Město Příbram - RM 14.12.2015
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 14.12.2015
od 14.00 hodin na Městském úřadě Příbram

1) Zahájení, kontrola zápisu a usnesení z minulé RM, ověřovatelé
Ověřovatelé zápisu: Věra Kresslová, Mgr. Václav Švenda
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. Reklamní plochy v Jiráskových sadech
6. Laserový měřič rychlosti Městské policie Příbram
7. Proplacení havárií na vodohospodářském majetku města Příbram v IV. čtvrtletí 2015 svému provozovateli
1.SčV a.s.
8. Zřízení železniční zastávky – závazek města k vybudování cest a provozní údržbě
9. Rozpočtové změny
10. Návrh na předání nepotřebného majetku města Příbram Divadlu A. Dvořáka Příbram k hospodaření
11. Žádost SVJ Příbram III, Dlouhá ulice čp. 102 o bezplatný převod pozemku pod domem
12. Stanoviska Rady města Příbram pro osoby v evidenci Úřadu práce České republiky, užívající byt za
účelem bydlení v ubytovacím zařízení
13. Koncepce prevence kriminality na období 2016-2018
14. Vyhodnocení bezpečnostních rizik na školách a školských zařízeních zřizovaných městem Příbram
15. Přerušení provozu školní družiny příbramských základních škol v období vánočních prázdnin
16. Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu, k. ú. Liha
17. Návrh na částečnou revokaci usnesení rady města č. 928/2015 ze dne 5.10.2015 týkající se bodu II
18. Uzavření smlouvy o pronájmu id. podílu ve výši 2/3 pozemku p. č. 655/2 v k. ú. Příbram
19. Uzavření smlouvy o pronájmu pozemku p. č. 716/2 v k. ú. Příbram
20. Výzva k uzavření smlouvy o nájmu a k úhradě částky za bezesmluvní užívání pozemku p. č. 4232/18 v k.
ú. Příbram
21. Žádost o prodej částí pozemků pod trafostanicemi v k. ú. Příbram, Březové Hory a Zdaboř
22. Žádost o pronájem části pozemku p. č. 4748 o výměře cca 30 m2 v k. ú. Příbram
23. Předžalobní výzva k úhradě bezdůvodného obohacení za užívání pozemků v k.ú. Příbram a návrh na
schválení záměru uzavření nájemní smlouvy na nájem těchto pozemků
24. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení přípojky splaškové kanalizace a zřízení věcného
břemene uložené vodovodní přípojky - p. č. 4737 v k. ú. Příbram
25. Žádost o zřízení věcného břemene cesty přes část pozemku p. č. 208/1 v k. ú. Orlov – doprojednání
26. Návrh na doprojednání věcného břemene u pozemků v k. ú. Březové Hory
27. Žádost spolku JUDO Příbram o změnu nájemních prostor v Příbrami VII-193
28. Návrh na pronájem malé tělocvičny na období do 30.6.2016 v Příbrami VII, Žežická ul. 193
29. Informace k úhradám poskytovaných služeb v pavilonech v Příbrami VII, Žežická ul. 193
30. Žádost o dotaci na projekt „Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami“
31. Schválení změnového Rozhodnutí a Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Rekonstrukce
ulice S. K. Neumanna“
32. Výsledky inspekční a kontrolní činnosti provedené ČŠI v příspěvkových organizacích Základní škola,
Příbram Březové Hory, Prokopská 337 a Základní umělecká škola Antonína Dvořáka, Příbram III,
Jungmannova 351
33. Návrh na úpravu osobních příplatků pro ředitelky a ředitele škol
34. Rezignace na funkci člena Komise pro výchovu a vzdělávání
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Přísedící Okresního soudu v Příbrami – opětovné zvolení
Vyjádření Rady města Příbram k žádosti o navýšení kapacity lůžek Domova Maják, o.p.s.
Stanoviska Rady města Příbram pro osoby v evidenci Úřadu práce České republiky, užívající byt za
účelem bydlení v ubytovacím zařízení
Návrh z jednání Komise zdravotní a sociální ze dne 02.12.2015 o přidělení bytů v DPS
Žádost o částečnou revokaci usnesení č. 1040/2015 z jednání RM dne 16.11.2015 – navýšení mzdového
limitu o částku 66.050 Kč a navýšení limitu na OON o částku 300.000 Kč
Finanční podpora bruslení pro žáky příbramských základních škol v sezóně 2015 – 2016
Klidová zóna Ryneček – informace o řešení problematiky lanového centra
Rekonstrukce místních komunikací v Příbrami – 3. etapa, dílčí část 1 – Hrabákova ul., Dodatek č. 2 k SoD
Žádosti mateřských škol o umožnění využívat tělocvičnu v Příbrami VII - 193
Různé

R.usn.č.1141/2015
Rada
schvaluje
program dnešního jednání.
hl. pro 4
(nepřítomen Ing. Dvořák)
3) Informace členů RM

4) Interpelace

5) Reklamní plocha v Jiráskových sadech
R.usn.č.1142/2015
Rada n e s c h v a l u j e
revokaci usnesení č. 238/2015 z jednání RM dne 30. 3. 2015 a nový návrh na provozování reklamní
plochy v Jiráskových sadech.
hl. pro 5

6) Laserový měřič rychlosti Městské policie Příbram
R.usn.č.1143/2015
Rada s c h v a l u j e
opravu formou upgradu z PL-DOK I na PL-DOK II.
hl. pro 5
7) Proplacení havárií na vodohospodářském majetku města Příbram v IV. čtvrtletí 2015 svému
provozovateli 1. SčV a. s.
R.usn.č.1144/2015
Rada s c h v a l u j e
proplacení havárií na vodohospodářském majetku města Příbram, v IV. Čtvrtletí 2015, svému
provozovateli 1.SčV a. s. za poruchu vodovodu DN300 v areálu Okresního soudu v Příbrami v
hodnotě159.984,55 Kč vč. DPH a za poruchu vodovodu DN80 v ul. B. Němcové 252, Příbram
v hodnotě 117.951,95 Kč vč. DPH.
hl. pro 5
8) Zřízení železniční zastávky – závazek města k vybudování cest a provozní údržbě
R.usn.č.1145/2015
Rada s o u h l a s í
1) se závazkem města Příbram na vybudování přístupových cest k plánované železniční zastávce
Příbram – město,

Město Příbram - RM 14.12.2015
2) se závazkem města Příbram na převzetí běžné údržby vybudovaných přístupových cest a
vybudovaného prostoru železniční zastávky Příbram – město.
hl. pro 5
9) Rozpočtové změny (a - p)
R.usn.č.1146/2015
Rada s c h v a l u j e
9 a) Návrh změny rozpočtu města na rok 2015, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE o částku 80.000 Kč a
navýšení výdajů kapitoly 780 - KJD ve stejné výši
změnu rozpočtu města na rok 2015, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE o částku 80.000 Kč a
navýšení výdajů kapitoly 780 - KJD ve stejné výši.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

účelový
znak

prvek
rozpočtu

RP0403

780 - KJD

3314

5336

34070

3445

RP0403

741 - OE

4116

34070

1240

popis
Neinvestiční dotace Min. kultury
ČR
Neinvestiční účelová dotace
Knihovna 21.století "Měsíc pro
duši"

