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Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů. 

 
U s n e s e n í 

 
z jednání Rady města Příbram, konaného dne 27.07.2020 

od 13.00 hodin na Městském úřadě Příbram 

 
 
1) Zahájení, kontrola zápisu z minulé RM, ověřovatelé 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jindřich Vařeka, Ing. Petr Rotter. 
 
 
2) Schválení programu včetně návrhů změn a doplňků 

 
P r o g r a m: 
1. Zahájení, kontrola zápisu z minulé RM, určení ověřovatelů 
2. Schválení programu včetně návrhu změn a doplňků 
3. Informace členů RM 
4. Interpelace 
5. Žádost o schválení dohody mezi obcemi o zajišťování provozování veřejného pohřebiště 
6. Žádost o udělení souhlasu s přijetím věcných darů 
7. Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o spolupráci při zajištění sběru obnošeného šatstva 
8. Rámcový harmonogram oprav a rekonstrukcí mostů 
9. Schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících 

vodovodů, Cik – invest s.r.o. 
10. 

   11. 
   12. 
   13. 
   14. 
   15. 

 
   16. 

 
   17. 
   18. 

 
 

   19. 
 

   20. 
 

   21. 
 

   22. 
   23. 
   24. 

 
 
 

   25. 
 

   26. 
   27. 
   28. 
   29. 
   30.  
   31. 
   32. 

Návrh na úpravy rozpisu rozpočtu města na rok 2020 
Návrh rozpočtového opatření – změny rozpočtu města na rok 2020 
Trenéři ve škole – dodatek smlouvy o dílo 
Waldorfská škola – souhlas zřizovatele s aktualizací Strategického rámce MAP II ORP Příbram 
ZŠ 28. října – nabídka nepotřebného majetku zřizovateli – traktor na sekání trávy 
Žádost ředitelky ZUŠ, nám. T. G. Masaryka 155 o souhlas zřizovatele s pronájmem prostor školy ke zkouškám 
Příbramskému Big Bandu v období srpen 2020 – červen 2021 
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení zemního kabelového vedení NN – p. č. 602/1 a p. č. 
653/1, k. ú. Březové Hory 
Žádost o prodej pozemku p. č. 3161/3 v katastrálním území Příbram 
1. Informace o podání výpovědi smlouvy o pronájmu pozemků A 1167/OSM/2019 ze dne 15.1.2020 
2. Žádost o pronájem části pozemku p. č. 2520/1 a části pozemku p. č. 2545/1, oba v katastrálním území 
Příbram 
Žádost o prodej části pozemku p. č. 213/2 o výměře cca 90 m2 z celkové výměry 666 m2 v katastrálním území 
Příbram 
Žádost o prodej části pozemku p. č. 74/9 o výměře cca 20 m2 z celkové výměry 197 m2 v katastrálním území 
Příbram 
Žádost o prodej části pozemku p. č. 2735/5 o výměře cca 220 m2 z celkové výměry 370 m2 v katastrálním 
území Příbram 
Žádost o prodej pozemků p. č. 2520/1 a p. č. 2545/1, oba v katastrálním území Příbram 
Žádost o prodej pozemků p. č. 573 a p. č. 574/2, oba v katastrálním území Lazec 
1) Prominutí úhrady částky za bezesmluvní užívání části pozemku p. č. 1145 o výměře 160 m2 z celkové 
výměry 190 m2 a pozemku p. č. 1146, oba v k. ú. Příbram 
2) Návrh na směnu pozemku p. č. 1146 za část pozemku p. č. 1148 o výměře 7 m2 z celkové výměry 439 m2, 
oba v katastrálním území Příbram 
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uloženého kabelového vedení VN – p. č. 3143, p. č. 
3146/3, p. č. 4836 a p. č. 4838, vše v k. ú. Příbram  
Návrh na doplnění textu usnesení Rady města Příbram č. 393/2020 ze dne 01.06.2020 
Zpráva o plnění usnesení RM Příbram za IV. čtvrtletí 2019 včetně plnění usnesení RM za minulá období 
SZM Příbram, p. o. – Předání technického zhodnocení – Hobití vesnička – Nový rybník 
SZM Příbram, p. o. – Předání technického zhodnocení – Litorální pásmo – Nový rybník 
HC Příbram, z. s. – souhlas zřizovatele s přenecháním předmětu výpůjčky 
PD – Rekonstrukce ul. Jana Drdy, Příbram – výběr dodavatele  
PD – Vodojem Orlov – výběr dodavatele 
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   33. 
   34. 

 
   35. 
   36. 
   37. 
   38. 
   39. 
   40. 
   41. 
   42. 
   43. 
   44. 
   45. 

    
   46. 
   47. 
   48. 
   49. 
   50. 
   51. 

   
 

   52. 
    

   53. 
   54. 
   55. 
   56. 

Platové náležitosti ředitelů škol a školských zařízení – příplatky za vedení 
Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279, p.o. – souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního 
daru v rámci projektu Obědy pro děti 
MKC – dodatek zřizovací listiny č. 2 
Památky Příbrami v obrazech, 3. vydání 
Freiberg - městské slavnosti 2020 

Žádost o dotaci – …………… 

Žádost o dotaci – DSO ORP Příbram 
Dodatek č. 3 k SOD investiční akce „Úprava hlediště Divadla A. Dvořáka v Příbrami (2)“ 
Souhrnná zpráva o vodohospodářském majetku města Příbram za rok 2019 
Souhlas s létáním dronu nad pozemky ve vlastnictví města v k.ú. Příbram  
Souhlas s létáním dronu nad pozemky ve vlastnictví města v k.ú. Březové Hory  
Návrh na uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu prostor ze dne 10.10.2016 
Uzavření dodatků k nájemním smlouvám s oprávněnými nájemci nebytových prostor ve správě MěRK o snížení 
nájemného v návaznosti na Výzvu ministerstva průmyslu a obchodu pro program Covid – nájemné 
Návrh na dočasné snížení nájemného vybíraného za užívání obecního majetku 
Návrh na dočasnou úpravu nájemného pro pana Jaroslava Starku provozujícího hotel Belvedere 

Žádost o dočasnou úpravu nájemného pro manžele …………… 

Návrh na dočasnou úpravu nájemného pro společnost Drápal Club s.r.o. 
Návrh na dočasné snížení nájemného pro nájemce – společnost PRAMAZ, s.r.o. 
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN, budoucího umístění vzdušného 
vedení VN a budoucího umístění 4 ks příhradových stožárů – p. č. 3812/229, p. č. 3871/30, p. č. 3812/226, p. č. 
3810/40, p. č. 3824/73 a p. č. 3823, vše v k. ú. Příbram 
Prodej speciálního tahače přívěsů pro dopravu osob včetně 3 ks speciálních přívěsů pro dopravu osob 
(Městský turistický vláček) 
Dodatek č. 3 k SOD investiční akce „Úprava veřejného prostranství pěší zóna Cíl“ 
Záměr zakázky – „Generel vodohospodářské infrastruktury Příbramska“ 
DNS na výstavbu, opravy a údržbu pozemních komunikací města Příbram – zařazení dodavatelů 
Různé 

  
R.usn.č.577/2020        
Rada      s c h v a l u j e 
               program dnešního jednání RM. 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
3) Informace členů RM 

 
  
4) Interpelace 

 
 
5) Žádost o schválení dohody mezi obcemi o zajišťování provozování veřejného pohřebiště 

R.usn.č.578/2020        
Rada      I.   s c h v a l u j e 
                   vzor dohody o zajišťování provozování veřejného pohřebiště dle přílohy, 
  
               II.  d e l e g u j e  
                    uzavírání dohod o zajišťování provozování veřejného pohřebiště na Technické služby města 

