „O pohár 1. mistostarostky města Příbram Mgr. Aleny Ženíšková"

46. Změna stanov Svazku obcí Pod brdskěho regionu - návrh

47. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - jmenování vedoucího odboru

48. Různé

R.usn.č.943f2017

Rada schvaluje

upravený program dnešníhojednání RM.

hi. pro 4

(nepřítom ní 2)

3) Informace členů RM

4) Interpelace

5) Žádost Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování služeb připojení k internetu

R.usn.č.944í201 7

Rada schvaluje

uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytování služeb při pojení k intemetu ze dne 4.6.2004 s tirrnou

|nternet Pb s.r.o.. předmětem dodatku je změna parametrů při pojení a přípojných míst dle popisu

v nabídce tirmy |nternet Fb s.r.o. Celková cena poskytovaných služeb bude 48.660- Kč bez DPH

(tj. 59.120- Kč včetně DP H) měsíčně.

hi. pro 4

(nepřítom ní 2)

6) Změny rozpočtu — rozpočtová opatření (a - k)

R.usn.č.945:'2017

Rada schvaluje

6 &) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017 na straně běžných výdajů v rámci

rozpočtu kapitoly 719 - OVV

rozpočtového opatření- změnu rozpočtu města na rok 2017 na straně běžných výdajů v rámci rozpočtu

kapitoly 719 — OVV.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

13. CZ. |" a ar a nazev - ce “IE 0 IS cas azrne

--„_„

mistm spravy

RP0277 719 - OW 6171 5137 001 nnost 139 Drobný hrrntný dlouhodobý 200 000.00

___-“___
6 b) Návrh rozpočtového opatření -změny rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 -

OE o částku 230.695,20 Kč a navýšení výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ ve stejné výši z důvodu přijetí

neinvestiční účelové dotace z MŠMT ČR na projekt "ŠABLONY" určené pro MŠ Perníková chaloupka.

rozpočtové opatření- změnu rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE o částku

230.695,20 Kč 3 navýšení výdajů kapitoly 788 - 332 ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové

dotace z MŠMT ČR na projekt "ŠABLONY" určené pro MŠ Pemíková chaloupka.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:
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s až k hola ar raf mm? PM“ 0 ls částka změ-P - * P 39 znak rozpočtu P P “!

1=:nv.uceova on. 6 “' '-

RP0294 741- OE 4116 33063 4203 "Šablony“ MŠ Perníková 34 604,28

chaloupka 15 %

Neinv.ůče|ová dotace MI" R—

RF'0294 741 - OE 4116 33063 4202 "Šabíony" MŠ Pern ková 196 090,92

chaloupka 85 %

'h-IFIV.LIGV|D: 971.7 "-

RFU294 768 - 662 3111 5336 33063 4200 "Šablony" MŠ Pern iková 196 090,92

chaloupka 85 %

Neinv. účelová dotace MT R-

RP0294 788 - 882 3111 5336 33063 4201 "Šablony“ MŠ Pam íková 34 604,28

chaloupka 15 %

6 c) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení rozpočtu příjmů

kapitoly 741 - OE (dotace, UZ 29008) o částku 275.301,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 723 - OŽP

ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace na činnost odborného lesního hospodáře

rozpočtové opatření — změnu rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 -

OE (dotace, UZ 29008) o částku 275.301,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 723 - OZP ve stejné výši z

důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace na činnost odborného lesního hospodáře za II. čtvrtletí 2017.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

.poz. alu a paragr ur ovy nazev : ae prve popu c-ns azmerry

_n—É„—__
-"| = : o - . 'n: u |nvest|n htace na innost ' ||

přijaté transfery odborného lesmho

hospodáře

RP0290 723 - O P 1036 5219 29008 006 Dotace UZ 3636 Odborný lesní 275 301,00

29003. činnost OLH hospodář- Lesy ČR,

Státní " cnik

6 d) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017 na straně běžných výdajů

v rámci kapitoly 792 - FOVM (Fond vodohospodářskěho majetku města) z důvodu oprav obtoku rybníku

Horní Obora

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017 na straně běžných výdajů v rámci kapitoly

792 - FOVM (Fond vodohospodářské—ho majetku města).

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

kapitola paragraf účelový název prvok popis čstka změny

znát akce rozpočtu

RPCI286 792 - 3639 5171 001 4192 Rybník Horní Obora - oprava 700 880,00

FOVM Běžné odtoku

v'daje

RP0286 792 - 3639 5171 001 3828 Oprava vodojemu HUBA - IIIa. Illb -700 880.00

FOVM Běžně a IV. etapa

výdaje

6 e) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017 na straně kapitálových výdajů

v rámci kapitoly 786 - OIRM

rozpočtové opatření- změnu rozpočtu města na rok 2017 na straně kapitálových výdajů v rámci kapitoly

786 - OIRM.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

' .- mtoa paragr .;: . prve .; .sl azm_ny

rozpočtu

RP0285 786 - OIRM 2219 6121 014 Parkoviště - 3849 Realizace stavby -2 592 292.00

Cechovská ulice.

Příbram vín

RPO285 786 - OIRM 3412 6121 033 buttiíunkčníhřiště 4182 Realizace stavby 71? 302,00

— Nový rybník

Příbram ledově nloc
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6 f) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017 na straně běžných výdajů v rámci

kapitoly 792 - FOVM (Fond vodohospodářského majetku města) z důvodu provedení přeložky

vodovodního řadu v ulici Riegrova

rozpočtové opatření- změnu rozpočtu města na rok 2017 na straně běžných výdajů v rámci kapitoly

792 - FOVM (Fond vodohospodářského majetku města) zdůvodu provedení přeložky vodovodního

řadu vulici Riegrova.