částka změny
80 000,00
80 000,00

9 b) Návrh změny rozpočtu města na rok 2015, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (transfery,
ÚZ 14004) o částku 17.073,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 783 - OOA ve stejné výši z důvodu přijetí
neinvestiční dotace ve stejné výši z Programu účelové dotace v požární ochraně na výdaje jednotek
SDH obcí Středočeského kraje v roce 2015
změnu rozpočtu města na rok 2015, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (transfery, ÚZ
14004) o částku 17.073,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 783 - OOA ve stejné výši z důvodu přijetí
neinvestiční dotace ve stejné výši z Programu účelové dotace v požární ochraně na výdaje jednotek
SDH obcí Středočeského kraje v roce 2015.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

RP0393

741 - OE

RP0399

783 - OOA

paragraf

5512

4122

účelový
znak
14004

prvek
rozpočtu
1609

5156

14004

1638

pol.

popis
Dotace pro potřeby SDH
Pohonné hmoty - dotace (ÚZ
14004) Pb VI - BH

částka změny
17 073,00
17 073,00

9 c) Návrh změny rozpočtu města na rok 2015, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace ÚZ
13234) o částku 85.635,00 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)
změnu rozpočtu města na rok 2015, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace ÚZ 13234) o
částku 85.635,00 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

RP0397

741 - OE

4116

13234

3371

RP0406
RP0406
RP0406
RP0406

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

5011
5011
5031
5031

13234
13234
13234
13234

3372
3373
3374
3375

č. pož.

kapitola

RP0397

paragraf

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 %

částka změny
72 789,75
12 845,25
48 041,15
8 477,95
18 197,65
3 211,10
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RP0406
RP0406

717 - MP
717 - MP

5311
5311

5032
5032

13234
13234

3417
3418

Zdravotní pojištění 85%
Zdravotní pojištění 15%

6 550,95
1 156,20

9 d) Návrh změny rozpočtu města na rok 2015, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace,
ÚZ 29008) o částku 288.735,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 723 - OŽP ve stejné výši z důvodu přijetí
neinvestiční účelové dotace na činnosti odborného lesního hospodáře
změnu rozpočtu města na rok 2015, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, ÚZ 29008)
o částku 288.735,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 723 - OŽP ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční
účelové dotace na činnosti odborného lesního hospodáře.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
5213

účelový
znak
29008

prvek
rozpočtu
310

4116

29008

1152

č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0400

723 - ŽP

1037

RP0402

741 - OE

popis
Odborný lesní hospodář - PO
Dotace na činnost odborného
lesního hospodáře

částka změny
288 735,00
288 735,00

9 e) Návrh změny rozpočtu města na rok 2015, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, ÚZ
29004) o částku 73.100,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 723 - OŽP ve stejné výši z důvodu přijetí
neinvestiční účelové dotace na úhradu zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních
a zpevňujících dřevin
změnu rozpočtu města na rok 2015, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, ÚZ 29004)
o částku 45.000,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 723 - OŽP ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční
účelové dotace na úhradu zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a
zpevňujících dřevin.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

RP0391

741 - OE

RP0392

723 - ŽP

paragraf

1037

pol.

účelový
znak

prvek
rozpočtu

4116

29004

1261

5213

29004

308

popis
Neinvestiční dotace na výsadbu
melioračních a zpevňujících
dřevin
Meliorační zpevňující dřeviny

částka změny
73 100,00
73 100,00

9 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 1.293.055,61 Kč, která byla poskytnuta v rámci
programu OPŽP na projekt "Realizace energetických úspor - MŠ Jungmannova 91, Příbram III“
změnu rozpočtu města na rok 2015 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE (dotace) z důvodu přijetí
investiční dotace v celkové výši 1.293.055,61 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

4216

15835

3515

RP0415

741 - OE

4213

90877

3516

RP0415

741 - OE

4116

č. pož.

kapitola

RP0415

paragraf

1830

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

částka změny
1 221 219,19
71 836,42
-1 293 055,61

9 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 127.661,99 Kč, která byla poskytnuta v rámci programu
OPŽP na projekt "Realizace energetických úspor - MŠ V Zahradě“
změnu rozpočtu města na rok 2015 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE (dotace) z důvodu přijetí
investiční dotace v celkové výši 127.661,99 Kč, která byla poskytnuta v rámci programu OPŽP na
projekt "Realizace energetických úspor - MŠ V Zahradě".
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

RP0416

741 - OE

paragraf

pol.
4216

účelový
znak
15835

prvek
rozpočtu
3517

popis
Investiční dotace FS- MŠ V

částka změny
120 569,66
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RP0416

741 - OE

4213

RP0416

741 - OE

4116

90877

3518
1830

Zahradě
Investiční dotace SFŽP - MŠ V
Zahradě
Předpoklad

7 092,33
-127 661,99

9 h) Návrh změny rozpočtu města na rok 2015, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE o částku
4.377.126,60 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů) ve stejné výši
z důvodu přijetí investiční dotace v rámci programu OPŽP na projekt "Vybavení kompostárny Příbram"
změnu rozpočtu města na rok 2015, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE o částku
4.377.126,60 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů) ve stejné výši z důvodu
přijetí investiční dotace v rámci programu OPŽP na projekt "Vybavení kompostárny Příbram".
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

RP0417
RP0417
RP0417

741 - OE
741 - OE
741 - OE

paragraf

pol.

6171

4216
4213
5901

účelový
znak
15839
90877

prvek
rozpočtu
3614
3615
3369

popis
Dotace FS
Dotace SFŽP
Rezerva z dotačních titulů

částka změny
4 133 952,90
243 173,70
4 377 126,60

9 i) Návrh změny rozpočtu města na rok 2015 na straně výdajů v rámci kapitoly 786 - OIRM
změnu rozpočtu města na rok 2015 na straně výdajů v rámci kapitoly 786 – OIRM.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0408

786 OIRM

2212

6121

2212

6121

2212

6121

RP0408
RP0408

786 OIRM
786 OIRM

účelový
znak

82505

prvek
rozpočtu

popis

3343

Rekonstrukce a modernizace MK
vlastní zdroje (nezpůsobilé
výdaje)

-1 200 000,00

3344

Rekonstrukce a modernizace MK

-3 200 000,00

3345

Rekonstrukce a modernizace MK
vlastní zdroje (způsobilé výdaje)

4 400 000,00

částka změny

9 j) Návrh změny rozpočtu města na rok 2015, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace ÚZ
13013) o částku 8.225,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OVV ve stejné výši z důvodu přijetí
příspěvku dle Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku
spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. PBA-SZ-27/2015
změnu rozpočtu města na rok 2015, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace ÚZ 13013) o
částku 8.225,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OVV ve stejné výši z důvodu přijetí příspěvku dle
Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku
spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. PBA-SZ-27/2015.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
pol.

