Město Příbram – RM 21.09.2015
Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení
z jednání Rady města Příbram, konaného dne 21.09.2015
od 14.00 hodin na Městském úřadě Příbram

1) Zahájení, kontrola zápisu a usnesení z minulé RM, ověřovatelé
Ověřovatelé zápisu: pí Věra Kresslová, PhDr. Petr Vácha
Bc. Ženíšková a Ing. Stříbrnský se dostaví na jednání RM později – počet členů RM 5.
2) Schválení programu včetně návrhů změn a doplňků
P r o g r a m:
1. Zahájení, kontrola zápisu a usnesení z minulé RM, určení ověřovatelů
2. Schválení programu včetně návrhu změn a doplňků
3. Informace členů RM
4. Interpelace
5. Návrh na uzavření Nájemní smlouvy s Volejbalovým klubem Příbram o. s.
6. Nájemní smlouva na pronájem nebytových prostor na občerstvení ve volejbalové hale plaveckého bazénu
7. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úpravě práv mezi vlastníky provozně souvisejících vodovodů v Lazci
8. Obnovující servis odstředivek na MČOV Příbram
9. Janského plaketa
10. Poskytnutí finanční podpory z rozpočtu města Příbram občanským sdružením a veřejně prospěšným
organizacím působícím na poli požární ochrany v roce 2015
11. Rozpočtové změny
12. Úprava provozní doby v Mateřské škole, Příbram VII, Bratří Čapků 278
13. Žádost ředitelky Mateřské školy pod Svatou Horou o převod finančních prostředků z rezervního do
investičního fondu
14. Návrh na úpravu znění volebního řádu školských rad při školách zřizovaných městem Příbram
15. Programy pro poskytování dotací pro r. 2016, tematické zadání pro oblasti: Jednorázové sportovní akce,
Rozvoj a údržba sportovišť, Činnost sportovních organizací, Vrcholový a výkonnostní sport
16. Fotbalový turnaj o pohár primátora města Freiberg
17. Žádost o individuální dotaci (Bruslařský klub Příbram)
18. Žádost o individuální dotaci (SK Sporting Příbram)
19. Žádost o individuální dotaci (SK TRI klub Příbram)
20. Žádost o individuální dotaci (Tělocvičná jednota SOKOL Příbram)
21. Návrh na přidělení bytu č. 27 v DPS Příbram VII, Jana Drdy 494
22. Návrh na přidělení bytu č. 58 v DPS Příbram I, Hradební 69
23. Návrh na přidělení bytu č. 1 v DPS Příbram VI – Březové Hory, Msgre. Korejse 155
24. Návrh na přidělení bytu č. 29 v DPS Příbram VII, Jana Drdy 494
25. Žádost o udělení výjimky k zařazení do seznamu žadatelů o byt v DPS
26. Žádost o udělení výjimky k zařazení do seznamu žadatelů o byt v DPS
27. Žádost o udělení výjimky k zařazení do seznamu žadatelů o byt v DPS
28. Žádost o udělení výjimky k zařazení do seznamu žadatelů o byt v DPS
29. Žádost o udělení výjimky k zařazení do seznamu žadatelů o byt v DPS
30. Žádost občanského sdružení FIT senior Příbram o finanční příspěvek na akci FIT senior víkend 2015
31. Program pro poskytování dotací pro rok 2016, tematické zadání pro oblast sociální
32. Program pro poskytování dotací pro rok 2016, tematické zadání pro oblast zdravotnictví
33. Návrh na uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě o pronájmu nemovitého majetku ze dne 12.6.2009
34. Požadavek na zaplacení úhrady za bezesmluvní užívání id. podílu ve výši 4/8 pozemků p. č. 2774/4
a p. č. 2368 v k. ú. Příbram
35. Návrh na částečnou revokaci usnesení Rady města Příbram č. 315/2015 ze dne 13.04.2015
36. Žádost o vydání souhlasu ke vstupu na pozemky ve vlastnictví města Příbram - udržovací práce na
Svatém potoce v k. ú. Příbram
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37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN - p. č. 665/1 v k. ú. Březové
Hory a p. č. 4548/1 v k. ú. Příbram
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN - p. č. 2158 v k. ú. Příbram
Poskytnutí finanční podpory z rozpočtu města Příbram občanským sdružením a veřejně prospěšných
organizacím působícím na poli požární ochrany v roce 2016
Žádost ředitelky Školní jídelny, Příbram II, K Zátiší 274 o souhlas zřizovatele s přijetím účelového
finančního daru v rámci projektu „Obědy pro děti“
Program pro poskytování dotací pro rok 2016, tematické zadání pro oblast Výchova a vzdělávání
Platový postup ředitelky MŠ Pohádka
Výměna vodohospodářských sítí v ulici Hrabákova a nám. Dr. J. Theurera – skutečný stav, Dodatek č. 2
k SOD
Program pro poskytování dotací pro r. 2016, tematické zadání pro oblast: Životní prostředí
Přijetí dotace na projekt „Vybavení kompostárny Příbram“
Návrh na prodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou
Dohoda o užívání jiného silničního motorového vozidla než vozidla v majetku města Příbram
poskytovaného pro služební účely a užívání jiného silničního motorového vozidla než vozidla v majetku
města Příbram poskytovaného pro služební účely při zajištění přepravy přiděleným řidičem
Dodatek č. 10 k pojistné smlouvě – živelné pojištění
Výměna oken a dveří ve 2. pavilonu areálu v Příbrami VII/193 – Centrum neziskových organizací
Zápis z jednání bytové komise ze dne 26.08.2015
Projektová dokumentace ve stupni PDPS – Realizace energetických úspor ZŠ a DPS – výsledek
Výroba a tisk městského zpravodaje Kahan
Placená inzerce ve zpravodaji Kahan (nová grafika ve formátu A4)
Rozpočtové změny
Různé

R.usn.č.837/2015
Rada
schvaluje
program dnešního jednání.
hl. pro 5
3) Informace členů RM