Změna se v roz cočtu města - romítne takto:

č. pod. kapitola paragraf název akce prvek popis částka změny

rozpo

čtu

“"I :* '- n'! . ' ll -ezne : * "'"lorarn ,euecnlc „u.—onova : z'- II

v'da'e Río-rova

6 9) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení příjmů kapitoly

741 - OE o částku 650.000,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 787 - 0528 ve stejné výši z důvodu přijetí

2. splátky neinvestiční účelové dotace na provoz protialkoholní záchytné stanice

rozpočtové opatření- změnu rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE o částku

650.000,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 787 - CSZS ve stejné výši z důvodu přijetí 2. splátky

neinvestiční účelové dotace na provoz protialkoholní záchytné stanice.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

---ml!ll——
Neinv. dotace KU - CSZS —

___-___—

6 h) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení rozpočtu příjmů

kapitoly 741 - OE (neinvestiční transfery UZ 13013) o částku'20.000,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly

719 - OW ve stejné výši z důvodu přijetí 2 příspěvků od Uřadu práce ČR dle Dohody o vyhrazení

společensky ůčelných pracovních míst a poskytnutí příspěvků spolutinancovaných ze státního

rozpočtu a Evropského sociálního fondu

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly

741 - OE (neinvestičnítransterý UZ 13013) o částku 20.000,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OW

ve stejné výši z důvodu přijetí 2 příspěvků od Uřadu práce ČR dle Dohody o vyhrazení společensky

ůčelných pracovních míst a poskytnutí příspěvků spoiutinancovaných ze státního rozpočtu

a Evropského sociálního fondu.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

-m_l-——znát roz- -čtu

RF0292 741 - OE 4116 13013 001 Neinvestičnípřijaté 3604 Dotace na 16 476,00

transfery veřejně

prospěšné p'áce

82,38 %

RP0292 741-OE 4116 13013 001 Neinvestičnípřijatě 3605 Dotace na 352400

transfery veřejně

prospěšné práce

17,62 %

RP029? 719—0W 6171 5011 13013 009 OPZarrestnanost— 3606 Platy (82,38 %) 12 295,21

vyhrazení s potečensky

účelného pracovnho místa a

poskytnutí příspěvku na jeho

vyhrazenlz projektu 6.

CZ.9.99!1.1.00!02.99999

Nově pracovní příležitosti-

SUPM

"] ' ' ITV . l l "'i' amestnanos — '" 'aty ,: o o ' '

vyhrazení s potečersky

účelného pracovnho místa a

poskytnutí př is pěvku na jeho

vyhrazeniz projektu č.

(12.9.9911 .1 000299999

Nové pracovní příležitosti-
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“___-___—

RF'0297 719 - OW 6171 5032 13013 009 OPZaměstnanost - 3610 (82,38 %) 1 107,19

vyřrazeni s potečensky Pojistné na

účelného pracovni-io místa a veřejná

poskytnutí příspěvku na jeho zdravotní

vyhrazení z projektu č. pojištění

(32.9.9531! 1 _1 .00í02.99999

Nové pracovní příležitosti—

SUPM

RP0297 719- OW 6171 5032 13013 009 OPZaměstnancst- 3611 (17,62 %) 236,81

vyhrazení s polečensky Pojistné na

účelného pracovního místa a veřejné

poskytnutí příspěvku na jeho zdravotní

vyřrazeníz projektu č. pojištění

(2.9.9971.1.00í02.99999

Nové pracovní příležitosti-

SUPM

RP0297 719 - OW 6171 5031 13013 009 OPZaměstnanost - 3608 (62,38 %) 3 073,60

vyrvazeníspoiečerlsky Fbjistné na

účelného pracovnho místa a sociální

poskytnutí příspěvku najeho zabapečenía

vytrazení z projektu 6. příspěvek na

02.9.9911 .1 .00/0299999 státní politiku

Nové pracovní příležitosti- zaměstnanosti

SUPM

""I ' ' o“ . | l "'i' a -stnanost- “' ,. "o - ..

vyhrazení s polečensky Fbjistné na

účelného pracovním místa a sociální

poskytnutí příspěvku na jeho zabezpečenía

vyhrazeníz projektu č. příspěvek na

CZ.9.99í1 .1 .00í02.99999 státní politiku

Nové pracovní přležitosti- zaměstnanosti

SUPM

6 i) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017 na straně výdajů v rámci kapitoly

777 . oš KS (dotace)

rozpočtové opatření- změnu rozpočtu města na rok 2017 na straně výdajů v rámci kapitoly 777 - OŠKS

(dotace).

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

. altoa paraya . . prve pop. cas azmeny

Ěn—ĚW——_

G j) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017 na straně výdagů, tj. snížení

rozpočtu kapitoly 741 - OE o částku 360.388,25 Kč a navýšeni rozpočtu kapitoly 777 - O KS ve stejné

výši z důvodu úhrady sankcí jiným rozpočtům

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017 na straně výdajů, tj. snížení rozpočtu kapitoly

741 - OE o částku 360.388,25 Kč 6 navýšení rozpočtu kapitoly 777 - OŠKS ve stejné výši z důvodu

úhrady sankci jiným rozpočtům.