účelový
znak

prvek
rozpočtu

741 - OE

4116

13013

3604

RP0396

741 - OE

4116

13013

3605

RP0414
RP0414

719 - OVV
719 - OVV

6171
6171

5011
5011

13013
13013

3606
3607

RP0414

719 - OVV

6171

5031

13013

3608

RP0414

719 - OVV

6171

5031

13013

3609

RP0414

719 - OVV

6171

5032

13013

3610

RP0414

719 - OVV

6171

5032

13013

3611

č. pož.

kapitola

RP0396

paragraf

popis
Dotace na veřejně prospěšné
práce 82,38 %
Dotace na veřejně prospěšné
práce 17,62 %
Platy (82,38 %)
Platy (17,62 %)
(82,38 %) Pojistné na sociální
zabezpečení a příspěvek na státní
politiku zaměstnanosti
(17,62 %) Pojistné na sociální
zabezpečení a příspěvek na státní
politiku zaměstnanosti
(82,38 %) Pojistné na veřejné
zdravotní pojištění
(17,62 %) Pojistné na veřejné
zdravotní pojištění

částka změny
6 775,76
1 449,24
5 056,48
1 081,52
1 264,53

270,47
454,74
97,26
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9 k) Návrh změny rozpočtu města na rok 2015, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE o částku 300.000 Kč
a navýšení výdajů kapitoly 778 - DAD ve stejné výši
změnu rozpočtu města na rok 2015, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE o částku 300.000 Kč a
navýšení výdajů kapitoly 778 - DAD ve stejné výši.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

RP0420

741 - OE

RP0420

778 - DAD

paragraf

3311

pol.

účelový
znak

prvek
rozpočtu

4122

00605

3072

5336

00605

3071

popis

částka změny

Divadelní činnost - dotace StČ
kraj
Divadelní činnost

300 000,00
300 000,00

9 l) Návrh změny rozpočtu města na rok 2015 na straně výdajů v rámci kapitoly 741 - OE
změnu rozpočtu města na rok 2015 na straně výdajů v rámci kapitoly 741 – OE.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0423
RP0423
RP0423

741 - OE
741 - OE
741 - OE

6171
6171
6171

5362
5163
5901

účelový
znak

prvek
rozpočtu
615
193
3369

popis
Platby daní a poplatků DPH
Služby peněžních ústavů
Rezerva z dotačních titulů

částka změny
740 000,00
260 000,00
-1 000 000,00

9 m) Návrh změny rozpočtu města na rok 2015 na straně výdajů, tj. snížení rozpočtu kapitoly 741 - OE o
částku 60.000,00 Kč a navýšení rozpočtu kapitoly 711 - Dopravní úřad ve stejné výši
změnu rozpočtu města na rok 2015 na straně výdajů, tj. snížení rozpočtu kapitoly 741 - OE o částku
60.000,00 Kč a navýšení rozpočtu kapitoly 711 - Dopravní úřad ve stejné výši.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0421
RP0422

711 - DÚ
741 - OE

2219
3723

5166
5169

účelový
znak

prvek
rozpočtu
104
2976

popis

částka změny

Znalecké posudky
Svoz BRKO

60 000,00
-60 000,00

9 n) Návrh změny rozpočtu města na rok 2015 na straně výdajů v rámci kapitoly 719 - OVV
změnu rozpočtu města na rok 2015 na straně výdajů v rámci kapitoly 719 – OVV.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.
RP0424
RP0424
RP0424
RP0424
RP0424
RP0424
RP0425
RP0425
RP0425
RP0425
RP0425
RP0425
RP0425
RP0425
RP0425
RP0425
RP0425

kapitola
719 OOVV
719 OOVV
719 OOVV
719 OOVV
719 OOVV
719 OOVV
719 - OVV
719 - OVV
719 - OVV
719 - OVV
719 - OVV
719 - OVV
719 - OVV
719 - OVV
719 - OVV
719 - OVV
719 - OVV

účelový
znak

prvek
rozpočtu

paragraf

pol.

popis

6112

5031

209

6409

5166

230

6171

5021

183

6171

5169

195

Nákup ostatních služeb

4319

5136

13011

2850

Nákup knih

4319

5169

13011

2844

Nákup služeb

4359
4359
4359
4359
4349
4341
4349
4341
4349
4341
4349

5011
5031
5032
5167
5167
5011
5011
5031
5031
5032
5032

13015
13015
13015
13015
13015
13015
13015
13015
13015
13015
13015

3579
3580
3581
3617
3616
3573
3576
3574
3577
3575
3578

Platy zaměstnanců
Sociální pojištění
Zdravotní pojištění
Školení
Školení
Platy zaměstnanců
Platy zaměstnanců
Sociální pojištění
Sociální pojištění
Zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění

Sociální pojištění
Konzultační, právní a poradenské
služby
Ostatní osobní výdaje - dohody
prac.čin.

částka změny
2 500,00
200 000,00
39 000,00
-241 500,00
3 000,00
-3 000,00
118 170,00
29 542,50
10 634,00
17 980,00
2 701,00
-80 681,00
-58 170,00
-20 000,00
-9 542,50
-6 000,00
-4 634,00
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9 o) Návrh změny rozpočtu města na rok 2015 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE (dotace)
z důvodu přijetí investiční dotace v celkové výši 92.767,35 Kč, která byla poskytnuta v rámci programu
OPŽP na projekt "Úprava zahrady v přírodním stylu při MŠ V Zahradě, Příbram III"
změnu rozpočtu města na rok 2015 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE (dotace) z důvodu přijetí
investiční dotace v celkové výši 92.767,35 Kč, která byla poskytnuta v rámci programu OPŽP na projekt
"Úprava zahrady v přírodním stylu při MŠ V Zahradě, Příbram III".
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
pol.

účelový
znak

prvek
rozpočtu

741 - OE

4216

15828

3618

RP0429

741 - OE

4216

15829

3619

RP0429

741 - OE

4116

č. pož.

kapitola

RP0429

paragraf

1830

popis

částka změny

Investiční dotace - prostředky ze
SR
Investiční dotace - prostředky z
ERDF
Předpoklad

5 153,74
87 613,61
-92 767,35

9 p) Návrh změny rozpočtu města na rok 2015 na straně výdajů, tj. snížení rozpočtu kapitoly 741 - OE o
částku 318.650,00 Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 784 - OPVZ ve stejné výši
změnu rozpočtu města na rok 2015 na straně výdajů, tj. snížení rozpočtu kapitoly 741 - OE o částku
318.650,00 Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 784 - OPVZ ve stejné výši.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
5901

Rezerva z dotačních titulů

-318 650,00

5192

3213

Soudní poplatky a náhrady

318 650,00

kapitola

paragraf

pol.