4) Interpelace

Na jednání RM se dostavila Bc. Ženíšková – počet členů RM 6.
5) Návrh na uzavření Nájemní smlouvy s Volejbalovým klubem Příbram o.s .
R.usn.č.838/2015
Rada s c h v a l u j e
stažení materiálu z dnešního jednání RM.
hl. pro 6
6) Nájemní smlouva na pronájem nebytových prostor na občerstvení ve volejbalové hale plaveckého
bazénu
R.usn.č.839/2015
Rada s o u h l a s í
s tím, aby SZM Příbram uzavřelo Nájemní smlouvu s panem Jakubem Richtrem, bytem Politických
vězňů 124, 261 01 Příbram VII, IČ71704191, na pronajatý nebytový prostor nacházející se ve
volejbalové hale.
hl. pro 6
7) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úpravě práv mezi vlastníky provozně souvisejících vodovodů v Lazci
R.usn.č.840/2015
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Rada

schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně
souvisejících vodovodů v Lazci č. 1044/OIRM/2015. Dodatkem č. 1 se mění doba platnosti smlouvy na
dobu určitou v délce trvání 3 měsíců od vydání kolaudačního souhlasu.
hl. pro 6

8) Obnovující servis odstředivek na MČOV Příbram
R.usn.č.841/2015
Rada s c h v a l u j e
1) Provedení úhrady obnovujícího servisu zahušťovací odstředivky D3LLP30B – v.č. 80-4616. Cena
činí 134.420,- Kč bez DPH. Předmětný nárok bude hrazen z rozpočtové kapitoly 786 OIRM, z prvku
3312.
2) Provedení úhrady obnovujícího servisu odvodňovací odstředivky D3LC30BHP – v.č. 80-4619. Cena
činí 134.420,- Kč bez DPH. Předmětný nárok bude hrazen z rozpočtové kapitoly 786 OIRM, z prvku
3312.
hl. pro 6
9) Janského plaketa
R.usn.č.842/2015
Rada s c h v a l u j e
poskytnutí upomínkových předmětů dobrovolným dárcům krve při příležitosti slavnostního předání
Janského plakety v max. hodnotě 320,- Kč/osobu.
hl. pro 6
10) Poskytnutí finanční podpory z rozpočtu města Příbram občanským sdružením a veřejně
prospěšným organizacím působícím na poli požární ochrany v roce 2015
R.usn.č.843/2015
Rada s c h v a l u j e
poskytnutí finanční podpory z rozpočtu města Příbram občanským sdružením a veřejně prospěšným
organizacím působícím na poli požární ochrany v roce 2015 dle návrhu uvedeném v příloze č. 1,
sníženém u všech žadatelů o poměrnou částku 20%.
hl. pro 4
zdrž. 1
proti 1
11) Rozpočtové změny (a – e)
R.usn.č.844/2015
Rada s c h v a l u j e
11 a) Návrh změny rozpočtu města na rok 2015, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE o částku 2.366.260
Kč a navýšení výdajů kapitoly 777 - OŠKS ve stejné výši
změnu rozpočtu města na rok 2015, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE o částku 2.366.260 Kč a
navýšení výdajů kapitoly 777 - OŠKS ve stejné výši.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

účelový
znak

prvek
rozpočtu

RP0262

741 - OE

4116

33058

3505

RP0262

741 - OE

4116

33058

3506

RP0262

777 OŠKSIS

5336

33058

3507

3113

popis
Vzdělávání pro
konkurenceschopnost 85%
Vzdělávání pro
konkurenceschopnost 15%
ZŠ Jiráskovy sady - OPVK 1.1 15 %

částka změny
2 011 321,00
354 939,00
63 086,10
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RP0262
RP0262
RP0262
RP0262
RP0262

777 OŠKSIS
777 OŠKSIS
777 OŠKSIS
777 OŠKSIS
777 OŠKSIS

3113

5336

33058

3508

3113

5336

33058

3509

3113

5336

33058

3510

3113

5336

33058

3511

3113

5336

33058

3512

ZŠ Jiráskovy sady - OPVK 1.1 85 %
ZŠ 28. října 1 - OPVK 1.1. - 15
%
ZŠ 28. října 1 - OPVK 1.1. - 85
%
Waldorfská škola - OPVK 1.1 15 %
Waldorfská škola - OPVK 1.1 85 %

357 487,90
144 350,70
817 987,30
147 502,20
835 845,80

11 b) Návrh změny rozpočtu města na rok 2015 na straně příjmů, tj. snížení rozpočtu kapitoly
749 - Městská realitní kancelář o částku 4.900.000,00 Kč a navýšení rozpočtu kapitoly 785 - Odbor
správy budov ve stejné výši
návrh změny rozpočtu města na rok 2015 na straně příjmů, tj. snížení rozpočtu kapitoly 749 - Městská
realitní kancelář o částku 4.900.000,00 Kč a navýšení rozpočtu kapitoly 785 - Odbor správy budov ve
stejné výši.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.
RP0256
RP0257

kapitola
749 MěRK
785 - OSM

účelový
znak

prvek
rozpočtu

popis

částka změny

paragraf

pol.

3613

2132

20

Nájem nebyty

-4 900 000,00

3613

2132

3390

Nájem nebyty

4 900 000,00

11 c) Návrh změny rozpočtu města na rok 2015 na straně výdajů v rámci kapitoly 721 - OIT
návrh změny rozpočtu města na rok 2015 na straně výdajů v rámci kapitoly 721 – OIT.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
účelový
znak

prvek
rozpočtu

č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0261

721 - OIT

6171

5172

465

RP0261

721 - OIT

6171

6111

957

popis
Programové vybavení do Kč
60.000,-Programové vybavení

částka změny
-180 000,00
180 000,00

11 d) Návrh změny rozpočtu města na rok 2015, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace,
ÚZ 13234) o částku 56.010,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 717 - Městská policie Příbram ve stejné výši
z důvodu přijetí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu na
vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (viz Dohoda č. PBA-VN-1/2015
č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015)
návrh změny rozpočtu města na rok 2015, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, ÚZ
13234) o částku 56.010,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 717 - Městská policie Příbram ve stejné výši z
důvodu přijetí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu na
vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (viz Dohoda č. PBA-VN-1/2015 č.
projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015).
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
pol.