Změna se v roz očtu města - romítne takto:

--„—“““““_ f roz- -čtu

6 k) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení rozpočtu příjmů

kapitoly 741 - OE (neinvestiční transfery) o částku 40.000,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OW

ve stejné výši z důvodu přijetí 4 příspěvků od Uřadu práce ČR dle Dohod o vyhrazení společensky

účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku a další změny rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE

a rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OW

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 -

OE (neinvestiční transfery) o částku'40.000,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OW ve stejné výši

z důvodu přijetí 4 příspěvků od Uřadu práce ČR dle Dohod o vyhrazení společensky účelného
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pracovního místa a poskytnutí příspěvku a další změny rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE a rozpočtu

výdajů kapitoly 719 — OVV.

Změna se v roz -očtu města - romítne takto:

č. poč. kapitola parag'af účel. název akce prvok popis částka

znát rozpočtu změny

""I ' : o' a . | H 1unvesnnlprljae an ey a! la .ce na . '-

veřejně

prospěšné

práce 82.38 %

RF0291 741 — OE 4116 13013 001 Neinvestičnípřijaté transfery 3605 Dotace na —5 050,94

veřejně

prospěšné

práce 17,62 %

RPO291 741 _ OE 4116 13101 001 Neinvestičnípřijaté transfery 4137 Vyhrazení 66 666,00

společensky

účelného prac.

místa

RP0296 719 - OW 6171 5011 13101 01.4 UP-Dohoda o vyhrazení 4195 Platy 51 243,75

SU PM a poskytnutí příspěvku zaměstnanců

RP0296 719 - OW 6171 5031 13101 014 LIP-Dohoda o vyhrazení 4196 Povinné 12 810,69

SU PM a poskytnutí příspěvku pojistné na

sociální

zabezpečení

""I '. ' o" . l l l . I' " oaovy razenl , ' 'vl-nn : . 1.

SÚ PM 6 poskytnutí příspěvku pojistné na

veřejné

zdravotní

.o'ištění

"'l '. ' o" . | | "' " a -stnanost-vy azen ar'. 'aty : , : . 1-

společensky účelného pracovnho %)

místa a poskytnutí příspěvku na

jeho vylrazeníz projektu č.

CZ.9.99!1.1.00!02,99999 Nové

prac cvní přilož itosti-SUPM

RPO296 719 - OW 6171 5011 13013 009 OPZaměstnanost - vyhrazení 3607 Fíaty (17,62 -3 769,45

společensky účelného ;racovnho %)

místa a poskytnutí příspěvku na

jeho vylrazeníz projektu 6.

(32.9.9911 _1 .00/0299999 Nové

pracovní řležitosti-SUPM

RF0296 719 - OW 6171 5032 13013 009 OPZaměstnanost - vylrazeni 3610 (82,38 %) -1 585,82

společersky účelného pracovním Poj istné na

místa a poskytnutí příspěvku na veřejné

jeho vyl'razeníz projektu 6. zdravotní

CZ.9.99í1.1.00í02.99999 Nové pojištění

pracovní př než itos ti-SUPM

"'n "- ' ." . l I N' O' amesínanost-vy azení ". ,- '. '- '

společersky účelného pracovnho Poj istné na

místa a poskytnutí příspěvku na veřejné

jeho vyřrazeníz projektu č. zdravotní

CZ.9.99í1.1.00/02.99999 Nové pojištění

pracovní př Ilež itos ti-SÚ'PM

"] '. ' o" . | | "'U' a -stnanost-vy azení sín. ; , :' „| .:

společensky účelného pracovnho Poj istné na

místa a poskytnutí příspěvku na sociální

jeho vyřrazeníz projektu č. zabezpečení a

CZ.9.99í1.1.00í02.99999 Nové příspěvek na

pracovní př Ilež itos ti-SIÍPM státní politiku

zaměstnanosti

RF0296 719 - OW 6171 5031 13013 009 OPZarréstnanost — vyhrazení 3609 (17,62 %) -942,32

společensky účelného pracornho Poj istné na

místa a poskytnutí příspěvku na sociální

jeho vyp-azení z projektu (5. zabezpečení a

C2.9.99í1.1.00í02.99999 Nové příspěvek na

pracovní př ílež itos ti-SUPM státní politiku

zan'léstnanmti

hl. pro 4

(nepřítom ni 2)

7) Návrh rozvoje systému nakládání s vybranými komunálními odpady ve městě Příbram (EKO-KOM)

R.usn.č.946!2017

6
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Rada bere na vědomí

studii společnosti EKO-KOM, a.s. „Návrh rozvoje systému nakládání s vybranými komunálními odpady

ve městě Příbram“.

hl. pro 4

(nepřítom ni 2)

8) Zastávkový přístřešek na zastávce MHD „Příbram, sídl. II. poliklinika“

Hlasováno o návrhu lng. Vařeky.