RP0431

741 - OE
784 OPVZ

6171
3639

RP0432

účelový
znak

prvek
rozpočtu
3369

č. pož.

popis

částka změny

hl. pro 5
10) Návrh na předání nepotřebného majetku města Příbram Divadlu A. Dvořáka Příbram k hospodaření
R.usn.č.1147/2015
Rada s c h v a l u j e
předání nepotřebného majetku města Příbram Divadlu A. Dvořáka Příbram k hospodaření.
hl. pro 5
11) Žádost SVJ Příbram III, Dlouhá ulice čp. 102 o bezplatný převod pozemku pod domem
R.usn.č.1148/2015
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
žádost SVJ Příbram III, Dlouhá ulice čp. 102 o bezplatný převod pozemku pod domem.
II. u k l á d á
MěRK předložit materiál na zasedání ZM.
hl. pro 5
12) Stanoviska Rady města Příbram pro osoby v evidenci Úřadu práce České republiky, užívající byt za
účelem bydlení v ubytovacím zařízení
R.usn.č.1149/2015
Rada I. n e v y d á v á
souhlas s tím, aby orgán pomoci v hmotné nouzi Úřadu práce České republiky určil osoby ……………,
za osobu užívající byt uvedeného ubytovacího zařízení Stavus, a.s., Poštovní 5, Příbram V – Zdaboř za
účelem bydlení podle § 33a odst. 3 zákona o pomoci v hmotné nouzi.
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II. n e v y d á v á
souhlas s tím, aby orgán pomoci v hmotné nouzi Úřadu práce České republiky určil osoby ……………,
za osobu užívající byt uvedeného ubytovacího zařízení Stavus, a.s., Poštovní 5, Příbram V – Zdaboř za
účelem bydlení podle § 33a odst. 3 zákona o pomoci v hmotné nouzi.
III. n e v y d á v á
souhlas s tím, aby orgán pomoci v hmotné nouzi Úřadu práce České republiky určil osoby ……………,
za osobu užívající byt uvedeného ubytovacího zařízení Stavus, a.s., Poštovní 5, Příbram V – Zdaboř za
účelem bydlení podle § 33a odst. 3 zákona o pomoci v hmotné nouzi.
IV. n e v y d á v á
souhlas s tím, aby orgán pomoci v hmotné nouzi Úřadu práce České republiky určil osoby ……………
za osobu užívající byt uvedeného ubytovacího zařízení Stavus, a.s., Poštovní 5, Příbram V – Zdaboř za
účelem bydlení podle § 33a odst. 3 zákona o pomoci v hmotné nouzi.
V. n e v y d á v á
souhlas s tím, aby orgán pomoci v hmotné nouzi Úřadu práce České republiky určil osoby ……………
za osobu užívající byt uvedeného ubytovacího zařízení Stavus, a.s., Pod Čertovým pahorkem 484,
Příbram VII za účelem bydlení podle § 33a odst. 3 zákona o pomoci v hmotné nouzi.
VI. n e v y d á v á
souhlas s tím, aby orgán pomoci v hmotné nouzi Úřadu práce České republiky určil osoby ……………,
za osobu užívající byt uvedeného ubytovacího zařízení, Stavus, a.s., Pod Čertovým pahorkem 484,
Příbram VII za účelem bydlení podle § 33a odst. 3 zákona o pomoci v hmotné nouzi.
VII. n e v y d á v á
souhlas s tím, aby orgán pomoci v hmotné nouzi Úřadu práce České republiky určil osoby ……………,
za osobu užívající byt uvedeného ubytovacího zařízení, Stavus, a.s., Pod Čertovým pahorkem 484,
Příbram VII za účelem bydlení podle § 33a odst. 3 zákona o pomoci v hmotné nouzi.
VIII. n e v y d á v á
souhlas s tím, aby orgán pomoci v hmotné nouzi Úřadu práce České republiky určil osoby ……………
za osobu užívající byt uvedeného ubytovacího zařízení, Stavus, a.s., Pod Čertovým pahorkem 484,
Příbram VII za účelem bydlení podle § 33a odst. 3 zákona o pomoci v hmotné nouzi.
IX. n e v y d á v á
souhlas s tím, aby orgán pomoci v hmotné nouzi Úřadu práce České republiky určil osoby ……………
za osobu užívající byt uvedeného ubytovacího zařízení, Stavus, a.s., Pod Čertovým pahorkem 484,
Příbram VII za účelem bydlení podle § 33a odst. 3 zákona o pomoci v hmotné nouzi.
hl. pro 5
13) Koncepce prevence kriminality na období 2016–2018
R.usn.č.1150/2015
Rada d o p o r u č u j e ZM
schválit Koncepci prevence kriminality města Příbram na léta 2016–2018.
hl. pro 4
(nepřítomen Mgr. Švenda)

14) Vyhodnocení bezpečnostních rizik na školách a školských zařízeních zřizovaných městem Příbram
R.usn.č.1151/2015
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
materiál „Vyhodnocení bezpečnostních rizik na školách a školských zařízeních zřizovaných městem
Příbram“.