účelový
znak

prvek
rozpočtu

741 - OE

4116

13234

3370

RP0254

741 - OE

4116

13234

3371

RP0265
RP0265
RP0265
RP0265
RP0265
RP0265

717 - MP
717 - MP
717 - MP
717 - MP
717 - MP
717 - MP

5011
5011
5031
5031
5032
5032

13234
13234
13234
13234
13234
13234

3372
3373
3374
3375
3417
3418

č. pož.

kapitola

RP0254

paragraf

5311
5311
5311
5311
5311
5311

popis
Dotace na veřejně prospěšné
práce 85 %
Dotace na veřejně prospěšné
práce 15 %
Ostatní osobní výdaje 85 %
Ostatní osobní výdaje 15 %
Sociální pojištění 85 %
Sociální pojištění 15 %
Zdravotní pojištění 85%
Zdravotní pojištění 15%

částka změny
47 608,50
8 401,50
35 705,10
6 300,90
8 752,45
1 544,55
3 150,95
556,05
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11 e) Návrh změny rozpočtu města na rok 2015 na straně výdajů, tj. posílení rozpočtu kapitoly 786 OIRM o částku 540.084,00 Kč a snížení rozpočtu kapitol 728 - OSVZ (rezerva) ve výši 347.981,86 Kč a 715
- Zdravotnictví ve výši 192.102,14 Kč
návrh změny rozpočtu města na rok 2015 na straně výdajů, tj. posílení rozpočtu kapitoly 786 - OIRM o
částku 540.084,00 Kč a snížení rozpočtu kapitol 728 - OSVZ (rezerva) ve výši 347.981,86 Kč a 715 Zdravotnictví ve výši 192.102,14 Kč.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

účelový
znak

prvek
rozpočtu

pol.

2212

6121

3411

IPRM VI - realizace

4 653 714,00

2212

6121

3350

IPRM V - realizace

-4 113 630,00

6409
6409
3539
3539
3539

5901
5229
5021
5038
5134

3479
130
132
135
137

Rezerva
Členské příspěvky
Ostatní osobní výdaje
Povinné pojištění
Prádlo, oděv, obuv
Drobný hmotný dlouhodobý
majetek
Nákup materiálu
Telekomunikace
Nákup ostatních služeb
Sociální fond
Náhrada mezd v době nemoci
Nákup receptů a žádanek

RP0266
RP0269
RP0269
RP0269
RP0269

786 OIRM
786 OIRM
728 - OSV
715 - ZDR
715 - ZDR
715 - ZDR
715 - ZDR

RP0269

715 - ZDR

3539

5137

139

RP0269
RP0269
RP0269
RP0269
RP0269
RP0269

715 - ZDR
715 - ZDR
715 - ZDR
715 - ZDR
715 - ZDR
715 - ZDR

3539
3539
3539
3539
3539
3539

5139
5162
5169
5192
5424
5138

140
141
142
144
1704
154

RP0217
RP0217

popis

částka změny

paragraf

-347 981,86
-6 532,00
-6 001,00
-3 075,00
-5 000,00
-5 000,00
-927,00
-6 928,06
-113 454,08
-39 000,00
-6 107,00
-78,00

hl. pro 6
12) Úprava provozní doby v Mateřské škole, Příbram VII, Bratří Čapků 278
R.usn.č.845/2015
Rada b e r e n a v ě d o m í
oznámení ředitelky Mateřské školy, Příbram VII, Bratří Čapků 278, o úpravě provozní doby školy.
hl. pro 6
13) Žádost ředitelky Mateřské školy pod Svatou Horou o převod finančních prostředků z rezervního do
investičního fondu
R.usn.č.846/2015
Rada s c h v a l u j e
převod finančních prostředků ve výši 40.000,- Kč z rezervního fondu na fond investiční v příspěvkové
organizaci Mateřská škola pod Svatou Horou, se sídlem nám. Dr. Josefa Theurera 262,
261 01 Příbram II.
hl. pro 6
14) Návrh na úpravu znění volebního řádu školských rad při školách zřizovaných městem Příbram
R.usn.č.847/2015
Rada s c h v a l u j e
znění Volebního řádu školských rad při školách zřizovaných městem Příbram dle předloženého
upraveného návrhu.
hl. pro 6
15) Programy pro poskytování dotací pro r. 2016, tematické zadání pro oblasti: Jednorázové sportovní
akce, Rozvoj a údržba sportovišť, Činnost sportovních organizací, Vrcholový a výkonnostní sport
R.usn.č.848/2015
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Rada

schvaluje
1) Program pro poskytování dotací pro r. 2016, tematické zadání pro oblast: Jednorázové sportovní
akce v předloženém znění.
2) Program pro poskytování dotací pro r. 2016, tematické zadání pro oblast: Rozvoj a údržba
sportovišť v předloženém znění.
3) Program pro poskytování dotací pro r. 2016, tematické zadání pro oblast: Činnost sportovních
organizací v předloženém znění.
4) Program pro poskytování dotací pro r. 2016, tematické zadání pro oblast: Vrcholový a výkonnostní
sport v předloženém znění.
hl. pro 6

16) Fotbalový turnaj o pohár primátora města Freiberg
R.usn.č.849/2015
Rada s c h v a l u j e
1) Zahraniční služební cestu do Freibergu (Německo) k účasti na Fotbalovém turnaji o pohár
primátora města Freiberg ve dnech 06.–08.11.2015 dle předloženého seznamu. Cestovní náklady
(pojistné, stravné, 20 % kapesného, dopravu) hradí město Příbram z kap. 777 – OŠKS. Cesta se
uskuteční smluvní dopravou.
2)