R.usn.č.947!2017

Rada s t a h uj e

projednání materiálu z dnešníhojednání RM.

hl. pro 4

(nepřítom ni 2)

9) Žádost o dotaci - Lesní mateřská škola Kozičínský Klabánek

R.usn.č.948í201 7

Rada schvaluje

1) poskytnutí individuální dotace ve výši 20.000 Kč pro Lesní mateřskou školu Kozičínský Klabánek

2. s., Kozičin 13, 26101 Přmram, IČ 06149189 , na projekt s názvem "Slavnost sv. Martina,

Kozičinský adventní jarmarlď, a to 2 kap. 777-OŠKS, za podmínky splnění bezdlužnosti vůči

rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným,

2) rozpočtové opatření, tj. změnu rozpočtu města na rok 2017, které se promítne na straně běžných

výdajů vrámci kapitoly 777—OŠKS ve snižení prvku 3718 (Individuální dotace) o částku 20.000 Kč

a navýšení prvku 4015 (Neinvestiční transfery spolkům) ve stejné výši,

3) uzavřeni veřejnoprávní smlouvy se subjektem Lesni mateřská škola Kozičinský klabánek z. s.,

IČ 06149189 Kozičín 13, 26101 Příbram o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč na projekt „Slavnost

sv. Martina, Kozičínský adventní jamiark“, v souladu s Pravidly o poskytování dotací a návratných

finančních výpomoci z rozpočtu města Příbram č. 112016 přijatými Zl'vl dne 27.06.2016, 2M

usn.č.503í2016.

hl. pro 4

(nepřítom ní 2)

10) Žádost o dotaci — Czech Route 66

R.usn.č.949í201 7

Rada schvaluje

1) poskytnutí individuální dotace ve výši 15.000 Kč pro Czech Route66,—

-, F.O., na projekt s názvem „Czech Route 66 — kniha „Česká Route 66“ v anglickém jazyce“,

a to 2 kap. 777—OŠKS, za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram

a organizacím jím zřízeným či založeným,

2) rozpočtové opatření, tj. změnu rozpočtu města na rok 2017, které se promítne na straně běžných

výdajů v rámci kapitoly 777—OŠKS ve snížení prvku 3718 (Individ uálni dotace) o částku 15.000 Kč

3 navýšení prvku 2456 (Neinvestiční dotace nepodnikajícim fyzickým osobám — ostatni kultura)

ve stejné výši,

3) uzavření veřejnoprávní smiouvy se subjektem_ F.O.,_

_.o poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč na projekt „Czech Route 66 — kniha “Česká

Route 66“ v anglickém jazyce“, v souladu s Praví diy o poskytování dotací a návratných íinančních

výpomocíz rozpočtu města Příbram č. 172016 přijatými ZM dne 27.06.2016, ZM usn.č.50372016.

hl. pro 4

(nepřítom ni 2)

11) Žádost o dotaci — Matice Svatohorská

Hlasováno o návrhu Mgr. Svendy.

R.usn.č.950!2017

Rada I. bere na vědomí

7
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žádost o poskytnutí individuální dotace pro Matici Svatohorskou, Svatá Hora 591, 26101 Příbram,

IČ 70829071, na projekt s názvem “Instalace Nových Svatohorských varhan",

||. u k | á d á

OŠKS předložit materiál do zrvr.

hl. pro 5

(nepřítomen 1)

12) Žádost o dotaci — Spolek pro rozvoj části města Příbram - Kozičín

R.usn.č.951í201 7

Rada schvaluje

1) poskytnutí individuální dotace ve výši 15.000 Kč pro Spolek pro rozvoj části města Příbram -

Kozičín, Kozičín 13. 26101 Příbram, IČ 22842934 . na projekt s názvem "Kultumí akce v Kozičíně:

zahájení adventu, pravidelné hudební večery, Mikulášská veselice“, a to 2 kap. 777-OŠKS,

za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným

či založeným.

2) rozpočtové opatření, tj. změnu rozpočtu města na rok 2017, které se promítne na straně běžných

výdajů v rámci kapitoly 777—OŠKS ve snížení prvku 3718 (Individuální dotace) o částku 15.000 Kč

a navýšení prvku 4015 (Neinvestiční transfery spolkům) ve stejné výši,

3) uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem Spolek pro rozvoj části města Příbram - Kozičín,

IČ 22842934 Kozičín 13, 26101 Příbram o poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč na projekt „Kulturní

akce vKozičině: zahájení adventu, pravidelně hudebni večery, Mikulášská veselice“, v souladu

s Pravidly o poskytování dotací a návratných linančnich výpomocí z rozpočtu města Příbram

č. 172016 přijatými ZM dne 27.06.2016, ZM usn.č.50372016.

hl. pro 5

(nepřítom en 1)

13) Žádost ředitele ZŠ, Příbram VII, 28. října 1 o souhlas zřizovatele s přijetím sponzorského daru

R.usn.č.952í2017

Rada souhlasí

s pňjetím účelově neurčeného sponzorského tinančního daru pro Základní školu, Příbram VII,

28. říjnaí ve výši 127.000,00 Kč od SRPŠ při Základní škole, Příbram VII, 28. řjna 1, který bude

použit pro potřeby žáků školy.

hl. pro 5

(nepřítomen 1)

14) Žádost ředitele Základní umělecké školy Antonína Dvořáka, Příbram o převod finančních prostředků

z rezervního do investičního fondu

R.usn.č.953!2017

Rada schvaluje

převod tinanč ních prostředků ve výši 40.000,00 Kč z rezervního fondu na fond investiční v příspěvkové

organizaci Základní umělecká škola Antonína Dvořáka, Příbram za účelem nákupu hudebních nástrojů.

hl. pro 5

(nepřítomen 1)

15) Žádost SCIO, s.r.o. o vydání stanoviska k působení nové základní školy na území města Příbram

R.usn.č.954r'2017

Rada s o u b | a s i

se zřízením úplné základní školy na území města Příbram společnosti SCIO, s.r.o. se sídlem Pobřežní

658734, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 27156125, s účinností od 01.09.2018.

hl. pro 5

(nepřítomen 1)

8
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16) Smlouva o spolupráci při zajištění projektu „Příběhy našich sousedů“ — Post Bellum, o.p.s.