Město Příbram - RM 14.12.2015
II. u k l á d á
OŠKS individuální posouzení z hlediska bezpečnostních standardů MŠMT a finančních možností
města a školských zařízení a to do 30.06.2016.
hl. pro 5
15) Přerušení provozu školní družiny příbramských základních škol v období vánočních prázdnin
R.usn.č.1152/2015
Rada b e r e n a v ě d o m í
záměr ředitelů Základní školy pod Svatou Horou, Příbram; Základní školy, Příbram II, Jiráskovy sady
273; Základní školy, Příbram – Březové Hory, Prokopská 337; Základní školy, Příbram VII, Bratří Čapků
279, p.o. a Základní školy, Příbram VIII, Školní 75 přerušit činnost školní družiny v období 23.12.2015 –
03.01.2016 a ředitele Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 od 28. do 30.12.2015.
hl. pro 5
16) Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu, k. ú. Liha
R.usn.č.1153/2015
Rada s c h v a l u j e
uzavření smlouvy zakládající panu ……………, bytem ……………, právo provést stavbu příjezdové
zpevněné komunikace v šíři 2,5 m, která bude zpevněna hutněnými vrstvami štěrkopískových drtí do
hloubky 30 cm, bez obrub a asfaltového povrchu na části pozemku p. č. 423 (viz situační zákres
v příloze žádosti pana ……………, jež je součástí předloženého materiálu) v katastrálním území Liha,
s uvedením podmínky konzultace s jednatelem společnosti Městské lesy Příbram s.r.o. před započetím
stavebních prací do textu smlouvy.
hl. pro 5
17)Návrh na částečnou revokaci usnesení rady města č. 928/2015 ze dne 5.10.2015 týkající se bodu II
R.usn.č.1154/2015
Rada s c h v a l u j e
částečnou revokaci usnesení č. 928/2015 Rady města Příbram ze dne 5.10.2015 týkající se bodu II, a
to nahrazení slov „pronájem pozemku p. č. st. 400/20 v k. ú. Březové Hory“ slovy „pronájem části
pozemku p. č. st. 400/20 v k. ú. Březové Hory o výměře 16 m2“.
hl. pro 5
18) Uzavření smlouvy o pronájmu id. podílu ve výši 2/3 pozemku p. č. 655/2 v k. ú. Příbram
R.usn.č.1155/2015
Rada s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o pronájmu id. podílu ve výši 2/3 pozemku p. č. 655/2 v k. ú. Příbram, který je ve
vlastnictví ……………, za cenu 30 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tím, že město Příbram uhradí
…………… částku ve výši 30 Kč/m2/rok za bezesmluvní užívání id. podílu ve výši 2/3 pozemku p. č.
655/2 v k. ú. Příbram, a to zpětně od 1.5.2015.
Částka za nájemné stanovena radou města bude hrazena z kapitoly odboru 785, prvek 3215 a úhrada
za bezesmluvní užívání stanovena radou města bude hrazena z kapitoly odboru 785, prvek 3217.
hl. pro 5
19) Uzavření smlouvy o pronájmu pozemku p. č. 716/2 v k. ú. Příbram
R.usn.č.1156/2015
Rada s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o pronájmu pozemku p. č. 716/2 v katastrálním území Příbram, který je ve vlastnictví
paní ……………, bytem ……………, za cenu 30 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tím, že město Příbram
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uhradí paní …………… částku za bezesmluvní užívání tohoto pozemku ve výši 30 Kč/m2/rok, za 2 roky
zpětně.
Nájemné stanovené radou města (ve výši 1.530 Kč) bude hrazeno z kapitoly odboru 785, prvek 3215 a
úhrada částky za bezesmluvní užívání ve výši 3.060 Kč bude uhrazena z kapitoly odboru 785, prvek
3217.
hl. pro 5
20) Výzva k uzavření smlouvy o nájmu a k úhradě částky za bezesmluvní užívání pozemku p. č. 4232/18
v k . ú. Příbram
R.usn.č.1157/2015
Rada s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o nájmu pozemku p. č. 4232/18 v katastrálním území Příbram, který je ve vlastnictví
společnosti GONURA PROPERTY, s.r.o., se sídlem Praha 13 – Stodůlky, Bucharova 1314/8, 158 00,
IČO 28238338, včetně úhrady částky za bezesmluvní užívání pozemku, a to s těmito náležitostmi:
1) Sjednání nájemného ve výši 15.120 Kč/rok (tj. 1260 Kč/měsíc), avšak bez připočtení DPH,
splatného měsíčně předem nejpozději k 5. dni v měsíci, za který se nájemné hradí, přičemž při
prodlení s placením nájemného je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši
0,2 % denně z dlužné částky.
2) Uhrazení částky ve výši 30.240 Kč za předchozí bezesmluvní užívání do 30 dnů od uzavření této
smlouvy.
3) Sjednání nájemního vztahu na dobu určitou od 1.12.2015 do 30.11.2020.
Nájemné ve výši 15.120 Kč/rok bude hrazeno z kapitoly odboru 785, prvek 3215 a úhrada částky za
bezesmluvní užívání ve výši 30.240 Kč bude uhrazena z kapitoly odboru 785, prvek 3217.
hl. pro 5
21) Žádost o prodej částí pozemků pod trafostanicemi v k. ú. Příbram, Březové Hory a Zdaboř
R.usn.č.1158/2015
Rada I. d o p o r u č u j e ZM
schválit prodej části pozemku p. č. 2269 o výměře cca 7 m2 z celkové výměry 4280 m2 v katastrálním
území Příbram, za cenu 990 Kč/m2, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV –
Podmokly, IČO 24729035 s tím, že společnost uhradí částku ve výši 100 Kč/m2/rok za bezesmluvní
užívání části tohoto pozemku, za 2 roky zpětně.
II. d o p o r u č u j e ZM
schválit prodej části pozemku p. č. 602/1 o výměře cca 4 m2 z celkové výměry 622 m2 v katastrálním
území Příbram, za cenu 960 Kč/m2, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV –
Podmokly, IČO 24729035 s tím, že společnost uhradí částku ve výši 95 Kč/m2/rok za bezesmluvní
užívání části tohoto pozemku, za 2 roky zpětně.
III. d o p o r u č u j e ZM
schválit prodej části pozemku p. č. 1023/1 o výměře cca 4 m2 z celkové výměry 1610 m2 v katastrálním
území Příbram, za cenu 930 Kč/m2, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV –
Podmokly, IČO 24729035 s tím, že společnost uhradí částku ve výši 93 Kč/m2/rok za bezesmluvní
užívání části tohoto pozemku, za 2 roky zpětně.
IV. d o p o r u č u j e ZM
schválit prodej části pozemku p. č. 515/55 o výměře cca 11 m2 z celkové výměry 3040 m2
v katastrálním území Březové Hory, za cenu 875 Kč/m2, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČO 24729035 s tím, že společnost uhradí částku ve výši 87
Kč/m2/rok za bezesmluvní užívání části tohoto pozemku, za 2 roky zpětně.
V. d o p o r u č u j e ZM
schválit prodej části pozemku p. č. 28/22 o výměře cca 11 m2 z celkové výměry 305 m2 v katastrálním
území Zdaboř, za cenu 823 Kč/m2, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV –
Podmokly, IČO 24729035 s tím, že společnost uhradí částku ve výši 83 Kč/m2/rok za bezesmluvní
užívání části tohoto pozemku, za 2 roky zpětně,
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s tím, že společnost ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČO 24729035
uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku ve výši 2.400 Kč.
hl. pro 5
22) Žádost o pronájem části pozemku p. č. 4748 o výměře cca 30 m2 v k. ú. Příbram
R.usn.č.1159/2015
Rada n e s c h v a l u j e
pronájem části pozemku p. č. 4748 o výměře 30 m2 z celkové výměry 2789 m2 v katastrálním území
Příbram, za cenu……..Kč/m2/rok, panu ……………, bytem …………….
hl. pro 5
23) Předžalobní výzva k úhradě bezdůvodného obohacení za užívání pozemků v k.ú. Příbram a návrh na
schválení záměru uzavření nájemní smlouvy na nájem těchto pozemků
R.usn.č.1160/2015
Rada I. n e s c h v a l u j e
úhradu celkové částky 527.057 Kč za bezesmluvní užívání pozemků v k.ú. Příbram: p.č. 620/18, o
výměře 524 m2, ostatní plocha, neplodná půda, p.č. 627, o výměře 365 m2, ostatní plocha, neplodná
půda, p.č. 620/5, o výměře 237 m2, ostatní plocha, neplodná půda, p.č. 620/3, o výměře 305 m2,
ostatní plocha, neplodná půda, p.č. 620/2, o výměře 171 m2, ostatní plocha, neplodná půda, na nichž
se nachází parkoviště „pod Uranem“ v Plzeňské ulici, v Příbrami I, provozované městem Příbram, a to
podle předžalobní výzvy za období od 01.10.2013 do 30.11.2015. Přičemž částka poskytnutá
jednotlivým vlastníkům pozemků na základě výpočtu užívání za nespornou výměru pozemků ve