Zahraniční služební cestu do Freibergu (Německo) v rámci Fotbalového turnaje o pohár primátora
města Freiberg ve dnech 06.–08.11.2015. Cesty se zúčastní zástupce města Ing. Jindřich Vařeka,
starosta. Cestovní náklady (pojistné, stravné, 40 % kapesného) a dar do výše 4.000 Kč hradí
město Příbram z kap. 777 – OŠKS. Cesta se uskuteční služebním vozidlem.
hl. pro 6

17) Žádost o individuální dotaci (Bruslařský klub Příbram)
R.usn.č.850/2015
Rada d o p o r u č u j e ZM
poskytnutí individuální dotace ve výši 20 000,- Kč pro Bruslařský klub Příbram, IČ: 47071371, na projekt
s názvem „13. Lední revue Bruslařského klubu Příbram“, a to z kap. 777 – OŠKS, prvek 1488.
hl. pro 6
18) Žádost o individuální dotaci (SK Sporting Příbram)
Hlasováno o návrhu Ing. Dvořáka.
R.usn.č.851/2015
Rada n e d o p o r u č u j e ZM
poskytnutí individuální dotace pro SK Sporting Příbram, IČ: 26641658, na projekt s názvem „Série
atletických závodů Kids Athletic Příbram“ z důvodu uvedených v zápise z jednání Komise pro mládež,
tělovýchovu a sport ze dne 27.08.2015.
hl. pro 5
proti 0
zdrž. 1
19) Žádost o individuální dotaci (SK TRI klub Příbram)
R.usn.č.852/2015
Rada d o p o r u č u j e ZM
poskytnutí individuální dotace ve výši 20 000,- Kč pro SK TRI klub Příbram, IČ: 42728860, na projekt
s názvem „Mistrovství České republiky žactva v duatlonu 2015“, a to z kap. 777 – OŠKS.
hl. pro 6
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20) Žádost o individuální dotaci (Tělocvičná jednota SOKOL Příbram)
R.usn.č.853/2015
Rada d o p o r u č u j e ZM
poskytnutí individuální dotace ve výši 50 000,- Kč pro Tělocvičnou jednotu SOKOL Příbram, IČ:
42726077, na projekt s názvem „Činnost mládeže v Sokole Příbram“, a to z kap. 777 – OŠKS, prvek
588.
hl. pro 6
21) Návrh na přidělení bytu č. 27 v DPS Příbram VII, Jana Drdy 494, pro paní ……………, trvale bytem
…………… na dobu 1 roku
R.usn.č.854/2015
Rada s c h v a l u j e
přidělení bytu č. 27 v DPS Příbram VII, Jana Drdy 494, pro paní ……………, trvale bytem ……………
na dobu 1 roku dle Směrnice č. 1/2015 „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví Města
Příbram“.
hl. pro 6
22) Návrh na přidělení bytu č. 58 v DPS Příbram I, Hradební 69, pro paní ……………, trvale bytem
…………… na dobu 1 roku
R.usn.č.855/2015
Rada s c h v a l u j e
přidělení bytu č. 58 v DPS Příbram I, Hradební 69, pro paní ……………, trvale bytem …………… na
dobu 1 roku dle Směrnice č. 1/2015 „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví Města Příbram“.
hl. pro 6
23) Návrh na přidělení bytu č. 1 v DPS Příbram VI – Březové Hory, Msgre. Korejse 155, pro manžele
……………, trvale bytem …………… na dobu 1 roku
R.usn.č.856/2015
Rada s c h v a l u j e
přidělení bytu č. 1 v DPS Příbram VI – Březové Hory, Msgre. Korejse 155, pro manžele ……………,
trvale bytem …………… na dobu 1 roku dle Směrnice č. 1/2015 „Pravidla pro pronájem a směnu bytů
ve vlastnictví Města Příbram“.
hl. pro 6
24) Návrh na přidělení bytu č. 29 v DPS Příbram VII, Jana Drdy 494, pro paní ……………, trvale bytem
…………… na dobu 1 roku
R.usn.č.857/2015
Rada s c h v a l u j e
přidělení bytu č. 29 v DPS Příbram VII, Jana Drdy 494, pro paní ……………, trvale bytem ……………
na dobu 1 roku dle Směrnice č. 1/2015 „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví Města
Příbram“.
hl. pro 6
25) Žádost o udělení výjimky k zařazení do seznamu žadatelů o byt v DPS pro paní …………… a její
dceru paní ……………, trvale bytem ……………
R.usn.č.858/2015
Rada s c h v a l u j e
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udělení výjimky k zařazení do seznamu žadatelů o byt v DPS pro paní …………… a její dceru paní
……………, trvale bytem …………….
hl. pro 6
26) Žádost o udělení výjimky k zařazení do seznamu žadatelů o byt v DPS pro paní ……………, trvale
bytem ……………
R.usn.č.859/2015
Rada s c h v a l u j e
udělení výjimky k zařazení do seznamu žadatelů o byt v DPS pro paní ……………, trvale bytem
…………….
hl. pro 6
27) Žádost o udělení výjimky k zařazení do seznamu žadatelů o byt v DPS pro paní ……………, trvale
bytem ……………
R.usn.č.860/2015
Rada s c h v a l u j e
udělení výjimky k zařazení do seznamu žadatelů o byt v DPS pro paní ……………, trvale bytem
…………….
hl. pro 6
28) Žádost o udělení výjimky k zařazení do seznamu žadatelů o byt v DPS pro manžele ……………, trvale
bytem ……………
R.usn.č.861/2015
Rada s c h v a l u j e
udělení výjimky k zařazení do seznamu žadatelů o byt v DPS pro manžele ……………, trvale bytem
…………….
hl. pro 6
29) Žádost o udělení výjimky k zařazení do seznamu žadatelů o byt v DPS pro pana ……………, trvale
bytem ……………
R.usn.č.862/2015
Rada s c h v a l u j e
udělení výjimky k zařazení do seznamu žadatelů o byt v DPS pro pana ……………, trvale bytem
…………….
hl. pro 6
30) Žádost občanského sdružení FIT senior Příbram o finanční příspěvek na akci FIT senior víkend 2015
Hlasováno o návrhu PhDr. Váchy.
R.usn.č.863/2015
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
žádost o finanční příspěvek občanského sdružení FIT senior Příbram na akci FIT senior víkend 2015.
II. d o p o r u č u j e ZM
schválit poskytnutí individuální dotaci ve výši 5 000,- Kč pro FIT senior Příbram, o.s., IČ: 01510231, na
akci FIT senior víkend 2015, a to z kap. 728 – sociální věci.
hl. pro 5
proti 0
zdrž. 1
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Jednání RM opustil Ing. Vařeka – počet členů RM 5.
31) Program pro poskytování dotací pro rok 2016, tematické zadání pro oblast sociální
R.usn.č.864/2015
Rada s c h v a l u j e
program pro poskytování dotací pro rok 2016, tematické zadání pro oblast sociální.
hl. pro 5
32) Program pro poskytování dotací pro rok 2016, tematické zadání pro oblast zdravotnictví
R.usn.č.865/2015
Rada s c h v a l u j e
program pro poskytování dotací pro rok 2016, tematické zadání pro oblast zdravotnictví.
hl. pro 5
Na jednání RM se vrátil Ing. Vařeka – počet členů RM 6.
Jednání RM opustila Bc. Ženíšková – počet členů RM 5.
33) Návrh na uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě o pronájmu nemovitého majetku ze dne 12.6.2009
R.usn.č.866/2015
Rada s c h v a l u j e
uzavření dodatku č.10 ke smlouvě o pronájmu nemovitého majetku ze dne 12.06.2009, ve znění jejích
dodatků č.1 ze dne 21.03.2011, dodatku č. 2 ze dne 29.02.2012, dodatku č. 3 ze dne 22.10.2012,
dodatku č. 4 ze dne 12.09.2013, dodatku č. 5 ze dne 02.12.2013, dodatku č. 6 ze dne 16.12.2013,
dodatku č. 7 ze dne 14.01.2014, dodatku č. 8 ze dne 21.03.2014 a dodatku č. 9 ze dne 19.6.2015,
uzavřené mezi pronajímatelem městem Příbram a nájemcem společností Městské lesy Příbram s.r.o.,
IČ: 26505720, Podlesí 1, 261 01 Příbram, jehož uzavření se bude týkat zmenšení výměry u pozemku p.
č. 325/1 v katastrálním území Liha z původní výměry 161190 m2 na 160902 m2 v předmětné smlouvě.
Ostatní zůstává beze změny.
hl. pro 5
34) Požadavek na zaplacení úhrady za bezesmluvní užívání id. podílu ve výši 4/8 pozemků p. č. 2774/4 a
p. č. 2368 v k. ú. Příbram
R.usn.č.867/2015
Rada s c h v a l u j e
1) úhradu za bezesmluvní užívání podílu 4/8 pozemku p. č. 2774/4 v katastrálním území Příbram paní
……………, za dva roky zpětně, ve výši 30 Kč/m2/rok,
2)