Příbrami, p.o., IČO 00068047.  
                                                         hl.  pro  7 

 
 
6) Žádost o udělení souhlasu s přijetím věcných darů 

R.usn.č.579/2020        
Rada    u d ě l u j e  
             souhlas Centru sociálních a zdravotních služeb města Příbram s přijetím věcných darů v celkové  

hodnotě 23.092 Kč dle přílohy.     
hl.  pro  7 



Město Příbram - RM 27.07.2020  

 
 

3 

7) Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o spolupráci při zajištění sběru obnošeného šatstva 

R.usn.č.580/2020        
Rada    s c h v a l u j e  
             uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o spolupráci při zajištění sběru obnošeného šatstva 

č. 1180/OŽP/2016 ze dne 12.12.2016 se společností KOUTECKÝ, s. r. o., se sídlem Družby 1413,  
419 01 Duchcov, IČO 63147084, s předmětem dodatku: od 01.08.2020 obsluhovat šest míst (Brod - 
ulice Dolní, ulice Borová, ulice Jeruzalémská, ulice Legionářů, ulice Podskalí a Lazec – náves) bez 
smluvní odměny, tj. bez zpoplatnění. 

 
                                                                           hl.  pro  7 
 

  
8) Rámcový harmonogram oprav a rekonstrukcí mostů 

R.usn.č.581/2020        
Rada    s o u h l a s í 
 s předloženým harmonogramem plánovaných oprav, rekonstrukcí a diagnostik mostů.   
   

                                                         hl.  pro  7 
 
 

9) Schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně 
souvisejících vodovodů, Cik – invest s.r.o. 

R.usn.č.582/2020        
Rada    s c h v a l u j e 
             uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících 

vodovodů a kanalizací mezi vlastníky městem Příbram a Cik - invest s. r. o. na dobu určitou v trvání 1 
roku. 

 
                                                         hl.  pro  7 
 
 

10) Návrh na úpravy rozpisu rozpočtu města na rok 2020 (a-b)  

R.usn.č.583/2020        
Rada    s c h v a l u j e  
 
10a) Návrh na úpravu rozpočtu města na rok 2020, tj. úpravu příjmů kapitoly 741 - OE (navýšení 
neinvestičních transferů, ÚZ 13013 o částku 2.225.720,00 Kč a snížení předpokladu přijatých dotací      
ve stejné výši) a úpravu rozpočtu výdajů kapitoly 787 – CSZS (navýšení neinvestičních transferů, ÚZ 
13013 o částku 2.225.720,00 Kč a snížení plánovaných dotací ve stejné výši) z důvodu přijetí 
neinvestiční účelové dotace z KÚ Středočeského kraje určené pro Centrum sociálních a zdravotních 
služeb města Příbrami na projekt „Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji 
III“, smlouva číslo S-1397/SOC/2020 

    úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020, tj. úpravu příjmů kapitoly 741 - OE (navýšení 
neinvestičních transferů, ÚZ 13013 o částku 2.225.720,00 Kč a snížení předpokladu přijatých dotací   
ve stejné výši) a úpravu rozpočtu výdajů kapitoly 787 - CSZS (navýšení neinvestičních transferů, ÚZ 
13013 o částku 2.225.720,00 Kč a snížení plánovaných dotací ve stejné výši) z důvodu přijetí 
neinvestiční účelové dotace z KÚ Středočeského kraje určené pro Centrum sociálních a zdravotních 
služeb města Příbrami na projekt "Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji 
III", smlouva číslo S-1397/SOC/2020,  

 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0138 787 - CSZS  4122 13013 5229 
soc. aktivizační služby pro rodiny s 
dětmi 

727 200,00 

RP0138 741 - OE  4116  1830 Předpoklad -2 225 720,00 

RP0138 787 - CSZS 4351 5336 13013 5230 podpora Azylový dům 1 498 520,00 

RP0138 787 - CSZS 4378 5336 13013 5231 
soc. aktivační služby pro rodiny s 
dětmi 

727 200,00 

RP0138 787 - CSZS 3539 5901  5066 Transfery - předpoklad -2 225 720,00 

RP0138 787 - CSZS  4122 13013 5228 podpora - Azylový dům 1 498 520,00 
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10b) Návrh na úpravu rozpočtu města na rok 2020, tj. úpravu příjmů kapitoly 741 - OE (navýšení 
neinvestičních transferů, ÚZ 612 o částku 1.224.233,00 Kč a snížení předpokladu dotací ve stejné výši)  
a úpravu rozpočtu výdajů kapitoly 778 – DAD (navýšení neinvestičních transferů, ÚZ 612 o částku 
1.224.233,00 Kč a snížení plánovaných dotací ve stejné výši) z důvodu přijetí neinvestiční účelové 
dotace z KÚ Středočeského kraje určené pro Divadlo A. Dvořáka Příbram v rámci „Koncepce podpory 
profesionálních divadel na léta 2016 - 2020“, smlouva číslo S-3521/KUL/2020 

úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020, tj. úpravu příjmů kapitoly 741 - OE (navýšení 
neinvestičních transferů, ÚZ 612 o částku 1.224.233,00 Kč a snížení předpokladu dotací ve stejné výši) 
a úpravu rozpočtu výdajů kapitoly 778 - DAD (navýšení neinvestičních transferů, ÚZ 612 o částku 
1.224.233,00 Kč a snížení plánovaných dotací ve stejné výši) z důvodu přijetí neinvestiční účelové 
dotace z KÚ Středočeského kraje určené pro Divadlo A. Dvořáka Příbram v rámci "Koncepce podpory 
profesionálních divadel na léta 2016 - 2020", smlouva č. S-3521/KUL/2020. 
 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0151 741 - OE  4122 612 4184 
DAD - dotace ze StČ. fondu v 
rámci koncepční podpory divadel 

1 224 233,00 

RP0151 741 - OE  4116  1830 Předpoklad -1 224 233,00 

RP0151 778 - DAD 3311 5336 612 4185 
Dotace z KÚ Středočeského kraje 
- koncepční podpora divadel 

1 224 233,00 

RP0151 778 - DAD 3311 5901  5065 Transfery - předpoklad -1 224 233,00 

   
       hl.  pro  7 

 
 
11) Návrh rozpočtového opatření – změny rozpočtu města na rok 2020 (a-c) 

R.usn.č.584/2020        
Rada       
 
11a) Návrh rozpočtového opatření – změny rozpočtu města na rok 2020, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 – OE o částku 26.480.680,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 741 – OE ve stejné výši 
z důvodu stanovení daně z příjmů právnických osob za obec (město Příbram) za rok 2019 

d o p o r u č u j e  Z M  
schválit rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2020, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE o částku 26.480.680,00 Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE ve stejné 
výši z důvodu stanovení daně z příjmů právnických osob za obec (město Příbram) za rok 2019, 

 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. název akce prvek 
rozpo
čtu 

popis částka změny 

RP0137 741 - OE  1122 001 Daně z příjmů, 
nemovitých věcí a 
přidané hodnoty, odvody 
loterie a VHP 

32 Daň z příjmů za 
obec 

26 480 680,00 

RP0137 741 - OE 6399 5365 001 Ostatní 3698 Daň z příjmů za 
město Příbram 

26 480 680,00 

 
 