R.usn.č.95572017

Rada schvaluje

uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění projektu „Příběhy našich sousedů“ mezi městem Příbram

a Post Bellum, o.p.s. lČ 26548526 v ceně 141.560,00 Kč.

hi. pro 5

(nepřítomen 1)

17) Žádost o prodej pozemku p. č. 4538 v k. ú. Příbram

Hlasováno o návrhu lng. Vařeky.

R.usn.č.95672017

Rada I. doporučuje 2M

schválit záměr prodeje části pozemku p.č. 4538, o výměře cca 2080 m2, k.ú. Příbram, formou

výběrového řízení — obálkovou metodou, nejvyšší nabídce.

||. u k | á d á

OW zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 16.10.2017.

hl. pro 4

(nepřítom ni 2)

18) Návrh na revokaci usnesení bodu II73 Rady města Příbram č. 102372016 ze dne 31.10.2016

Hlasováno o návrhu lng. Vařeky.

R.usn.č.95772017

Rada s t a h uj e

projednání materiálu z dnešnřtojednání RM.

hl. pro 4

(nepřítom ni 2)

19) Záměr dlouhodobého pronájmu částí pozemků v katastrálním území Příbram

R.usn.č.95872017

Rada neschvaluje

záměr dlouhodobého pronájmu

varianta 1) - části pozemku p. č. 450571 o výměře cca 20 m2 z celkové výměry 766 rn2 vk. ú. Příbram

(vsituačním snimku, který je přílohou předloženého materiálu, je místo označeno písm. A),

varianta 2) - části pozemku p. č. 450571 o výměře cca 20 m2 z celkové výměry 766 m2 vk. ú. Příbram

(v situačním snímku, který je přílohou předloženého materiálu, je místo označeno písm. B),

varianta 3) — části pozemku p. č. 45057109 o výměře cca 20 m2 z celkové výměry 88 rn2 dle situačního

snímku v příloze předloženého materiálu vk. ú. Příbram,

varianta 4) - části pozemku p. č. 4501773 o výměře cca 20 m2 z celkové výměry 912 rn2 dle situačního

snímku v příloze předloženého materiálu v k. ú. Příbram,

panu—,bytem—za účelem umístění
jeho železobetonové garáže.

hl. pro 4

(nepřítom ní 2)

20) Úhrada částky za bezesmluvní užívání pozemku p. č. 47777 v katastrálním území Dubno

R.usn.č.95972017

Rada schvaluje

provedení úhrady za bezesrnluvní užívání pozemku p. č. 47777 o výměře 3075 m2 v katastrálním území

Dubno obci Dubno, č. p. 45, 261 01 Dubno, IČO 00662810, ve výši 25 Kč7m27rok, tj. částky celkem

21.904 Kč, a to za období od 1.6— 12.9.2017.

9
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Částka za bezesmluvní užívání bude hrazena z prvku 3217.

hl. pro 5

(nepřítomen 1)

21) Žádost Společenství pro dům v Příbrami III, Milínská 111, o udělení souhlasu s vybudováním nově

vstupní plochy s nájezdovou rampou

R.usn.č.96072017

Rada schvaluje

udělenísouhlasu města Příbram. jako vlastníka pozemků p. č. 46779. p. č. 467710 a p. č. 467720, vše

v k. ú. Příbram, 5 posunutím současného vstupu do bytového domu vul. Milínská č. p. 111,

Příbram III, na opačnou stranu vstupní chodby, s novou nájezdovou rampou zúrovně původního

přístupového chodníku. se všemi dalšími nutnými stavebními a terénními úpravami a s případným

odstraněním keřů, jež je zřejmé ze situací tvořících přílohu předloženého materiálu, a to vsouvislosti

s plánovanou přístavbou výtahu k bytovému domu č. p. 111 v Příbrami III, který stojí na pozemcích

p. č. 48071, p. č. 48072. p. č. 48073, p. č. 48074, p. č. 48075, p. č. 48076 a p. č. 48077. vše

vk. ú. Příbram, pro Společenství pro dům vPříbrami |||, Milínská 111, se sídlem Příbram - Příbram |||,

Milínská 111, PSČ 261 01,160 24756059.

hl. pro 5

(nepřítomen 1)

22) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kanalizační přípojky — p. č. 101712 a p. č.

101733, vše v k. ú. Zežice

R.usn.č.96172017

Rada schvaluje

zřízení věcného břemene uložení kanalizační přípojky přes pozemky ve vlastnictví města Příbram

p. č. 101712 a p. č. 101733, oba v k. ú. Žežice, ve prospěch pozemků p. č. 101730

a p. č. 334740, oba vk. ú. Žežice, 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 pOZemků, vjejichž prospěch se věcné břemeno

zřizuje.

Věcně břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:

pozemky p. č. 101712 — komunikace II. tř.

— uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč7bm

pozemek p. č. 101733 — komunikace ||. tř., zeleň

— uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč7bm

— uložení vzeleni za cenu 50 Kčíbm.