úhradu za bezesmluvní užívání podílu 4/8 pozemku p. č. 2368 v katastrálním území Příbram paní
……………, za dva roky zpětně, ve výši 30 Kč/m2/rok.
hl. pro 5

35) Návrh na částečnou revokaci usnesení Rady města Příbram č. 315/2015 ze dne 13.04.2015
R.usn.č.868/2015
Rada s c h v a l u j e
částečnou revokaci usnesení Rady města Příbram č. 315/2015 ze dne 13.04.2015, a to revokaci
části usnesení týkající se změny výměry pozemku p.č. 60/1, k.ú. Bytíz, ze současné výměry 15.474 m2
na výměru 11.783 m2.
hl. pro 5

9

Město Příbram – RM 21.09.2015
36) Žádost o vydání souhlasu ke vstupu na pozemky ve vlastnictví města Příbram - udržovací práce na
Svatém potoce v k. ú. Příbram
R.usn.č.869/2015
Rada s c h v a l u j e
vydání souhlasu města Příbram, jako vlastníka pozemků p. č. 3750/4, p. č. 3750/6, p. č. 3737/3,
p. č. 3737/4, p. č. 3737/5, p. č. 3737/6, p. č. 3737/54, p. č. 3737/58, p. č. 3737/59 a p. č. 3737/60, vše
k. ú. Příbram, se vstupem na uvedené pozemky pro Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Praha 5,
Holečkova 8, PSČ 150 24, IČO 70889953, a to pro umožnění udržovacích prací na Svatém potoce
v Příbrami - opravu stávajícího opevnění koryta a jeho pročištění.
hl. pro 5
37) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN - p. č. 665/1
v k. ú. Březové Hory a p. č. 4548/1 v k. ú. Příbram
R.usn.č.870/2015
Rada s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN přes pozemky ve vlastnictví města Příbram, a
to p. č. 665/1 v k. ú. Březové Hory a p. č. 4548/1 v k. ú. Příbram, ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO
24729035.
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:
pozemek p. č. 665/1 v k. ú. Březové Hory – místní komunikace III. tř., zeleň
– uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm a podélné uložení do komunikace za
cenu 400 Kč/bm
– uložení v zeleni za cenu 100 Kč/bm
pozemek p. č. 4548/1 v k. ú. Příbram – místní komunikace IV. tř. - pěšina, zeleň
– uložení v komunikaci IV. tř. a v zeleni za shodnou cenu 100 Kč/bm.
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.
hl. pro 5
Jednání RM opustil Mgr. Švenda – počet členů RM 4.
38) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN - p. č. 2158
v k. ú. Příbram
R.usn.č.871/2015
Rada s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN přes pozemek ve vlastnictví města Příbram, a
to p. č. 2158 v k. ú. Příbram, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín - Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035.
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:
pozemek p. č. 2158 – místní komunikace III. tř., zeleň
– uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm a podélné uložení do komunikace za
cenu 400 Kč/bm
– uložení v zeleni za cenu 100 Kč/bm.
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.
hl. pro 4
Na jednání RM se vrátil Mgr. Švenda – počet členů RM 5.