vlastnictví jednotlivých majitelů pozemků při použití sazby 152,- Kč/m2 za rok, činí: paní ……………
bytem ……………, částku 86.198 Kč, společnosti KR-METAL s.r.o., Třebská 465, 261 01 Příbram V Zdaboř, IČ: 27098109, částku 186.543 Kč, panu ……………, bytem ……………, částku 60.042 Kč, paní
……………, bytem ……………, částku 60.042 Kč, panu ……………, bytem ……………, částku 77.973
Kč a panu ……………, bytem …………… částku 56.259 Kč.
II. n e s c h v a l u j e
úhradu celkové částky 487.008 Kč za bezesmluvní užívání pozemků v k.ú. Příbram: p.č. 620/18, o
výměře 524 m2, ostatní plocha, neplodná půda, p.č. 627, o výměře 365 m2, ostatní plocha, neplodná
půda, p.č. 620/5, o výměře 237 m2, ostatní plocha, neplodná půda, p.č. 620/3, o výměře 305 m2,
ostatní plocha, neplodná půda, p.č. 620/2, o výměře 171 m2, ostatní plocha, neplodná půda, na nichž
se nachází parkoviště „pod Uranem“ v Plzeňské ulici, v Příbrami I, provozované městem Příbram, a to
za nepromlčené období dvou let. Přičemž částka poskytnutá jednotlivým vlastníkům pozemků na
základě výpočtu užívání za nespornou výměru pozemků ve vlastnictví jednotlivých majitelů pozemků při
použití sazby 152,- Kč/m2 za rok činí: paní …………… bytem ……………, částku 79.648,- Kč,
společnosti KR-METAL s.r.o., Třebská 465, 261 01 Příbram V - Zdaboř, IČ: 27098109, částku 172.368,Kč, panu ……………, bytem ……………, částku 55.480,- Kč, paní ……………, bytem ……………,
částku 55.480 Kč, panu ……………, bytem ……………, částku 72.048 Kč a panu ……………, bytem
…………… 51.984 Kč.
III. n e s c h v a l u j e
záměr uzavření nájemní smlouvy na nájem pozemků v k.ú. Příbram, na nichž se nachází městem
Příbram provozované parkoviště „pod Uranem“ v Plzeňské ulici, v Příbrami I - p.č. 620/18, o výměře
524 m2, p.č. 627, o výměře 365 m2, p.č. 620/5, o výměře 237 m2, p.č. 620/3, o výměře 305 m2 a p.č.
620/2, o výměře 171 m2.
IV. k o n s t a t u j e,
že úhradu částky za bezesmluvní užívání předmětných pozemků a záměr uzavření nájemní smlouvy
týkající se předmětných pozemků neschválila s ohledem na text předposledního a posledního odstavce
na straně č. 9 rozsudku odvolacího Krajského soudu v Praze č. j. 27 Co 379/2015 – 300 ze dne
12.11.2015, kde je uvedeno, že pokud by zde nebylo uznání základu nároku ze strany žalovaného, byl
by odůvodněn závěr, že žalovanému, coby obci, žádné bezdůvodné obohacení tímto způsobem užívání
předmětných pozemků v rozhodném období nevzniklo, přičemž s ohledem na uznání základu nároku
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žalovaným se však odvolací soud zabýval toliko správností závěrů soudu prvního stupně o rozsahu
bezdůvodného obohacení žalovaného.
hl. pro 5
24) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení přípojky splaškové kanalizace a zřízení
věcného břemene uložené vodovodní přípojky - p. č. 4737 v k. ú. Příbram
R.usn.č.1161/2015
Rada s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene uložení přípojky splaškové kanalizace a zřízení věcného břemene uložené
vodovodní přípojky přes pozemek ve vlastnictví města Příbram, a to p. č. 4737 v k. ú. Příbram, ve
prospěch pozemku p. č. 4595/1 v k. ú. Příbram, jehož součástí je objekt k bydlení č. p. 46 v Příbrami IX,
přičemž v době uzavírání příslušných smluvních vztahů týkajících se zřízení věcného břemene
budou v těchto smluvních dokumentech uvedeni jako oprávnění z věcného břemene ti, kteří budou
v té době vlastníky pozemku, v jehož prospěch se věcné břemeno zřizuje.
Věcné břemeno bude oceněno zvlášť za každou inž. síť dle "Zásad", a to:
pozemek p. č. 4737 – místní komunikace III. tř., zeleň
– uložení křížením komunikace za cenu 700 Kč/bm
– uložení v zeleni za cenu 50 Kč/bm.
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.
hl. pro 4
(nepřítomen PhDr. Vácha)
25) Žádost o zřízení věcného břemene cesty přes část pozemku p. č. 208/1 v k. ú. Orlov - doprojednání
R.usn.č.1162/2015
Rada s c h v a l u j e
bezúplatné zřízení věcného břemene cesty přes část pozemku ve vlastnictví města Příbram,
p. č. 208/1 v k. ú. Orlov, ve prospěch pozemku p. č. 23/16 v k. ú. Orlov, a to dle geometrického plánu č.
435-177/2015 ze dne 25.10.2015, kde je vymezen přesný rozsah věcného břemene. V době uzavírání
příslušného smluvního vztahu týkajícího se zřízení věcného břemene budou v tomto smluvním
dokumentu uvedeni jako oprávnění z věcného břemene ti, kteří budou v té době vlastníky pozemku, v
jehož prospěch se věcné břemeno zřizuje.
hl. pro 4
(nepřítomen PhDr. Vácha)
26) Návrh na doprojednání věcného břemene u pozemků v k. ú. Březové Hory
R.usn.č.1163/2015
Rada I. s c h v a l u j e
rozšíření rozsahu věcného břemene u pozemků p. č. 515/39, p. č. 515/41, p. č. 515/43, p. č. 515/44, p.
č. 515/46, p. č. 715/41, vše v k. ú. Březové Hory, jejichž zřízení bylo schváleno usnesením Rady města
Příbram č. 558/2013 dne 22.07.2013, o uložení „vtahováním v kolektoru“ s jemu odpovídajícím
oceněním dle "Zásad“ za cenu 50 Kč/bm. Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle
platných právních předpisů.
II. s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene uložené podzemní liniové stavby sítě elektronických komunikací přes
pozemky ve vlastnictví města Příbram, a to p. č. 515/30, p. č. 515/31, p. č. 515/34 a p. č. 515/42, vše
v k. ú. Březové Hory, ve prospěch společnosti MONEX s.r.o., se sídlem Příbram III, Milínská 182,
PSČ 26101, IČO 62968521.
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:
pozemky p. č. 515/30 – zeleň
– uložení v zeleni za cenu 100 Kč/bm
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pozemek p. č. 515/31 – místní komunikace IV. tř – chodník
– uložení v komunikaci IV. tř. za cenu 100 Kč/bm
pozemek p. č. 515/34 – účelová komunikace
– uložení v účelové komunikaci za cenu 100 Kč/bm
pozemek p. č. 515/42 – zeleň
– uložení v zeleni za cenu 100 Kč/bm
– uložení vtahováním v kolektoru za cenu 50 Kč/bm.
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.
III. s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene uložení podzemní liniové stavby sítě elektronických komunikací přes
pozemek ve vlastnictví města Příbram, a to p. č. 479/32 v k. ú. Březové Hory a zřízení věcného
břemene umístění 1 ks přípojkového pilíře na tomto pozemku, ve prospěch společnosti MONEX s.r.o.,
se sídlem Příbram III, Milínská 182, PSČ 26101, IČO 62968521.
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:
pozemek p. č. 479/32 – zeleň
– uložení v zeleni za cenu 100 Kč/bm
– umístění 1 ks přípojkového pilíře za cenu 5 000 Kč/ks.
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.
hl. pro 5
27) Žádost spolku JUDO Příbram o změnu nájemních prostor v Příbrami VII-193
R.usn.č.1164/2015
Rada s c h v a l u j e
1) ukončení smlouvy o pronájmu malé tělocvičny v Příbrami VII-193 ze dne 9.7.2012 mezi spolkem
„JUDO Příbram“, IČ 48954985, a městem Příbram dohodou k datu 31.12.2015,
2) uzavření smlouvy o pronájmu velké tělocvičny v Příbrami VII-193 mezi spolkem „JUDO Příbram“, se
sídlem Příbram VII-193, IČ 48954985, a městem Příbram na dobu neurčitou za cenu 15 000
Kč/měsíc s účinností od 1.1.2016.
hl. pro 5
28) Návrh na pronájem malé tělocvičny na období do 30.6.2016 v Příbrami VII, Žežická ul. 193
R.usn.č.1165/2015
Rada s c h v a l u j e
1) pronájem malé tělocvičny na období do 30.6.2016 v Příbrami VII, Žežická ul. 193 za cenu 225
Kč/hodinu,
2) uzavření smlouvy o nájmu malé tělocvičny v Příbrami VII, Žežická ul. 193 na období do 30.6.2016
mezi městem Příbram
a
……………
(pondělí 20,00 - 21,30 hod.)
spolkem Tilius, o.s., IČO 22684646, Jana Drdy 487, Příbram VII
(úterý 18,30 - 21,30 hod.)
……………
(středa 20,00 - 21,00 hod.)
spolkem Tilius, o.s., IČO 22684646, Jana Drdy 487, Příbram VII
(čtvrtek 18,30 – 20,30 hod.)
……………
(pátek 19,00 – 20,00 hod.)
s účinností od 1.1.2016.
3)