11b) Návrh rozpočtového opatření – změny rozpočtu města na rok 2020 na straně výdajů, tj. snížení 
běžných výdajů kapitol 759 - MKC o částku 1.097.000,00 Kč, 728 - OSVZ o částku 598.100,00 Kč  
a kapitálových výdajů kapitoly 719 - OVV o částku 2.304.900,00 Kč, vše volné zdroje, z důvodu navýšení 
rozpočtu kapitoly 741 - OE ve výši 4.000.000,00 Kč pro poskytnutí bezúročné návratné finanční 
výpomoci 1. FK Příbram, IČO 28410491 

s c h v a l u j e  
rozpočtového opatření - změnu rozpočtu města na rok 2020 na straně výdajů, tj. snížení běžných 
výdajů kapitol 759 - MKC o částku 1.097.000,00 Kč, 728 - OSVZ o částku 598.100,00 Kč a kapitálových 
výdajů kapitoly 719 - OVV o částku 2.304.900,00 Kč, vše volné zdroje, z důvodu navýšení rozpočtu 
kapitoly 741 - OE ve výši 4.000.000,00 Kč pro poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci        
pro 1. FK Příbram, IČO 28410491, 
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Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. název akce prvek 
rozpočt
u 

popis částka změny 

RP0114 759 - 
MKC 

3319 5041 010 Vítání 
slunovratu 

5032 Odměny za užití 
duševního vlastnictví  

-229 000,00 

RP0114 759 - 
MKC 

3319 5139 010 Vítání 
slunovratu 

5033 Nákup materiálu -1 000,00 

RP0114 759 - 
MKC 

6320 5163 010 Vítání 
slunovratu 

5034 Pojištění -10 000,00 

RP0114 759 - 
MKC 

3319 5169 010 Vítání 
slunovratu 

5035 Nákup ostatních služeb -260 000,00 

RP0114 759 - 
MKC 

3319 5175 004 Čarodějnice 4805 Pohoštění -2 000,00 

RP0114 759 - 
MKC 

3319 5041 004 Čarodějnice 4806 Odměny za užití 
duševního vlastnictví 

-20 000,00 

RP0114 759 - 
MKC 

3319 5169 004 Čarodějnice 4807 Nákup ostatních služeb -25 000,00 

RP0114 759 - 
MKC 

3319 5169 005 Novák Fest 4814 Nákup ostatních služeb -100 000,00 

RP0114 759 - 
MKC 

3319 5169 011 Ples města 
Příbram 

5038 Nákup služeb -99 000,00 

RP0114 759 - 
MKC 

3319 5164 011 Ples města 
Příbram 

5037 Nájemné -40 000,00 

RP0114 759 - 
MKC 

3319 5041 011 Ples města 
Příbram 

5036 Odměny za užití 
duševního vlastnictví 

-11 000,00 

RP0114 759 - 
MKC 

3319 5041 002 Advent a 
vánoční trhy 

4793 Odměny za užití 
duševního vlastnictví 

-150 000,00 

RP0114 759 - 
MKC 

3319 5169 002 Advent a 
vánoční trhy 

4794 Nákup ostatních služeb -150 000,00 

RP0118 719 - 
OVV 

6171 6122 001 Investiční 
nákupy a výdaje 
související 

3490 Stroje, přístroje a zařízení -1 530 000,00 

RP0118 719 - 
OVV 

6171 6123 001 Investiční 
nákupy a výdaje 
související 

256 Dopravní prostředky - 
nákup 

-774 900,00 

RP0119 728 - 
OSVZ 

3539 5901 002 Programové 
dotace 

3464 Podpora - 
ZDRAVOTNICTVÍ 

-40 000,00 

RP0119 728 - 
OSVZ 

5399 5169 005 Prevence 
kriminality 

3434 Nákup služeb -100 000,00 

RP0119 728 - 
OSVZ 

5399 5163 003 Den bezpečné 
Příbrami 

4427 Pojištění -8 000,00 

RP0119 728 - 
OSVZ 

5399 5175 003 Den bezpečné 
Příbrami 

4453 Pohoštění -85 000,00 

RP0119 728 - 
OSVZ 

5399 5021 010 Cestou Sdílení 3424 Ostatní osobní náklady -25 000,00 

RP0119 728 - 
OSVZ 

5399 5169 010 Cestou Sdílení 3425 Nákup služeb -60 000,00 

RP0119 728 - 
OSVZ 

4329 5901 001 Sociální péče 3730 Podpora pro talentované 
děti 

-30 000,00 

RP0119 728 - 
OSVZ 

5399 5139 010 Cestou Sdílení 3700 Nákup materiálu  -100,00 

RP0119 728 - 
OSVZ 

4319 5901 002 Programové 
dotace 

3463 Podpora - SOCIÁLNÍ -250 000,00 

RP0140 741 - OE 3419 5213 004 Návratné 
finanční výpomoci 

4193 1.FK Příbram, a. s., 
Příbram – VII, Legionářů 
400, IČO 28410491 

4 000 000,00 

 
 
11c) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2020 na straně výdajů kapitoly 723 – 
OŽP z důvodu realizace akce "Zpracování plánu ÚSES pro ORP Příbram", Identifikační číslo 
115D315030411, Identifikační číslo EIS CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_052/0008004 

s c h v a l u j e  
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2020 na straně výdajů kapitoly 723 – OŽP 
z důvodu realizace akce "Zpracování plánu ÚSES pro ORP Příbram", Identifikační číslo 
115D315030411, Identifikační číslo EIS CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_052/0008004. 
 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 
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RP0149 723 - 
OŽP 

3745 5901  004 Ochrana přírody, 
lesní a vodní 
hospodářství 

1807 Rezerva -360 459,00 

RP0149 723 - 
OŽP 

3799 6119 15974 001 Zpracování plánu 
ÚSES pro ORP Příbram 

5236 85 % Zpracování 
plánu ÚSES pro 
ORP Příbram 

306 390,15 

RP0149 723 - 
OŽP 

3799 6119 15974 001 Zpracování plánu 
ÚSES pro ORP Příbram 

5237 15 % Zpracování 
plánu ÚSES pro 
ORP Příbram 

54 068,85 

 
        hl.  pro  7 
 
   
12) Trenéři ve škole – dodatek smlouvy o dílo 

R.usn.č.585/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 148/OŠKS/2020 ze dne 07.02.2020 mezi městem Příbram 
a spolkem Trenéři ve škole, z.s., se sídlem Polívkova 579/22, Praha 5 – Jinonice, kterým dojde 
ke změně termínu ukončení projektu „Trenéři ve škole“ na 30.11.2020 s účinností od data zveřejnění 
tohoto dodatku v registru smluv. 

 
        hl.  pro  7 
 
 
13) Waldorfská škola – souhlas zřizovatele s aktualizací Strategického rámce MAP II ORP Příbram 

R.usn.č.586/2020        
Rada    s o u h l a s í 

1. s projektovým záměrem Waldorfské školy Příbram – mateřské školy, základní školy a střední 
školy „Rekuperace učeben ZŠ“, IZO: 110451261 Základní škola, Hornická 327, Příbram II  
a jeho zařazením do Strategického rámce MAP II ORP Příbram, 

2. s projektovým záměrem Waldorfské školy Příbram – mateřské školy, základní školy a střední 
školy „Půdní vestavba mateřské školy – navýšení kapacity MŠ“, IZO: 181064278 Mateřská 
škola, Nám. Dr. Josefa Theurera 261, Příbram II a jeho zařazením do Strategického rámce 
MAP II ORP Příbram. 

 
hl.  pro  7 
 

 
14) ZŠ 28. října – nabídka nepotřebného majetku zřizovateli – traktor na sekání trávy 

R.usn.č.587/2020        
Rada    s o u h l a s í  

s bezúplatným převodem traktoru XT190 HD/TC 102 z majetku Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 
do majetku příspěvkové organizace zřizované městem Příbram – Sportovní zařízení města Příbram. 

 
hl.  pro  7 

 
 
15) Žádost ředitelky ZUŠ, nám. T. G. Masaryka 155 o souhlas zřizovatele s pronájmem prostor školy ke 
zkouškám Příbramského Big Bandu v období srpen 2020 – červen 2021 