(Hlasováno o bodu č. 39 bylo po příchodu Ing. Stříbrnského na jednání RM, nebyla již přítomna Bc. Ženíšková)
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39) Poskytnutí finanční podpory z rozpočtu města Příbram občanským sdružením a veřejně
prospěšným organizacím působícím na poli požární ochrany v roce 2016
R.usn.č.872/2015
Rada d o p o r u č u j e ZM
schválit Program pro poskytování dotací pro r. 2016 – tematické zadání pro oblast – dobrovolní hasiči.
hl. pro 6
(Hlasováno o bodech č. 40, 41, 42 a 43 bylo před odchodem Bc. Ženíškové z jednání RM, nebyl přítomen Ing.
Stříbrnský)
40) Žádost ředitelky Školní jídelny, Příbram II, K Zátiší 274 o souhlas zřizovatele s přijetím účelového
finančního daru v rámci projektu „Obědy pro děti“
R.usn.č.873/2015
Rada s o u h l a s í
s přijetím účelového finančního daru v rámci projektu „Obědy pro děti“ (období říjen 2015 – červen
2016) od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ 24231509
ve výši 61 266,00 Kč pro Školní jídelnu, Příbram II, K Zátiší 274.
hl. pro 6
41) Program pro poskytování dotací pro r. 2016, tematické zadání pro oblast Výchova a vzdělávání
R.usn.č.874/2015
Rada s c h v a l u j e
Program pro poskytování dotací pro r. 2016, tematické zadání pro oblast Výchova a vzdělávání
v upraveném znění.
hl. pro 6
42) Platový postup ředitelky MŠ Pohádka
R.usn.č.875/2015
Rada b e r e n a v ě d o m í
platový postup ředitelky MŠ Pohádka, Bc. Martiny Pilné, do 5. platového stupně 10. platové třídy
stupnice platových tarifů s účinností od 01.10.2015.
hl. pro 6
43) Výměna vodohospodářských sítí v ulici Hrabákova a nám. Dr.J.Theurera - skutečný stav, Dodatek č.
2 k SOD“
R.usn.č.876/2015
Rada s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 906/OIRM/2015 „Výměna vodohospodářských sítí v ulici
Hrabákova a nám. Dr.J.Theurera" se zhotovitelem díla Šafinvest, s.r.o., IČ: 28078756 jímž se mění čl.
II. PŘEDMĚT DÍLA, odst. 2.1 a čl. IV. CENA ZA DÍLO, odst. 4.2 se mění na částku 4.480.964,00 Kč bez
DPH.
hl. pro 6
44) Program pro poskytování dotací pro r. 2016, tematické zadání pro oblast: Životní prostředí
R.usn.č.877/2015
Rada s c h v a l u j e
Program pro poskytování dotací pro r. 2016, tematické zadání pro oblast: Životní prostředí
v předloženém znění.
hl. pro 5
(nepřítomni: Ing. Stříbrnský, Bc. Ženíšková)
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45) Přijetí dotace na projekt „Vybavení kompostárny Příbram“
R.usn.č.878/2015
Rada s c h v a l u j e
1) přijetí dotace na projekt „Vybavení kompostárny Příbram", a to ve výši 4.133.952,90 Kč z Fondu
soudržnosti a 243.173,70 Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR,
2) uzavření Smlouvy č. 15237544 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na
realizaci projektu „Vybavení kompostárny Příbram“.
hl. pro 5
(nepřítomni: Ing. Stříbrnský, Bc. Ženíšková)
(Hlasováno o bodu č. 46 bylo před odchodem Bc. Ženíškové z jednání RM, nebyl přítomen Ing. Stříbrnský)
46) Návrh na prodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou
R.usn.č.879/2015
Rada I. s c h v a l u j e
u nájemních smluv uzavřených na dobu určitou s datem účinnosti do 31.12.2015 prodloužení nájmu na
dobu 3 (tří) měsíců v kategorii sociální byt za podmínek bezdlužnosti vůči městu Příbram nebo jeho
organizacím a za stanovení výše nájemného dle Směrnice č.1/2015 – Pravidla pro pronájem a směnu
bytů ve vlastnictví města Příbram.
II. u k l á d á
Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Příbram (OSVZ), aby vypracoval metodiku postupu
pracovníků OSVZ k implementaci Směrnice č. 1/2015 – Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve
vlastnictví města Příbram ve formě „Návrhu OSVZ na přidělení sociálního bytu“.
hl. pro 6
Na jednání RM se dostavil Ing. Stříbrnský – počet členů RM 6.
47) Dohoda o užívání jiného silničního motorového vozidla než vozidla v majetku města Příbram
poskytovaného pro služební účely a užívání jiného silničního motorového vozidla než vozidla v majetku
města Příbram poskytovaného pro služební účely při zajištění přepravy přiděleným řidičem
R.usn.č.880/2015
Rada s c h v a l u j e
uzavření „Dohody o užívání jiného silničního motorového vozidla než vozidla v majetku města Příbram
poskytovaného pro služební účely a užívání jiného silničního motorového vozidla než vozidla v majetku
města Příbram poskytovaného pro služební účely při zajištění přepravy přiděleným řidičem“ mezi
městem Příbram a 1. místostarostkou města Příbram, paní Bc. Alenou Ženíškovou.
hl. pro 5
proti 0
zdrž. 1
48) Dodatek č. 10 k pojistné smlouvě - živelní pojištění
R.usn.č.881/2015
Rada s c h v a l u j e
schvaluje uzavření Dodatku č. 10 k pojistné smlouvě č. 805-90330-11 o pojištění živelním se
společností Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ: 45272956, dle přílohy
tohoto usnesení.
hl. pro 6
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49) Výměna oken a dveří ve 2. pavilonu areálu v Příbrami VII/193 – Centrum neziskových organizací
R.usn.č.882/2015
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Výměna oken a dveří ve 2. pavilonu areálu v Příbrami
VII/193 – Centrum neziskových organizací“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané mimo režim zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), uvedenou v
důvodové zprávě.
II. r o z h o d u j e
o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku společnosti
OKNOSTYL GROUP s.r.o., se sídlem Tišnovská 305, 664 34 Kuřim, IČ 27689719. Nabídková cena činí
986 061 Kč bez DPH.
III. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy na zakázku „Výměna oken a dveří ve 2. pavilonu areálu v Příbrami VII/193 – Centrum
neziskových organizací“ se společností OKNOSTYL GROUP s.r.o., se sídlem Tišnovská 305, 664 34
Kuřim, IČ 27689719.
IV. u k l á d á
OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky dle bodu II. tohoto
usnesení.
hl. pro 6
50) Zápis z jednání bytové komise ze dne 26.8.2015
R.usn.č.883/2015
Rada b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise ze dne 26.8.2015.
hl. pro 6
51) Projektová dokumentace ve stupni PDPS – Realizace energetických úspor ZŠ a DPS - výsledek
R.usn.č.884/2015
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Projektová dokumentace ve stupni PDPS – Realizace
energetických úspor ZŠ a DPS“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané mimo režim zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, uvedenou v důvodové zprávě a jejích přílohách.
II. r o z h o d u j e
1) o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku
Dílčí část 1 – společnosti AB PROJEKT – Ing. Miloslav Blažej, se sídlem Mariánské údolí 126, 261
01, IČ 12246816 za nabídkovou cenu 139 000 Kč bez DPH
Dílčí část 2 – podnikající fyzické osoby Ing. Petra Reitingera, se sídlem Hřivice 10, 439 65 Hřivice, IČ
16421850 za nabídkovou cenu 130 000 Kč bez DPH
Dílčí část 3 – společnosti PROKON – ATELIÉR Ing. Richard Wagner, se sídlem V Cizině 568,
262 42 Rožmitál pod Třemšínem, IČ 12553522 za nabídkovou cenu 109 000 Kč bez DPH,
2) o vyloučení podnikající fyzické osoby Ing. Jindřicha Káby se sídlem Čechovská 59, 261 01 Příbram,
IČ 47063114 pro nesplnění kvalifikace.
III. s c h v a l u j e
1) uzavření smlouv na zakázku „Projektová dokumentace ve stupni PDPS – Realizace energetických
úspor ZŠ a DPS“ se společností AB PROJEKT – Ing. Miloslav Blažej, se sídlem Mariánské údolí
126, 261 01, IČ 12246816 na dílčí část 1, s podnikající fyzickou osobou Ing. Petrem Reitengerem,
se sídlem Hřivice 10, 439 65 Hřivice, IČ 16421850 na dílčí část 2 a se společností PROKON –
ATELIÉR Ing. Richard Wagner, se sídlem V Cizině 568, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem, IČ
12553522 na dílčí část 3.