uzavření smlouvy o pronájmu kabinetu v pavilonu tělocvičen za cenu 1 000 Kč/měsíčně pro
organizaci Tilius, o.s., IČO 22684646, se sídlem Jana Drdy 487, Příbram VII, na období do
30.6.2016 s účinností od 1.1.2016.
hl. pro 5

29) Informace k úhradám poskytovaných služeb v pavilonech v Příbrami VII, Žežická ul. 193
R.usn.č.1166/2015
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
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informaci k úhradám poskytovaných služeb v pavilonech v Příbrami VII, Žežická ul. 193.
II. u k l á d á
OSM zahájit administrativní kroky vedoucí ke sjednání výpůjčky předmětných prostor u všech
nájemníků v pavilonu neziskových organizací v Příbrami VII-193 vč. organizace Magdaléna, o.p.s., IČO
25617401.
III. u k l á d á
OSM informovat nájemníky v pavilonu neziskových organizací, že od 1.1.2016 budou hradit měsíční
zálohy za služby v částkách stanovených ve smlouvách o nájmu nebytových prostor, popř. dodatcích k
těmto smlouvám.
hl. pro 4
(nepřítomen Mgr. Švenda)

30) Žádost o dotaci na projekt „Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami“
R.usn.č.1167/2015
Rada s c h v a l u j e
1) podání žádosti o dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt „Inkluzivní
vzdělávání na základních školách v Příbrami“,
2) partnerství v rámci projektu „Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami“ s následujícími
partnery s finančním příspěvkem v projektu:
Základní škola pod Svatou Horou, Příbram,
Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273,
Základní škola, Příbram VII, 28. října 1,
Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279, příspěvková organizace,
Waldorfská škola Příbram - mateřská škola, základní škola a střední škola,
Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram.
hl. pro 5
31) Schválení změnového Rozhodnutí a Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu
„Rekonstrukce ulice S. K. Neumanna“
R.usn.č.1168/2015
Rada s c h v a l u j e
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) a Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu
„Rekonstrukce ulice S. K. Neumanna“, reg. číslo CZ.1.06/5.2.00/07.09782, realizovaného v rámci
Integrovaného plánu rozvoje města Příbram pro zónu Březohorského sídliště.
hl. pro 5
32) Výsledky inspekční a kontrolní činnosti provedené ČŠI v příspěvkových organizacích Základní
škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 a Základní umělecká škola Antonína Dvořáka, Příbram III,
Jungmannova 351
R.usn.č.1169/2015
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
výsledky inspekční a kontrolní činnosti provedené Českou školní inspekcí v příspěvkových organizacích
Základní škola, Příbram – Březové Hory, Prokopská 337 ve dnech 16.-19.02.2015 a Základní umělecká
škola Antonína Dvořáka, Příbram III, Jungmannova 351 ve dnech 17.-23.09.2015.
II. n e u k l á d á
přijmout žádná opatření
- vůči řediteli Základní školy Příbram – Březové Hory, Prokopská 337
- vůči pracovníku pověřenému řízením Základní umělecké školy Antonína Dvořáka, Příbram III,
Jungmannova 351.
hl. pro 5
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33) Návrh na úpravu osobních příplatků pro ředitelky a ředitele škol
R.usn.č.1170/2015
Rada s c h v a l u j e
úpravu osobních příplatků ředitelek a ředitelů škol dle předloženého návrhu s účinností od 01.01.2016.
hl. pro 5
34) Rezignace na funkci člena Komise pro výchovu a vzdělávání
R.usn.č.1171/2015
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
rezignaci na funkci člena Komise pro výchovu a vzdělávání paní Naděždy Abrhámové.
II. s t a n o v í
max. počet členů Komise pro výchovu a vzdělávání na 9 s účinností od 01.01.2016.
hl. pro 5
35) Přísedící Okresního soudu v Příbrami – opětovné zvolení
R.usn.č.1172/2015
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
materiál „Přísedící Okresního soudu v Příbrami – opětovné zvolení“.
II. d o p o r u č u j e ZM
zvolit paní Ing. Zinaidu Valáškovou do funkce přísedící Okresního soudu v Příbrami pro funkční období
2016 – 2020.
hl. pro 5