R.usn.č.588/2020        
Rada    s o u h l a s í 

s tím, aby ředitelka Základní umělecké školy, nám. T.G. Masaryka 155, uzavřela smlouvu o poskytnutí 
pronájmu sálu školy s příslušenstvím Příbramskému Big Bandu z.s., Potoční 139, 261 01 Příbram I,   
IČ: 02682141 s účinností od srpna 2020 do konce června 2021. 

  
hl.  pro  7 
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16) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení zemního kabelového vedení NN – p. č. 602/1 a 
p. č. 653/1, k. ú. Březové Hory 

R.usn.č.589/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení zemního kabelového vedení NN přes pozemky ve vlastnictví města 
Příbram p. č. 602/1 a p. č. 653/1, oba 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:  
pozemky p. č. 602/1 a p. č. 653/1 – komunikace III. tř., ostatní pozemek  
                                                      – uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm a podélné  
                                                         uložení do komunikace za cenu 400 Kč/bm                                                 
                                                      – uložení do ostatního pozemku za cenu 100 Kč/bm. 
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 

 
hl.  pro  7 

 
 
17) Žádost o prodej pozemku p. č. 3161/3 v katastrálním území Příbram 

R.usn.č.590/2020        
Rada    d o p o r u č u j e  Z M 

schválit prodej pozemku p. č. 3161/3 v katastrálním území Příbram, za cenu 937,00 Kč/m2, panu 

……………, bytem ……………. 

  
hl.  pro  7 

 
 
18) 1. Informace o podání výpovědi smlouvy o pronájmu pozemků A 1167/OSM/2019 ze dne 15.1.2020 
      2. Žádost o pronájem části pozemku p. č. 2520/1 a části pozemku p. č. 2545/1, oba v katastrálním 
území Příbram 

R.usn.č.591/2020        
Rada    I.  b e r e  n a  v ě d o m í 

informaci o výpovědi smlouvy o pronájmu pozemků č. A 1167/OSM/2019 ze dne 15.01.2020, která je 

uzavřena mezi pronajímatelem městem Příbram a nájemcem panem ……………, bytem 

……………, podanou ze strany nájemce s tím, že nájemní vztah zaniká ke dni 30.09.2020, 

 
II. s c h v a l u j e  
uzavření smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 2520/1 o výměře 15 m2 z celkové výměry 1332 m2 
v katastrálním území Příbram, ve výši 40,00 Kč/m2/rok a části pozemku p. č. 2545/1 o výměře 4 m2 
z celkové výměry 300 m2 v katastrálním území Příbram, ve výši 40,00 Kč/m2/rok (části pozemků jsou 
označeny ve vytyčovacím náčrtu pod číslem 3, v příloze na str. 1 předloženého materiálu), s nájemcem 

panem ……………, bytem ……………, s účinností od 01.10.2020, za účelem smluvního oprávnění 

užívat předmětné nemovité věci, na nichž má nájemce postavenou plechovou garáž, na dobu neurčitou, 
s tříměsíční výpovědní dobou počínající běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení 
výpovědi, s úpravou nájemného o roční míru inflace, vyhlašovanou Českým statistickým úřadem, vždy 
za uplynulý kalendářní rok. 

 
hl.  pro  7 

 
 
19) Žádost o prodej části pozemku p. č. 213/2 o výměře cca 90 m2 z celkové výměry 666 m2 
v katastrálním území Příbram 

R.usn.č.592/2020        
Rada    I.  s c h v a l u j e  

úhradu částky za bezesmluvní užívání části pozemku p. č. 213/2 o výměře cca 90 m2 z celkové výměry 
666 m2 v katastrálním území Příbram (část pozemku vyznačena v situačním snímku, který tvoří přílohu 

předloženého materiálu), ve výši 33,00 Kč/m2/rok, společně a nerozdílně manžely panem ……………     

a paní ……………, bytem ……………, a to zpětně za tři roky, 
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             II.  d o p o r u č u j e  Z M 

schválit prodej části pozemku p. č. 213/2 o výměře cca 90 m2 z celkové výměry 666 m2 v katastrálním 
území Příbram (část pozemku vyznačena v situačním snímku, který tvoří přílohu předloženého 

materiálu), za cenu 2.000,00 Kč/m2, do SJM pana …………… a paní ……………, bytem 

……………, s tím, že společně a nerozdílně uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého 

posudku ve výši 3.300 Kč. 
 

hl.  pro  7 
 
 
20) Žádost o prodej části pozemku p. č. 74/9 o výměře cca 20 m2 z celkové výměry 197 m2 v katastrálním 
území Příbram 

R.usn.č.593/2020        
Rada    n e s c h v a l u j e 

záměr prodat část pozemku p. č. 74/9 o výměře cca 20 m2 z celkové výměry 197 m2 (část pozemku 
vyznačena v situačním snímku, který je přílohou předkládaného materiálu) v katastrálním území 
Příbram. 

  
hl.  pro  7 

 
 
21) Žádost o prodej části pozemku p. č. 2735/5 o výměře cca 220 m2 z celkové výměry 370 m2 
v katastrálním území Příbram 

R.usn.č.594/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

záměr prodat část pozemku p. č. 2735/5 o výměře cca 220 m2 z celkové výměry 370 m2 (část pozemku 
vyznačena v situačním snímku, který tvoří přílohu předloženého materiálu) v katastrálním území 
Příbram. 
 

hl.  pro  7 
 
 
22) Žádost o prodej pozemků p. č. 2520/1 a p. č. 2545/1, oba v katastrálním území Příbram 

R.usn.č.595/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

záměr prodat pozemky p. č. 2520/1 a p. č. 2545/1, oba v katastrálním území Příbram, případně jejich 
části, po oddělení přilehlé komunikace, v souladu s ortofotomapou v příloze předkládaného materiálu. 

 
hl.  pro  7 

 
 
23) Žádost o prodej pozemků p. č. 573 a p. č. 574/2, oba v katastrálním území Lazec 

R.usn.č.596/2020        
Rada    I.  s c h v a l u j e  

úhradu částky za bezesmluvní užívání pozemků v k. ú. Lazec, p. č. 573, ve výši 7 Kč/m2/rok a p. č. 

574/2, ve výši 7 Kč/m2/rok, společně a nerozdílně manžely ……………, bytem ……………, a to 

zpětně za tři roky,  
 

II.  n e d o p o r u č u j e  Z M 
schválit prodej pozemku p. č. 573 a pozemku p. č. 574/2, oba v katastrálním území Lazec, do SJM 

……………, oba bytem ……………, s tím, že manželé společně a nerozdílně uhradí ½ nákladů za 

vyhotovení znaleckého posudku ve výši 1.500 Kč. 
 

hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 
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24) 1) Prominutí úhrady částky za bezesmluvní užívání části pozemku p. č. 1145 o výměře 160 m2 
z celkové výměry 190 m2 a pozemku p. č. 1146, oba v k. ú. Příbram 
2) Návrh na směnu pozemku p. č. 1146 za část pozemku p. č. 1148 o výměře 7 m2 z celkové výměry    
439 m2, oba v katastrálním území Příbram 

R.usn.č.597/2020        
Rada    I.  d o p o r u č u j e  Z M 

schválit prominutí úhrady částky ve výši 43.332 Kč za bezesmluvní užívání části pozemku p. č. 1145  
o výměře 160 m2 z celkové výměry 190 m2 (dle geometrického plánu č. 6183-71/2019 se jedná o nově 

vzniklý pozemek p. č. 1145/1) a pozemku p. č. 1146, oba v k. ú. Příbram, panu ……………, bytem 