13

Město Příbram – RM 21.09.2015
2) závěry komise o posouzení a hodnocení nabídek a pořadí uchazečů.
IV. u k l á d á
OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky dle bodu II. tohoto
usnesení.
hl. pro 6
52) Výroba a tisk městského zpravodaje Kahan
R.usn.č.8852015
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Výroba a tisk městského zpravodaje Kahan“ (dále jen
„veřejná zakázka“) zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění, uvedenou v důvodové zprávě a jejích přílohách.
II. r o z h o d u j e
o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku společnosti SAMAB
PRESS GROUP, a.s. se sídlem Cyrilská 357/14, 602 00 Brno IČ 25524291 za nabídkovou cenu 48 180
Kč bez DPH za jeden měsíc.
III. s c h v a l u j e
1) uzavření smlouvy na zakázku „Výroba a tisk městského zpravodaje Kahan“ se společností SAMAB
PRESS GROUP, a.s. se sídlem Cyrilská 357/14, 602 00 Brno IČ 25524291,
2) závěry komise o posouzení a hodnocení nabídek a pořadí uchazečů.
IV. u k l á d á
OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky dle bodu II. tohoto
usnesení.
hl. pro 6
53) Placená inzerce ve zpravodaji Kahan (nová grafika ve formátu A4)
R.usn.č.886/2015
Rada s c h v a l u j e
1) cenu za jednu stranu inzerce formátu A4 ve zpravodaji Kahan (nová grafika ve formátu A4) od
listopadu 2015 ve výši 10 000,- Kč, poslední strana 15 000,- Kč. Cena ostatních formátů inzerátů
bude odvozena z těchto částek,
2) zaváděcí cenu za jednu stranu inzerce formátu A4 ve zpravodaji Kahan za období říjen - prosinec
2015 ve výši 5 000,- Kč, poslední strana 7 500,- Kč. Cena ostatních formátů inzerátů bude odvozena
z těchto částek.
hl. pro 6
54) Rozpočtové změny (a – g)
R.usn.č.887/2015
Rada s c h v a l u j e
54 a) Návrh změny rozpočtu města na rok 2015 na straně výdajů, tj. snížení rozpočtu kapitoly 728 OSVZ o částku 24.200,00 Kč a navýšení rozpočtu kapitoly 719 - OVV ve stejné výši
návrh změny rozpočtu města na rok 2015 na straně výdajů, tj. snížení rozpočtu kapitoly 728 - OSVZ o
částku 24.200,00 Kč a navýšení rozpočtu kapitoly 719 - OVV ve stejné výši.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.
RP0250
RP0273

kapitola
719 OOVV
728 - OSV

účelový
znak

prvek
rozpočtu

paragraf

pol.