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

hl. pro 6

23) Posouzení záměru podeje pozemku p. č. 1508, jehož součástí je budova bez čísla popisného nebo

evidenčního, jiná stavba, to vše v k. ú. Příbram

R.usn.č.96272017

Rada doporučuje ZM

schválit záměr podeje pozemku p. č. 1508, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 73 m2, jehož součástí

je budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, to vše v k. 0. Příbram, za minimální cenu

dle znaleckého posudku ve výši 200.000 Kč.

hl. pro 5

zdrž. 1

24) Návrh programu 31. zasedání ZM dne 16.10.2017

R.usn.č.96372017

10
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Rada s o u h | a s i

s návrhem programu 31. zasedání ZM dne 18.10.2017 s tím, že do programu budou zahrnuty i další

materiály určené na základě jednání RM dne 02.10.2017.

hl. pro 5

(nepřítomen 1)

25) Sportovní zařízení města Příbram — žádost 0 navýšení mzdového limitu

R.usn.č.96472017

Rada schvaluje

navýšení mzdového limitu na platy o částku 700.000,00 Kč a navýšení mzdového limitu na OON

o částku 230.000,00 Kč organizace Sportovní zařízení města Příbram.

h!. pro 5

(nepřítomen 1)

26) Technické služby města Příbrami —žádost 0 navýšení mzdového limitu

R.usn.č.96572017

Rada schvaluje

navýšení mzdového limitu o částku 1.500.000,00 Kč.

hl. pro 5

(nepřítomen 1)

27) MŠ Kličkova vila - řešení havarijní situace v kuchyni a na školní zahradě

R.usn.č.96672017

Rada I. bere na vědomí

žádost ředitelky MŠ Kličkova vila, Příbram ||, Ondrákova 280 o řešení havarijní situace ve školní

kuchyni a na školní zahradě.

II. schvaluje

1) poskytnutí investičního příspěvku ve výši 41.055.90 Kč na částečnou úhradu plynového sporáku

s elektrickou troubou statickou SPT-9078021 GE, a to pro MŠ KličkOva vila, Ondrákova 280, 281 01

Příbram II

2) rozpočtové opatření — změnu rozpočtu města na rok 2017 na straně výdajů, toje snížení rozpočtu

kapitoly 777 — Odbor školství, kultury a sportu, číslo prvku 575 Nákup ostatnich služeb o částku

41.055,90 Kč a navýšení rozpočtu kapitoly 788 — Školy a školská zařízení, číslo prvku 2020 MŠ

Kličková vila, Ondrákova 280, Příbram || ve stejné výši.

hl. pro 5

(nepřítomen 1)

28) Žádost Základní školy, Příbram VII, Bratří Čapků 279, p.o. o souhlaszřizovatele s přijetím účelového

finančního daru v rámci projektu „Obědy pro děti“ ve školním roce 2017718

R.usn.č.96772017

Rada souhlasí

s přijetím účelového íinančniho daru vrámci projektu „Obědy pro děti“ od společnosti WOMEN FOR

WOMEN, o.p.s. Vlastislavova 15274, 140 00 Praha 4, IČ 24231509 na období od 02.10.2017

do 29.06.2017 ve výši 2157600 Kč pro Základní školu, Příbram VI, Bratří Čapků 279, po.

hl. pro 5

(nepřítomen 1)

29) Pronájem bytu č. 46 v Příbrami I, ul. Plzeňská čp. 77, 1+0, 23,10 m2

R.usn.č.96872017

11
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Rada schvaluje

pronájem b tu č. 46 v Příbrami |, ul. Plzeňská č . 77 1+0 23 10 m2 ro:

slečnu_,bytem—,na dobu určitou 1 roku, za cenu

85,00 Kč7m .

hi. pro 5

(nepřítomen 1)

30) Pronájem bytu &. 7 v Příbrami Vl, ul. U Dolu Anna čp. 26, 2+0, 54,73 m2

R.usn.č.96972017

Rada schvaluje

pronájem bytu č. 7 v Příbrami Vl, ul. U Dolu Anna čp. 26, 2+0, 54,73 m2 v pořadí pro:

1) p._bytem— na dobu určitou 1 roku,

za cenu 109,00 Kč7rn

2) p._ bytem—,na dobu určitou 1 roku za cenu

105,00 Kč7m

3) p._, bytem_,na dobu určitou 1 roku za cenu

100,00 Kč7m ,

hl. pro 5

(nepřítomen 1)

31) Souvislé opravy místních komunikací v Příbrami — 2017 — vyloučeni vítěze, nový výběr 0 dílčí části 4

a zrušení dílčích části 1, 5 a 6

R.usn.č.97072017

Rada I. bere na vědomí

infcrrnaci o neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy zaslanou společností I\7| — SILNICE a.s., se

sídlem Trabantská 290731, 190 15 Praha, IČ 42196868 pro dílčí částí 1, 4, 5 a 6 veřejné zakázky

malého rozsahu „Souvislé opravy místních komunikací v Příbrami „ 2017“ (dále jen „veřejná zakázka“)

zadávané ve smyslu 5 31 zákona č. 13472016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,

uvedenou vdůvodově zprávě.

ll. roz hod uj e

1) o vyloučení vybraného dodavatele — společnosti M — SILNICE a.s., se sídlem Trabantská 290731,

190 15 Praha, IČ 42196868 2 dilčích části 1, 4, 5 a 6 veřejné zakázky pro nesoučinnost pň uzavření

smlouvy.

2) o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky (bez provedeni nového hodnoceni)

„Souvislé opravy místních komunikací vPříbrami — 2017 — dílčí část 4“ tak, že vybírá nabidku

dalšího uchazeče v pořadí a novým vítězným dodavatelem je společnost STRABAG a.s., se sídlem

Na Bělidle 198721, 150 00 Praha, IČ 60838744, za nabídkovou cenu 682 780, 90 Kč bez DPH.