……………, z důvodu, že reálně shora uvedené pozemky neužíval, jak je podrobně popsáno 

v důvodové zprávě předloženého materiálu, 
 

II. d o p o r u č u j e  Z M  
schválit směnu pozemků, oba v katastrálním území Příbram, a to pozemku p. č. 1146, který je             
ve vlastnictví města Příbram za část pozemku p. č. 1148 o výměře 7 m2 z celkové výměry 439 m2 (dle 
geometrického plánu č. 6183-71/2019 se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 1148/2), který je              

ve vlastnictví pana ……………, bytem …………… s tím, že  …………… doplatí městu Příbram 

částku za rozdílnou výměru a cenu směňovaných pozemků, ve výši 194.370 Kč. 
 

hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 

 
 
25) Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uloženého kabelového vedení VN – p. č. 
3143, p. č. 3146/3, p. č. 4836 a p. č. 4838, vše v k. ú. Příbram 

R.usn.č.598/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uloženého kabelového vedení VN přes pozemky ve vlastnictví města Příbram 
p. č. 3143, p. č. 3146/3, p. č. 4836 a p. č. 4838, vše 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: 
pozemky p. č. 4836, p. č. 4838, p. č. 3143 –  místní komunikace IV. tř., chodník 
                                                                    – uložení v komunikaci IV. tř. a v chodníku za shodnou  
                                                                        cenu 100,00 Kč/bm 
pozemek p. č. 3146/3 – ostatní pozemek  
                                   – uložení v ostatním pozemku za cenu 100,00 Kč/bm.  
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
 

hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 

 
 
26) Návrh na doplnění textu usnesení Rady města Příbram č. 393/2020 ze dne 01.06.2020 

R.usn.č.599/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

doplnění textu usnesení Rady města Příbram č. 393/2020 ze dne 01.06.2020 tak, že za jeho text se 
přidávají dvě nové věty:  
V případě nedodržení smluvních podmínek zakládá příspěvkové organizaci Ředitelství silnic a dálnic 
ČR právo na smluvní pokutu dle návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-
služebnosti (čl. II. odst. 1.), který je přílohou předloženého materiálu. 
V případě nedodržení smluvních podmínek bude příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR 
požadovat úhradu úroku z prodlení dle návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti (čl. III., 
odst. 2.), který je přílohou předloženého materiálu. 

 
hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 
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27) Zpráva o plnění usnesení RM Příbram za IV. čtvrtletí 2019 včetně plnění usnesení RM za minulá 
období 

R.usn.č.600/2020        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í 

zprávu o plnění usnesení RM Příbram za IV. čtvrtletí 2019 včetně plnění usnesení RM za minulá 
období. 
 

hl.  pro  7 
 
 
28) SZM Příbram, p. o. – Předání technického zhodnocení – Hobití vesnička – Nový rybník 

R.usn.č.601/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

předání technického zhodnocení - zhotovení dětského hřiště - hobití vesničky v areálu Nového rybníka 
do účetnictví města Příbram, a to v celkové částce 572.019,00 Kč. 
 

hl.  pro  7 
 
 
29) SZM Příbram, p. o. – Předání technického zhodnocení – Litorální pásmo – Nový rybník 

R.usn.č.602/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

předání technického zhodnocení - zhotovení litorálního pásma v areálu Nového rybníka do účetnictví 
města Příbram, a to v celkové částce 2.208.317,00 Kč. 
 

hl.  pro  7 
 
 
30) HC Příbram, z. s. – souhlas zřizovatele s přenecháním předmětu výpůjčky 

R.usn.č.603/2020        
Rada    u d ě l u j e 

1) souhlas SZM Příbram, p.o., IČO 71217975, k přenechání části předmětu výpůjčky (nebytové 
nájemní prostory v budově Zimního stadionu, konkrétně sklad pod tribunou, o přibližné velikosti    
120 m2) do užívání jinému, a to zapsanému spolku HC Příbram, z.s., IČO 47072741, na dobu delší 
než 6 měsíců, dle parametrů uvedených v důvodové zprávě předkládaného materiálu, 

2) souhlas vlastníka objektu k rekolaudaci, respektive změně účelu užívání, předmětných nájemních 
prostor, a to z prostor skladu na místnost pro trénink hokejové střelby, 

3) souhlas vlastníka objektu k realizaci stavebních úprav potřebných ke změně účelu užívání, které 
budou provedeny na vlastní náklady zapsaného spolku HC Příbram, z. s., a to bez kompenzačního 
nároku při ukončení nájemního vztahu. 

hl.  pro  7 
 
 

31) PD – Vodojem Orlov – výběr dodavatele 

R.usn.č.604/2020        
Rada           I.  b e r e  n a  v ě d o m í 

informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „PD – Vodojem Orlov“ (dále jen „veřejná 
zakázka“) zadávané ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, uvedenou v důvodové zprávě, 

    I I .    r o z h o d u j e  
o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku 
společnosti VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s., se sídlem Nábřežní 
90/4,150 56 Praha, IČO: 47116901, za nabídkovou cenu 686 000,00 Kč bez DPH, 

    I I I .   s c h v a l u j e  

1) závěry stálé hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek;  
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2) uzavření smlouvy na zakázku „PD – Vodojem Orlov“ se společností 
VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s., se sídlem Nábřežní 90/4,150 56 
Praha, IČO: 47116901, za nabídkovou cenu 686 000,00 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  7 

 
 
32) PD – Rekonstrukce ul. Jana Drdy, Příbram – výběr dodavatele 

R.usn.č.605/2020        
R a d a     I .     b e r e  n a  v ě d o m í  

informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „PD – Rekonstrukce ul. Jana Drdy, Příbram“ 
(dále jen „veřejná zakázka“) zadávané ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění, uvedenou v důvodové zprávě, 

I I .    r o z h o d u j e  
o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku 
společnosti VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s., se sídlem Nábřežní 
90/4,150 56 Praha, IČO: 47116901, za nabídkovou cenu 710 000,00 Kč bez DPH, 

I I I .   s c h v a l u j e  

1) závěry stálé hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek;  

2) uzavření smlouvy na zakázku „PD – Rekonstrukce ul. Jana Drdy, Příbram“ se 
společností VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s., se sídlem Nábřežní 
90/4,150 56 Praha, IČO: 47116901, za nabídkovou cenu 710 000,00 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  7 
 
 

33) Platové náležitosti ředitelů škol a školských zařízení – příplatky za vedení 

R.usn.č.606/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

příplatek za vedení ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Příbram s účinností 
od 1. září 2020 ve výši dle přílohy materiálu. 

 
hl.  pro  7 

 
 
34) Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279, p.o. – souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného 
finančního daru v rámci projektu Obědy pro děti 

R.usn.č.607/2020        
Rada    s o u h l a s í 

s tím, aby Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279, příspěvková organizace přijala účelově určený 
finanční dar ve výši 71.370,00 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. Vlastislavova 152/4, 
Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 24231509 v rámci charitativního projektu „Obědy pro děti“ na období 
září 2020 – červen 2021. 

 
hl.  pro  7 
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35) MKC – dodatek zřizovací listiny č. 2 

R.usn.č.608/2020        
Rada    d o p o r u č u j e  Z M 

schválit dodatek zřizovací listiny č. 2 v předloženém znění.  
  

hl.  pro  7 
 
 
36) Památky Příbrami v obrazech, 3. vydání 

R.usn.č.609/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

1. uzavření smlouvy o dílo se subjektem PBtisk a.s., Dělostřelecká 344, 261 01 Příbram, IČO 
48244627, na 3. vydání publikace Příbrami v obrazech autora PaedDr. Josefa Velfla za cenu 
136.000,00 Kč (tj. 149.600,00 včetně 10% DPH), 
 