6409

5166

230

4341

5021

1278

popis
Konzultační, právní a poradenské
služby
Ostatní osobní výdaje

částka změny
24 200,00
-24 200,00
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54 b) Návrh změny rozpočtu města na rok 2015 v rámci výdajů kapitoly 728 - OSVZ
návrh změny rozpočtu města na rok 2015 v rámci výdajů kapitoly 728 – OSVZ.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

účelový
znak

prvek
rozpočtu

RP0274

728 - OSV

4339

5169

13010

1504

RP0274

728 - OSV

4339

5139

13010

2786

RP0274

728 - OSV

4339

5137

13010

3118

RP0274
RP0274
RP0274

728 - OSV
728 - OSV
728 - OSV

4339
4339
4339

5175
5167
5169

13010
13010
13010

3513
2336
3514

popis
Nákup služeb (respitní péče tábory, odborná poradenství)
Nákup materiálu
Drobný hmotný dlouhodobý
majetek
Pohoštění
Školení
Služby

částka změny
-300 000,00
210 000,00
80 000,00
10 000,00
-100 000,00
100 000,00

54 c) Návrh změny rozpočtu města na rok 2015 na straně výdajů v rámci kapitoly 786 - OIRM
návrh změny rozpočtu města na rok 2015 na straně výdajů v rámci kapitoly 786 – OIRM.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.
RP0272
RP0272

kapitola
786 OIRM
786 OIRM

účelový
znak

prvek
rozpočtu

paragraf

pol.

popis

3412

6121

3362

Rekonstrukce ledových ploch

3429

6121

3351

Klidová zóna - nezpůsobilé
výdaje

částka změny
-58 685,00
58 685,00

54 d) Návrh rozpočtové změny na rok 2015 na straně výdajů, tj. snížení kapitoly 760 - OŘP o částku
150.000,00 Kč a navýšení kapitol 786 - OIRM ve výši 145.200,00 Kč a 741 - OE ve výši 4.800,00 Kč
návrh rozpočtové změny na rok 2015 na straně výdajů, tj. snížení kapitoly 760 - OŘP o částku
150.000,00 Kč a navýšení kapitol 786 - OIRM ve výši 145.200,00 Kč a 741 - OE ve výši 4.800,00 Kč.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
účelový
znak

prvek
rozpočtu

č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0258

760 - OŘP

3639

5169

3027

RP0259

741 - OE
786 OIRM

6171

5901

660

3639

6121

3365

RP0275

popis
Žádosti o dotace,monitoring a
publicita - různé projekty
Rezerva
Příprava investičních staveb
velkého rozsahu

částka změny
-150 000,00
4 800,00
145 200,00

54 e) Návrh změny rozpočtu města na rok 2015 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE (dotace)
z důvodu přijetí investiční dotace v celkové výši 628.365,59 Kč, která byla poskytnuta v rámci programu
OPŽP na projekt: CZ.1.02/5.1.00/13.20470 Rekonstrukce ledových ploch na zimním stadionu v Příbrami
návrh změny rozpočtu města na rok 2015 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE (dotace) z důvodu
přijetí investiční dotace v celkové výši 628.365,59 Kč, která byla poskytnuta v rámci programu OPŽP na
projekt: CZ.1.02/5.1.00/13.20470 Rekonstrukce ledových ploch na zimním stadionu v Příbrami.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
účelový
znak

prvek
rozpočtu
1830

č. pož.

kapitola

RP0276

741 - OE

4116

RP0276

741 - OE

4216

15837

3413

RP0276

741 - OE

4213

90877

3412

paragraf

pol.

popis
Předpoklad
Rekonstrukce ledových ploch na
ZS v Příbrami
Rekonstrukce ledových ploch na
ZS v Příbrami

částka změny
-628 365,59
593 456,40
34 909,19

54 f) Návrh změny rozpočtu města na rok 2015 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE (dotace)
z důvodu přijetí investiční dotace v celkové výši 581.106,68 Kč, která byla poskytnuta v rámci programu
OPŽP na projekt "Realizace energetických úspor - MŠ V Zahradě"
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návrh změny rozpočtu města na rok 2015 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE (dotace) z důvodu
přijetí investiční dotace v celkové výši 581.106,68 Kč, která byla poskytnuta v rámci programu OPŽP na
projekt "Realizace energetických úspor - MŠ V Zahradě".
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
účelový
znak

prvek
rozpočtu
1830

č. pož.

kapitola

RP0277

741 - OE

4116

RP0277

741 - OE

4213

90877

3518

RP0277

741 - OE

4216

15835

3517

paragraf

pol.

popis
Předpoklad
Investiční dotace SFŽP - MŠ V
Zahradě
Investiční dotace FS- MŠ V
Zahradě

částka změny
-581 106,68
32 283,69
548 822,99

54 g) Návrh změny rozpočtu města na rok 2015 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE (dotace)
z důvodu přijetí investiční dotace v celkové výši 1.294.285,52 Kč, která byla poskytnuta v rámci
programu OPŽP na projekt "Realizace energetických úspor - MŠ Jungmannova 91, Příbram III"
návrh změny rozpočtu města na rok 2015 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE (dotace) z důvodu
přijetí investiční dotace v celkové výši 1.294.285,52 Kč, která byla poskytnuta v rámci programu OPŽP
na projekt "Realizace energetických úspor - MŠ Jungmannova 91, Příbram III".
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
pol.

účelový
znak

prvek
rozpočtu

741 - OE

4213

90877

3516

RP0278

741 - OE

4216

15835

3515

RP0278

741 - OE

4116

č. pož.

kapitola

RP0278

paragraf

1830

popis
Investiční dotace SFŽP- MŠ
Jungmannova 91, Příbram III
Investiční dotace FS- MŠ
Jungmannova 91, Příbram III
Předpoklad

částka změny
71 904,75
1 222 380,77
-1 294 285,52

hl. pro 6

55) Různé

Zápis ověřili:
Věra Kresslová
PhDr. Petr Vácha
Ing. Jindřich Vařeka,
starosta
Zapsala: Iva Černohorská
Dne: 25.09.2015
Ověřeno: 01.10.2015
Vyvěšeno: 01.10.2015
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