3) o zrušení dílčích částí 1, 5 a 6 veřejné zakázky.

l||. schvaluje

uzavření smlouvy na zakázku „Souvisíé opravy místních kom unikací v Příbrami — 2017 — dílčí část 4“ se

společností STRABAG a.s., se sídlem Na Bělšdie 198721, 150 00 Praha, IČ 60838744. za nabídkovou

cenu 662 780,90 Kč bez DPH.

IV. u k | a d a

OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o vyloučení dodavatele, zrušení dílčích částí

a o pňdělení veřejné zakázky dle bodu II. a III. tohoto usnesení.

hl. pro 5

(nepřítomen 1)

32) Dodávka, demontáž a montáž kondenzačních, průtokových, plynových kotlů a výměna kouřovodů

včetně vyvložkování komínů — výběr dodavatele

R.usn.č.97172017

Rada I. bere na vědomí
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informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Dodávka, demontáž a montáž kondenzačních,

průtokových, plynových kotlů a výměna kouřovodů včetně vyvložkování kom ínů“ (dále jen „veřejná

zakázka“) zadávané ve smyslu 5 31 zákona č. 13472016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném

znění, uvedenou vdůvodové zprávě.

||. roz hod uj e

c výběm nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku společnosti

K.V.K. gas, spol. s r.o., se sídlem Hlavni 81, 252 10 Čemolice, IČ 26176998. Nabídková cena činí

582 573,60 Kč bez DPH.

|||. schvaluje

uzavření smlouvy na zakázku „Dodávka, demontáž a montáž kondenzačních, průtokových, plynových

kotlů a výměna kouřovodů včetně vyvložkování komínů“ se společností K.V.K. gas, spol. sr.o., se

sídlem Hlavní 81, 252 10 Černolice, IČ 26176998. za nabídkovou cenu 582 573.60 Kč bez DPH.

IV. u k | a' d a

OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky dle bodu II. a III. tohoto

usnesení.

hl. pro 5

(nepřítomen 1)

33) Modernizace osobního výtahu - Příbram III7143 — výběr dodavatele

R.usn.č.97272017

Rada |. bere na vědomí

informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Modernizace osobního výtahu — Příbram |||7143“ (dálejen

„veřejná zakázka“) zadávaná ve smyslu 5 31 zákona č. 13472016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

v platném znění. uvedenou v důvodové zprávě.

||. roz hod uj e

c výběm nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku společnosti

Výtahy Příbram s.r.o., se sídlem Gen. R. Tesaříka 135, 261 01 Příbram, IČ 24800503. Nabídková cena

činí 668 499 Kč bez DPH.

|||. schvaluje

uzavření smlouvy na zakázku „Modemizace osobního výtahu — Příbram |||7143“ se společnosti Výtahy

Příbram s.r.o., se sídlem Gen. R. Tesaříka 135, 261 01 Příbram, IČ 24800503, za nabídkovou cenu

668 499 Kč bez DPH.

N. u k | a d á

OPVZ učinit právni kroky související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky dle bodu II. a III. tohoto

usnesení.

hl. pro 5

(nepřítomen 1)

34) Čerpadla vratného kalu pro provoz ČOV Příbram — hodnotící komise

R.usn.č.97372017

Rada schvaluje

vsouladu s čl. Vl odst. 3 směrnice č. 272011 na zakázku „Čerpadla vratného kalu pro provoz ČOV

Příbram“ hodnotící komisi ve složení

člen

Mgr. Václav Švanda

Ing. Milan Štulka

Radek Polák

Mgr. Radka Škubalová

Dagmar Drozenová

náhradník
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Radek Třešňák

hl. pro 5

(nepřítomen 1)

35) Automatické strojní česle - hodnotící komise

R.usn.č.97472017

Rada schvaluje

vsouladu s čl. Vl odst. 3 směrnice č. 272011 na zakázku „Automatické strojní česle“ hodnotící komisi

ve složení

člen

Mgr. Václav Švenda

Ing. Milan Štufka

Radek Polák

Mgr. Radka Škubalová

Dagmar Drozenová

náhradník

Radek Třešňák

hl. pro 5

(nepřítomen 1)

36) Výměna membrán provzdušňovacích elementů na ČOV Příbram — hodnotící komise

R.usn.č.97572017

Rada schvaluje

vsouladu s čl. Vl odst. 3 směrnice č. 272011 na zakázku „Výměna membrán provzdušňovacích

elementů na ČOV Příbram“ hodnotící komisí ve složení

člen

Mgr. Václav Švenda

lng. Milan Štutka

Radek Polák

Mgr. Radka Škubalová

Dagmar Drozenová

náhradník

Radek Třešňák

hl. pro 5

(nepřítomen 1)

37) Výměna plynojemu — 3 — membránový plynojem — hodnotící komise

R.usn.č.97672017

Rada schvaluje

vsouladu s čl. VI odst. 3 směrnice č. 272011 na zakázku „Výměna plynojemu — 3 — membránový

plynojem“ hodnotící komisi ve složení

člen

Mgr. Václav Švanda

Ing. Milan Štuíka

Radek Polák

Mgr. Radka Škubalová

Dagmar Drozenová

náhradník

Radek Třešňák

hl. pro 5
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(nepřítomen 1)

38) Výměna za řízení k likvidaci bioplynu (ZLB) — hořák bioplynu — hodnotící komise

R.usn.č.97772017

Rada schvaluje

vsouladu s čl. \7l odst. 3 směrnice č. 272011 na zakázku „Výměna zařízení k likvidaci bioplynu