2. uzavření licenční smlouvy nakladatelské s:   
- PaedDr. Josef Velfl, autor knihy, 
- Mgr. František Vais, autor užitých fotografií,  

- …………… a ……………, dědičky uměleckých práv po Janu Čákovi, autorovi grafické 

úpravy publikace.  
 

hl.  pro  7 
 
 
37) Freiberg - městské slavnosti 2020 

R.usn.č.610/2020        
Rada    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 04.09. – 07.09.2020. Cesty se zúčastní zástupci města                                           
ve složení: Mgr. Konvalinka, Ing. Buršík, Ing. Vařeka, Ing. Holý. Cestovní náklady (pojistné, stravné,  
40 % kapesného) a dar do výše 3.000,00 Kč hradí město Příbram z kap. 777 – OŠKS. Cesta se 
uskuteční služebním vozidlem. 
 

hl.  pro  7 
 

 

38) Žádost o dotaci – …………… 

R.usn.č.611/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

1) poskytnutí dotace ve výši 20.000,00 Kč pro fyzickou osobu ……………, ……………, na projekt 

s názvem „Finanční podpora na 40. ročník Rally Příbram“ v souladu se žádostí o finanční podporu 
z rozpočtu města označené č.j. MeUPB 63286/2020, a to z kapitoly 777-OŠKS,     za podmínky splnění 
bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným a splnění 
povinnosti zveřejnění účetní závěrky u subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon, a to ke dni 
podpisu smlouvy, 
 
2) úpravu rozpisu rozpočtu na straně běžných výdajů v rámci kapitoly 777–OŠKS (Individuální dotace), 
to je snížení prvku 3718 (Individuální dotace) o částku 20.000,00 Kč a navýšení prvku 3681 (Účelové 
neinvestiční transfery fyzickým osobám) ve stejné výši. 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
Kap. 777 – OŠKS, prvek 3718, paragraf 3419, položka 5901            - 20.000,00 Kč 
Kap. 777 – OŠKS, prvek 3681, paragraf 3419, položka 5493           + 20.000,00 Kč, 
 

3) uzavření veřejnoprávní smlouvy s fyzickou osobu ……………, ……………, o poskytnutí dotace 

ve výši 20.000,00 Kč na projekt „Finanční podpora na 40. ročník Rally Příbram“, v souladu s Pravidly  
o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram č.1/2020 přijatými 
ZM dne 22.06.2020, Usn.č.394/2020/ZM. 

 
hl.  pro  7 
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39) Žádost o dotaci – DSO ORP Příbram 

R.usn.č.612/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

1) poskytnutí dotace ve výši 25.476,00 Kč pro subjekt Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram, IČO 
04513151, Tyršova 106, 261 01 Příbram, na projekt s názvem „Mikroregion CHOPOS – Sdílení dobré 
praxe a propagace regionu Příbram“ v souladu se žádostí o finanční podporu z rozpočtu města 
označené č.j. MeUPB 61888/2020, a to z kapitoly 777-OŠKS, za podmínky splnění bezdlužnosti vůči 
rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným a splnění povinnosti zveřejnění 
účetní závěrky u subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon, a to ke dni podpisu smlouvy, 
 
2) úpravu rozpisu rozpočtu na straně běžných výdajů v rámci kapitoly 777–OŠKS (Individuální dotace), 
to je snížení prvku 3718 (Individuální dotace) o částku 25.476,00 Kč a navýšení prvku 5239 (Ostatní 
neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně) ve stejné výši. 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
Kap. 777 – OŠKS, prvek 3718, paragraf 3419, položka 5901            - 25.476,00 Kč 
Kap. 777 – OŠKS, prvek 5239, paragraf 3291, položka 5329           + 25.476,00 Kč, 
 
3) uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram, IČO 04513151, 
Tyršova 106, 261 01 Příbram, o poskytnutí dotace ve výši 25.476,00 Kč na projekt „Mikroregion 
CHOPOS – Sdílení dobré praxe a propagace regionu Příbram“, v souladu s Pravidly o poskytování 
dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram č.1/2020 přijatými ZM dne 
22.06.2020, Usn.č.394/2020/ZM. 

 
hl.  pro  7 

 
 
40) Dodatek č. 3 k SOD investiční akce „Úprava hlediště Divadla A. Dvořáka v Příbrami (2)“ 

R.usn.č.613/2020        
Rada 

I. s c h v a l u j e    
1. provedení dodatečně navržených změn investiční akce „Úprava hlediště Divadla A. Dvořáka 

v Příbrami (2)“ podle Změnových listů č. 9-12, které představují v souhrnu méněpráce ve výši 
188 700,00 Kč bez DPH (tj. 228 327,00 Kč s DPH) a vícepráce ve výši 468 084,93 Kč bez DPH 
(tj. 566 382,77 Kč s DPH),  

2. uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 130/OIRM/2020 na investiční akci „Úprava hlediště 
Divadla A. Dvořáka v Příbrami (2)“ se společností INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 
22/1512, 128 00 Praha 2, IČO: 62957678, kterým dojde ke změně díla podle Změnových listů  
č. 9-12 a jímž se mění celková cena díla na částku 9 046 115,71 Kč bez DPH                          
(tj. 10 945 800,01 Kč s DPH), 
 

 II.     u k l á d á    
OIRM administrovat uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 130/OIRM/2020 podle bodu I. 
tohoto usnesení. 

 
hl.  pro  7 

 
 
41) Souhrnná zpráva o vodohospodářském majetku města Příbram za rok 2019 

R.usn.č.614/2020        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

souhrnnou zprávu o vodohospodářském majetku města Příbram za rok 2019, zpracovanou 
společností 1. SčV, a. s., se sídlem Ke Kablu 971, Praha 10, PSČ 100 00,  

 
 II.   u k l á d á   

OIRM předložit zastupitelstvu města Příbram souhrnnou zprávu o vodohospodářském majetku 
města Příbram za rok 2019, zpracovanou společností 1. SčV, a.s., se sídlem Ke Kablu 971, Praha 
10, PSČ 100 00. 
 

hl.  pro  7 
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42) Souhlas s létáním dronu nad pozemky ve vlastnictví města v k.ú. Příbram 

R.usn.č.615/2020        
Rada    s o u h l a s í 

s užíváním pozemků p.č. 2270/2, p.č. 2282, p.č. 4212/2 a p.č. 4212/5, vše v k.ú. Příbram, ve vlastnictví 

města, pro start, létání a přistání dronu pilotovaného panem ……………, bytem ……………, za 

účelem sběru obrazových podkladů pro propagační videoklipy rekonstruovaného areálu Nového 
rybníka, v průběhu letních měsíců 2020 s tím, že konkrétní datum bude v dostatečném časovém 
předstihu oznámeno Městské policii Příbram a Odboru správy majetku Městského úřadu Příbram.  

  
hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 

 
 
43) Souhlas s létáním dronu nad pozemky ve vlastnictví města v k.ú. Březové Hory 

R.usn.č.616/2020        
Rada    s o u h l a s í 

s užíváním pozemků p.č. 715/61, p.č. 715/247 a p.č. 715/49, vše v k.ú. Březové Hory, ve vlastnictví 

města, pro start, létání a přistání dronu pilotovaného panem ……………, bytem ……………, za 

účelem sběru obrazových podkladů pro 150. výročí školy, Gymnázia Příbram, Legionářů 402,  
Příbram 7, prováděného v souladu s pravidly uvedenými v důvodové zprávě předloženého materiálu,  
a to vždy jednorázově v letním, podzimním a zimním termínu 2020 s tím, že konkrétní datum bude 
v dostatečném časovém předstihu oznámeno Městské policii Příbram a Odboru správy majetku 
Městského úřadu Příbram. 