36) Vyjádření Rady města Příbram k žádosti o navýšení kapacity lůžek Domova Maják, o.p.s.
R.usn.č.1173/2015
Rada n e s o u h l a s í
s navýšením kapacity 48 lůžek u sociální služby „domov se zvláštním režimem“, kterou na území obce
s rozšířenou působností Příbram poskytuje o.p.s. Domov Maják a to z důvodu nedodání potřebných
dokladů.
hl. pro 5
37) Stanoviska Rady města Příbram pro osoby v evidenci Úřadu práce České republiky, užívající byt za
účelem bydlení v ubytovacím zařízení
R.usn.č.1174/2015
Rada I. n e v y d á v á
souhlas s tím, aby orgán pomoci v hmotné nouzi Úřadu práce České republiky určil osoby ……………,
za osobu užívající byt uvedeného ubytovacího zařízení REGOLO, Lipová 345, Příbram IV za účelem
bydlení podle § 33a odst. 3 zákona o pomoci v hmotné nouzi.
II. v y d á v á
souhlas s tím, aby orgán pomoci v hmotné nouzi Úřadu práce České republiky určil osoby ……………,
za osobu užívající byt uvedeného ubytovacího zařízení Oblastní nemocnice Příbram a.s., Žežická 264,
Příbram V – Zdaboř za účelem bydlení podle § 33a odst. 3 zákona o pomoci v hmotné nouzi.
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III. v y d á v á
souhlas s tím, aby orgán pomoci v hmotné nouzi Úřadu práce České republiky určil osoby ……………,
za osobu užívající byt uvedeného ubytovacího zařízení Stavus a.s., Politických vězňů 88, Příbram VII
za účelem bydlení podle § 33a odst. 3 zákona o pomoci v hmotné nouzi.
IV. n e v y d á v á
souhlas s tím, aby orgán pomoci v hmotné nouzi Úřadu práce České republiky určil osoby ……………,
za osobu užívající byt uvedeného ubytovacího zařízení Pohoda, Gen. R. Tesaříka 338, Příbram I za
účelem bydlení podle § 33a odst. 3 zákona o pomoci v hmotné nouzi.
V. v y d á v á
souhlas s tím, aby orgán pomoci v hmotné nouzi Úřadu práce České republiky určil osoby ……………,
za osobu užívající byt uvedeného ubytovacího zařízení Riviera Consulting, s.r.o., Solenice 32, Solenice
za účelem bydlení podle § 33a odst. 3 zákona o pomoci v hmotné nouzi.
VI. n e v y d á v á
souhlas s tím, aby orgán pomoci v hmotné nouzi Úřadu práce České republiky určil osoby ……………,
za osobu užívající byt uvedeného ubytovacího zařízení Riviera Consulting, s.r.o., Solenice 32, Solenice
za účelem bydlení podle § 33a odst. 3 zákona o pomoci v hmotné nouzi.
VII. v y d á v á
souhlas s tím, aby orgán pomoci v hmotné nouzi Úřadu práce České republiky určil osoby ……………,
za osobu užívající byt uvedeného ubytovacího zařízení Riviera Consulting, s.r.o., Solenice 32, Solenice
za účelem bydlení podle § 33a odst. 3 zákona o pomoci v hmotné nouzi.
VIII. n e v y d á v á
souhlas s tím, aby orgán pomoci v hmotné nouzi Úřadu práce České republiky určil osoby ……………,
za osobu užívající byt uvedeného ubytovacího zařízení Stavus a.s., Pod Čertovým pahorkem 484,
Příbram VII za účelem bydlení podle § 33a odst. 3 zákona o pomoci v hmotné nouzi.
IX. n e v y d á v á
souhlas s tím, aby orgán pomoci v hmotné nouzi Úřadu práce České republiky určil osoby ……………,
za osobu užívající byt uvedeného ubytovacího zařízení Stavus a.s., Pod Čertovým pahorkem 484,
Příbram VII za účelem bydlení podle § 33a odst. 3 zákona o pomoci v hmotné nouzi.
X. v y d á v á
souhlas s tím, aby orgán pomoci v hmotné nouzi Úřadu práce České republiky určil osoby ……………,
za osobu užívající byt uvedeného ubytovacího zařízení Stavus a.s., Pod Čertovým pahorkem 485,
Příbram VII za účelem bydlení podle § 33a odst. 3 zákona o pomoci v hmotné nouzi.
XI. v y d á v á
souhlas s tím, aby orgán pomoci v hmotné nouzi Úřadu práce České republiky určil osoby ……………,
za osobu užívající byt uvedeného ubytovacího zařízení Stavus a.s., Pod Čertovým pahorkem 485,
Příbram VII za účelem bydlení podle § 33a odst. 3 zákona o pomoci v hmotné nouzi.
hl. pro 5
38) Návrh z jednání Komise zdravotní a sociální ze dne 02.12.2015 o přidělení bytů v DPS
R.usn.č.1175/2015
Rada s c h v a l u j e
1) přidělení bytu č. 66 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“,
2) přidělení bytu č. 44 v DPS Příbram III, Průběžná 143, pro paní ……………, trvale bytem
…………… na dobu 1 roku dle Směrnice č. 1/2015 „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve
vlastnictví Města Příbram“,
3) přidělení bytu č. 36 v DPS Příbram VIII, Brodská 102, pro paní ……………, trvale bytem
…………… na dobu 1 roku dle Směrnice č. 1/2015 „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve
vlastnictví Města Příbram“.
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hl. pro 5
39) Žádost o částečnou revokaci usnesení č. 1040/2015 z jednání RM dne 16.11.2015 – navýšení
mzdového limitu o částku 66 050 Kč a navýšení limitu na OON o částku 300 000 Kč
R.usn.č.1176/2015
Rada I. r e v o k u j e
usnesení č.1040/2015 z jednání RM dne 16.11.2015.
II. s c h v a l u j e
navýšení mzdového limitu o částku 66 050 Kč a navýšení limitu na OON o částku 300 000 Kč.
hl. pro 5
40) Finanční podpora bruslení pro žáky příbramských základních škol v sezóně 2015-16
R.usn.č.1177/2015
Rada s c h v a l u j e
poskytnutí finančních příspěvků ve výši 89 000,00 Kč na podporu bruslení pro žáky příbramských
základních škol jako součást snižování a prevence rizikového chování mládeže.
hl. pro 5
41) Klidová zóna Ryneček – informace o řešení problematiky lanového centra
R.usn.č.1178/2015
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
Informaci o řešení problematiky lanového centra.
II. u k l á d á
OIRM ve spolupráci s OPVZ předložit RM návrh definitivního řešení v této věci nejpozději do 11.1.2016.
hl. pro 5
42) Rekonstrukce místních komunikací v Příbrami - 3. etapa, dílčí část 1 – Hrabákova ul., Dodatek č. 2
k SoD
R.usn.č.1179/2015
Rada s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 627/OSHI/2015 „Rekonstrukce místních komunikací
v Příbrami – 3. etapa, dílčí část 1) Hrabákova ul.“ se zhotovitelem díla Bögl a Krýsl, k.s., IČ: 26374919,
jímž se mění čl. II. PŘEDMĚT DÍLA odst. 2.1, a článek IV. CENA ZA DÍLO, odst. 4.2. to vše dle
geometrického zaměření stavby a skutečně provedených prací.
hl. pro 5
43) Žádosti mateřských škol o umožnění využívat tělocvičnu v Příbrami VII-193
R.usn.č.1180/2015
Rada s c h v a l u j e
uzavření smluv o výpůjčce na využití malé tělocvičny v Příbrami VII, Žežická ul. 193 na I. pololetí roku
2016 s těmito mateřskými školami:
Mateřská škola, Příbram VII, Jana Drdy 496 (odloučené pracoviště Žežická 193 v Příbrami VII), IČO
70887888 (1x týdně – úterý 08,00 – 11,00 hodin),
Mateřská škola Klubíčko, IČO 75033917 (2x týdně – pondělí a středa: 08,00 – 11,30 hodin),
Mateřská škola, Příbram VIII, Školní 131, IČO 70887896 (1x měsíčně – pátek: 09,00 – 11,00 hodin),
Alternativní mateřská škola, IČO 75033976 (1x za 14 dnů – čtvrtek: 09,00 – 10,30 hodin).
hl. pro 5
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44) Různé
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