(ZLB) — hořák bioplynu" hodnoticí komisi ve složení

člen

Mgr. Václav Švenda

Ing. Milan Štulka

Radek Polák

Mgr. Radka Škubalová

Dagmar Drozenová

náhradník

Radek Třešňák

hi. pro 5

(nepřítomen 1)

39) Bezpečnostní skříně pro uložení jízdních kol - Cykloboxy - výběr dodavatele

R.usn.č.97872017

Rada |. bere na vědomí

informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Bezpečnostní skříně pro uloženíjízdních kol — Cykloboxy“

(dále jen „veřejná zakázka“) zadávané ve smyslu 5 31 zákona (3. 13472016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek, v platném znění, uvedenou vdůvodové zprávě.

||. roz hod uje

o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku společnosti BS Bike

company s.r.o., se sídlem v Uhlu 3675, 321 00 Plzeň, IČ: 04078608, za nabídkovou cenu

994.000 Kč bez DPH.

|||. schvaluje

uzavření smlouvy na zakázku „Bezpečnostní skříně pro uloženíj ízdních kol — Cykloboxy“ se spol ečností

BS Bike company s.r.o., se sídlem V Uhlu 3675, 321 00 Plzeň, IČ: 04078608, za nabídkovou cenu

994.000 Kč bez DPH.

IV. u k | á d á

OPVZ učinit právni kroky související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky dle bodu II. a III. tohoto

usnesení.

hi. pro 5

(nepřítomen 1)

40) Žádost o tinanční příspěvek na úhradu výdajů spojených s nákupem rehabilitační pomůcky

R.usn.č.97972017

Rada schvaluje

1) poskytnutí tinančního přis pěvku na úhradu výda'ů s cených s nákupem rehabilitační omůck

(lehátko na cvičení Vojtovy metody) pro pana &, trvale bytem*

_ve výši 45.000 Kč, a to 2 kap. 728 - OSVZ prvek 3463 (Podpora sociální) za podmínky

splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným.

2) rozpočtové opatření, tj. změnu rozpočtu města na rok 2017, které se promítne

na straně běžných výdajů v rámci kapitoly 728 - OSVZ ve snížení prvku 3463 (Podpora sociální)

o částku 45.000 Kč a navýšení prvku 4007 F zické osoby) ve stěně 'ši.

3) uzavření veřejnoprávní smlouvy s panem , bytem_

o poskytnutí dotace ve výši 45.000 Kč na úhradu výdajů spojených s nákupem rehabilitační pomůcky
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vsouladu s Pravidly o poskytování dotací a NFV z rozpočtu města Příbram č. 172016 pčjatými ZM

27.08.2016.

hl. pro 5

(nepřítom co 1)

41) Revokace usnesení R.usn.č. 76672017 v bodu 2) ze dne 07.08.2017

R.usn.č.98072017

Rada re vck uje

usnesení R. usn.č. 76672017 bod 2) ze dne 07.08.2017.

hí. pro 5

(nepřítomen 1)

42) Žádost o udělení výjimky 2 Pravidla č. 17201? pro přidělování a tžíváni obytných prostor

ubytovacího zařízení v majetku města Příbram

R.usn.č.96172017

Rada schvaluje

udělení "imk k říděleni ub tovací buňky na adrese městské ub tovn Čs. armád 5 Příbram IV

..... pa...“ na.—. „.....even—rů.

hl. pro 5

(nepřítomen 1)

43) Návrh na přidělení sociátního bytu

R.usn.č.98272017

Rada schvaluje

přiděleni sociálního bytu č. 12, Příbram |, Hailova 117, pro pana—, trvale bytem-

_, _, na dobu 3 měsíců s možností opakovaného prodloužení, max.

na dobu 24 měsíců.

hl. pro 5

(nepřítomen 1)

44) Stanovení celkove ho počtu zaměstnanců města zařazených do MěÚ Příbram

R.usn.č.98372017

Rada s t a n o ví ,

celkový počet zaměstnanců města Příbram zařazených do MěU Příbram v počtu 217 zaměstnanců,

s účinností od 01.01.2018.

hl. pro 5

(nepřítomen 1)

45) Cyklistický závod „O pohár 1. místostarostky města Příbram Mgr. Aleny Ženíšková“

R.usn.č.98472017

Rada schvaluje

dar ve formě věcných cen pro účastníky a vítěze cyklistického závodu pro děti „O pohár

1. místostarostky města Příbram Mgr. Aleny Zen íškove“ v hodnotě 3.409 Kč“.

hi. pro 5

(nepřítomen 1)
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46) Změna stanov Svazku obcí Podbrdskěho regionu - návrh

R.usn.č.98572017

Rada I. doporučuje ZM

schválit nové stanovy Svazku obcí Podbrdskěho regionu dle návrhu uvedeného v příloze.

||. u k | á d á

OVV zařadit tento materiál do programu jednání Zastupitelstva města Příbram dne 16.10.2017.

hl. pro 5

(nepřítomen 1)

47) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví -jmenování vedoucího odboru

R.usn.č.98672017

Rada ] m e n uj e _

PhDr. Ludka Fáru vedoucím odboni sociálních věcí a zdravotnictví MěU Příbram s účinností

od 01.01.2018.

hl. pro 5

(nepřítomen 1)

48) Různé

Zápis ověřili:

Mgr. Václav Švanda

PhDr. Petr Vácha

Ing. Jindřich Vařeka,

starosta

Zapsala: Stanislava Walenková

Příbram. dne: 06.10.2017

Ověřeno: 11.10.2017

Vyvěšeno: 11.10.2017
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