  
hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 

 
 
44) Návrh na uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu prostor ze dne 10.10.2016 

R.usn.č.617/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu prostor č. A 706/OSM/2016 ze dne 10.10.2016, 
mezi pronajímatelem městem Příbram a nájemcem Dobrovolným svazkem obcí ORP Příbram, 
se sídlem 261 01 Příbram – Příbram I, Tyršova 106, IČO 045 13 151, a to k nejbližšímu možnému datu, 
ke kterému nájemce bude moci předmět pronájmu předat pronajímateli, nejpozději 
však ke dni 31.10.2020, s podmínkou řádného splnění závazků nájemce vyplývajících z nájemní 
smlouvy. 
 

hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 

 
 
45) Uzavření dodatků k nájemním smlouvám s oprávněnými nájemci nebytových prostor ve správě 
MěRK o snížení nájemného v návaznosti na Výzvu ministerstva průmyslu a obchodu pro program Covid 
– nájemné 

R.usn.č.618/2020        
Rada   I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

seznam oprávněných nájemců nebytových prostor ve správě MěRK, kteří byli dotčeni zákazem 
provozu maloobchodní podnikatelské činnosti nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovně 
ve vlastnictví města Příbram, jež byla uzavřena z důvodu nařízení vlády v souvislosti s vyhlášením 
nouzového stavu, 

             
 II.    s c h v a l u j e 

1) revokaci usnesení RM č. 246/2020, bod II, ze dne 27.3.2020 
 
2) 30% snížení měsíčního nájemného od 1.4.2020 na dobu 3 měsíců nájemcům nebytových 

prostor/nebytových jednotek ve vlastnictví města Příbram, kteří byli dotčeni zákazem provozu 
maloobchodní podnikatelské činnosti nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovně, jež 
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byla uzavřena z důvodu  mimořádných opatření Vlády ČR v souvislosti s vyhlášením 
nouzového stavu a tím byla snížena jejich schopnost generovat tržby a platit nájemné, 

 
3) uzavření dodatků k nájemním smlouvám s oprávněnými  nájemci nebytových 

prostor/nebytových jednotek ve vlastnictví města Příbram, ve správě MěRK – viz příloha č. 3 
důvodové zprávy, kteří byli dotčeni zákazem provozu maloobchodní podnikatelské činnosti 
nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovně, jež byla uzavřena z důvodu  mimořádných 
opatření Vlády ČR v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. Předmětem dodatků bude 
dočasné snížení  sjednaného měsíčního nájemného o 30 % a to na dobu 3 měsíců, počínaje 
1.4.2020, za podmínky předložení  podepsaného čestného prohlášení nájemcem před 
podpisem dodatku k nájemní smlouvě.  Čestné prohlášení nájemce bude přílohou dodatku 
k nájemní smlouvě. V případech, kdy nájemci již uhradili 50 % sjednaného nájemného a 50 % 
záloh na služby za měsíce 4-6/2020, jsou povinni rozdíl do 70 %  sníženého měsíčního 
nájemného (tj. nájemného po slevě,  3x 20 %) doplatit do 31.12.2020 a  doplatit  zálohy            
na služby do 100 %  sjednané měsíční výše záloh na služby dle nájemní smlouvy  (tj. 3x 50 %) 
do 31.12.2020. 

 
hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 

 
 
46) Návrh na dočasné snížení nájemného vybíraného za užívání obecního majetku 

R.usn.č.619/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření dodatků k  nájemním smlouvám ve věci dočasného snížení nájemného o 30 % z prostor 
určených k podnikání tak, jak jsou taxativně vymezeny v příloze č. 2 pod pořadovým číslem 1 - 12 
předloženého materiálu, v období od 01.04.2020 do 30.06.2020, a to v souvislosti s vyhlášením 
nouzového stavu a přijatých krizových či mimořádných opatření na území celé ČR, která měla bránit 
šíření onemocnění COVID-19. 

 
hl.  pro  7 
 
 

47) Návrh na dočasnou úpravu nájemného pro pana Jaroslava Starku provozujícího hotel Belvedere 

R.usn.č.620/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. A 1039/OSM/2019 ze dne 03.12.2019 
s nájemcem panem Jaroslavem Starkou, bytem Lazec 60, 261 01 Příbram, IČO 12370878, DIČ 
CZ5510021396, kdy předmětem dodatku bude snížení měsíčního nájemného v období od 01.04.2020 
do 30.06.2020 o 30 % smluvně stanovené výše za pronájem. Za toto období uhradí nájemce nájemné 
ve výši 189.000,00 Kč bez DPH, a to z důvodu vyhlášení nouzového stavu a přijatých krizových či 
mimořádných opatření na území celé ČR, která měla bránit šíření onemocnění COVID-19. 

 
hl.  pro  7 

 
 

48) Žádost o dočasnou úpravu nájemného pro manžele …………… 

R.usn.č.621/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu pozemků č. A 1142/OSM/2018 ze dne 5.12.2018, 

s nájemci ……………, bytem …………… a ……………, bytem ……………, kdy předmětem 

dodatku bude snížení měsíčního nájemného v období od 01.04.2020 do 30.06.2020 o 30 % jeho 
smluvně stanovené výše, a to z důvodu vyhlášení nouzového stavu a přijatých krizových či 
mimořádných opatření na území celé ČR, která měla bránit šíření onemocnění COVID-19. 

 
hl.  pro  7 

 
 
 



Město Příbram - RM 27.07.2020  

 
 

16 

49) Návrh na dočasnou úpravu nájemného pro společnost Drápal Club s.r.o. 

R.usn.č.622/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. j. 2011/006/MěRK ze dne 30.05.2011 
ve znění pozdějších dodatků č. 1 – č. 5 s nájemcem společností Drápal Club s.r.o., se sídlem náměstí 
T.G. Masaryka 1, Příbram I, 261 01 Příbram, IČO 06648444, kdy předmětem dodatku bude snížení 
měsíčního nájemného v období od 01.04.2020 do 30.06.2020 o 30 % smluvně stanovené výše             
za pronájem. Za toto období uhradí nájemce nájemné ve výši 52.846,50 Kč, a to vše z důvodu 
vyhlášení nouzového stavu a přijatých krizových či mimořádných opatření na území celé ČR, která měla 
bránit šíření onemocnění COVID-19.  
  

hl.  pro  7 
 
 

50) Návrh na dočasné snížení nájemného pro nájemce – společnost PRAMAZ, s.r.o. 

R.usn.č.623/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 28/2003/394/OSB/K ze dne 
07.01.2004, ve znění pozdějších dodatků, mezi městem Příbram, jako pronajímatelem, a společností 
PRAMAZ, s.r.o., se sídlem Příbram III, Smetanova 277, PSČ 26101, IČO 270 65 421, jako nájemcem, 
jehož předmětem bude snížení nájemného v období od 01.04.2020 do 30.06.2020 o 30 % smluvně 
stanovené výše za pronájem nebytových prostor. Nájemce za toho období uhradí částku ve výši 
5.787,60 Kč bez DPH, a to z důvodu vyhlášení nouzového stavu a přijatých krizových či mimořádných 
opatření na území celé ČR, která měla bránit šíření onemocnění COVID-19. 

 
hl.  pro  7 

 
 
51) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN, budoucího umístění 
vzdušného vedení VN a budoucího umístění 4 ks příhradových stožárů – p. č. 3812/229, p. č. 3871/30, p. 
č. 3812/226, p. č. 3810/40, p. č. 3824/73 a p. č. 3823, vše v k. ú. Příbram 

R.usn.č.624/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN přes pozemky ve vlastnictví města Příbram   
p. č. 3812/226, p. č. 3810/40 a p. č. 3823, vše v k. ú. Příbram, zřízení věcného břemene umístění 
vzdušného vedení VN nad pozemky ve vlastnictví města Příbram p. č. 3871/30, p. č. 3824/73                
a p. č. 3823, vše v k. ú. Příbram, zřízení věcného břemene uložení zemního pásku přes uvedený 
pozemek p. č. 3823 a dále zřízení věcného břemene umístění celkem 4 ks příhradového stožáru, a to 
1ks na pozemku p. č. 3812/229 v k. ú. Příbram, 1 ks částí též na uvedeném pozemku p. č. 3812/229     
a druhou částí na uvedeném pozemku p. č. 3871/30 a 2 ks na uvedeném pozemku p. č. 3823, to vše  
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín – Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,  
PSČ 405 02, IČO 24729035, s tím, že budoucí oprávněný z věcného břemene musí při dalším postupu 
respektovat skutečnost, že pozemky p. č. 3810/40, p. č. 3812/226 a p. č. 3823, vše 
v k. ú. Příbram, jsou předmětem pachtovní smlouvy, kterou město Příbram uzavřelo se ZD Sádek a.s., 
se sídlem 261 01 Lhota u Příbramě 11, IČO 07772955. 
 
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:  
pozemky p. č. 3812/229, p. č. 3871/30, p. č. 3812/226, p. č. 3810/40, p. č. 3824/73 a p. č. 3823 –  
                  ostatní pozemek 
               – uložení kabelového vedení NN za cenu 100 Kč/bm 
               – umístění vzdušného vedení VN za cenu 100 Kč/bm 
               – uložení zemnícího pásku za cenu 100 Kč/bm 
               – umístění 1 ks příhradového stožáru za cenu 10.000 Kč/ks. 
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 

 
hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 
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52) Prodej speciálního tahače přívěsů pro dopravu osob včetně 3 ks speciálních přívěsů pro dopravu 
osob (Městský turistický vláček) 

R.usn.č.625/2020        
Rada         s t a h u j e  
                  předložený materiál z dnešního jednání RM. 
            

hl.  pro  5 
    proti  2 

 
 
53) Dodatek č. 3 k SOD investiční akce „Úprava veřejného prostranství pěší zóna Cíl“ 

R.usn.č.626/2020        
Rada   

I. s c h v a l u j e    
1. provedení dodatečně navržených změn oproti projektové dokumentaci investiční akce 

„Úprava veřejného prostranství pěší zóna Cíl“ podle Změnového listu č. 10, které představují 
vícepráce ve výši 842 302,29 Kč bez DPH (tj. 1 019 185,77 Kč s DPH),  

2. provedení stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo    
a jsou nezbytné pro dokončení investiční akce „Úprava veřejného prostranství pěší zóna Cíl“ 
podle Změnového listu č. 11, které představují vícepráce ve výši 1 086 331,87 Kč bez DPH 
(tj. 1 314 461,56 Kč s DPH),  

3. provedení záměny položek soupisu stavebních prací investiční akce „Úprava veřejného 
prostranství pěší zóna Cíl“ podle Změnového listu č. 12, které představují méněpráce ve výši 
365 504,16 Kč bez DPH (tj. 442 260,03 Kč s DPH) a vícepráce ve výši 277 662,00 Kč       
bez DPH (tj. 335 971,02 Kč s DPH), 

4. uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 187/OIRM/2020 na investiční akci „Úprava 
veřejného prostranství pěší zóna Cíl“ se společností SILNICE NEPOMUK s.r.o., U Pošty 
513, 335 01 Nepomuk, IČO: 26342812, kterým dojde ke změně díla podle Změnových listů 
č. 10-12 a jímž se mění celková cena díla na částku 10 945 491,19 Kč bez DPH                 
(tj. 13 244 044,34 Kč s DPH). 

 
 II.          u k l á d á    

OIRM administrovat uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 187/OIRM/2020 podle bodu I. 
tohoto usnesení. 

 
hl.  pro  6 
    zdrž. 1  

 
 
54) Záměr zakázky – „Generel vodohospodářské infrastruktury Příbramska“ 

R.usn.č.627/2020        
Rada    I.   s c h v a l u j e 

1) záměr realizace zakázky „Generel vodohospodářské infrastruktury Příbramska“ dle přílohy,  

2) uzavření smlouvy o sdruženém nákupu s přidruženým subjektem Svazek obcí pro vodovody  
a kanalizace se sídlem: Pod Anenskou 149, 261 01 Příbram IV, IČO: 48955001, 

             II.  u k l á d á  
OPVZ ve spolupráci s OIRM provést veškeré úkony spojené s přípravou a realizací veřejné zakázky, 
 
III.s c h v a l u j e 
na zakázku „Generel vodohospodářské infrastruktury Příbramska“ hodnotící komisi ve složení: 

              
členové:                                                                             
Ing. Martin Buršík, MBA 
Ing. Markéta Pavlištová Havlová 
Mgr. Jiřina Humlová 
Ing. Dagmar Vlčková 
Bc. Jakub Sladký  
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náhradníci: 
Mgr. Radka Škubalová. 
 

hl.  pro  7 
 
 

55) DNS na výstavbu, opravy a údržbu pozemních komunikací města Příbram – zařazení dodavatelů 

R.usn.č.628/2020        
Rada      

I. r o z h o d u j e 
1) o zařazení společnosti ČNES dopravní stavby, a.s., se sídlem Kladno, Kročehlavy, 

Milady Horákové 2764, 272 01, IČO: 47781734 do dynamického nákupního systému, 
2) o zařazení společnosti POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., se sídlem Milady 

Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno, IČO: 27900096 do dynamického 
nákupního systému, 

3) o zařazení společnosti Silnice Klatovy a.s., se sídlem Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy, 
IČO: 26018055 do dynamického nákupního systému, 

4) o zařazení společnosti Staler spol. s r.o., se  sídlem  Dubno 62, 261 01, 
IČO: 1498240 do dynamického nákupního systému, 

5) o zařazení společnosti STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - 
Jinonice, IČO: 60838744 do dynamického nákupního systému, 

6) o zařazení společnosti Údržba silnic s.r.o., se sídlem Na Červeném Hrádku 294, 264 01 
Sedlčany, IČO: 61681199 do dynamického nákupního systému, 

7) o zařazení společnosti Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, se 
sídlem Křižíkova 2393, 41501 Teplice, IČO: 40233308 do dynamického nákupního 
systému, 

8) o zařazení společnosti ZNAKON, a.s., se sídlem č.p. 44, 386 01 Sousedovice,  
IČO: 26018055 do dynamického nákupního systému, 

9) o zařazení společnosti BES s.r.o., se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov,  
IČO: 43792553 do dynamického nákupního systému, 

10) o zařazení společnosti PORR a.s., se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 
Praha 10, IČO: 43005560 do dynamického nákupního systému, 

11) o zařazení společnosti Silnice TS s.r.o., se sídlem Voznice – Chouzavá 205, pošta 
Mníšek pod Brdy, 252 10, IČO: 25796160 do dynamického nákupního systému, 

 
II. u k l á d á  

OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o zařazení dodavatelů do dynamického nákupního 
systému dle bodu I. tohoto usnesení. 

 
hl.  pro  7 

 
 
 
56) Různé 

 
 
 

Zápis ověřili:  
Ing. Jindřich Vařeka 
Ing. Petr Rotter 
 
Mgr. Jan Konvalinka,  
starosta 
 
Zapsala: Ing. Monika Černíková, Věra Kubínová 
Příbram, dne 30.07.2020 
 
Ověřeno: 05.08.2020 
Vyvěšeno: 05.08.2020 
 


