Město Příbram - RM 28.12.2015
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 28.12.2015
od 14.00 hodin na Městském úřadě Příbram

1) Zahájení, kontrola zápisu a usnesení z minulé RM, ověřovatelé
Ověřovatelé zápisu: Ing. Václav Dvořák, PhDr. Petr Vácha
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. Žádost o bezplatné užívání plaveckého bazénu
6. Plán zimní údržby místních komunikací ve městě Příbrami pro období 2016 - 2020
7. Aktualizace povodňové komise
8. Schválení změny č. 15 v Integrovaném plánu rozvoje města Příbram
9. Rezignace na funkci člena Komise zdravotní a sociální
10. Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.07.2015 do 30.09.2015 včetně plnění usnesení
ZM za minulá období
11. Rozpočtové změny
12. Návrh na vyhlášení 1. výběrového řízení na poskytování zápůjček z fondu FOM (Fondu oprav a
modernizace bydlení na území města Příbram) v roce 2016
13. Žádost Spolku rodičů ZŠ Jiráskovy sady, Příbram o souhlas s umístěním sídla
14. Žádost ředitele Základní školy, Příbram II, Jiráskovy sady 273 o převod finančních prostředků z rezervního
do investičního fondu
15. Příbramský Big Band, z.s.
16. Usnesení z komisí
17. Žádost o finanční dar Domova pod Lípou
18. Žádost o zapůjčení IT zařízení Klubu stomiků ILCO
19. Bezúplatný převod pozemků p. č. 4233/119, p. č. 4233/121, p. č. 4246/95, p. č. 4246/109, p. č. 4246/110,
p. č. 4501/11, p. č. 4514/1 vše v k. ú. Příbram
20. Návrh kupní smlouvy týkající se pozemku p. č. 262/4 v k. ú. Kozičín
21. Předžalobní „upomínka“ k úhradě částky za bezesmluvní užívání pozemku p.č. 28/51 v k.ú. Zdaboř
22. Návrh na uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu pozemků a staveb ze dne 31.10.2001
23. Návrh na sepsání souhlasného prohlášení o vlastnickém právu České republiky k pozemku p.č. 960/2,
k.ú. Příbram
24. Návrh programu 14. zasedání ZM dne 18.01.2016
25. Žádost o souhlas města s umístěním sídla spolku na adrese Obchodní akademie a Vyšší odborné školy
Příbram, tj. Na Příkopech 104, Příbram I
26. Žádost Obchodní akademie a Vyšší odborné školy Příbram o souhlas s podnájmem prostor školy
27. Žádost o souhlas zřizovatele s podáním žádosti na Středočeský kraj o dotaci pro rok 2016 z Fondu kultury
a obnovy památek
28. Žádost …………… o přidělení buňky v ubytovně v Příbrami IV-5 (kasárna)
29. Realizace projektu Senior Point ve městě Příbram
30. Demolice objektů na parc. č. 88,89,90,91 v k.ú. Bytíz – přímé zadání
31. Záměr zakázky – Výběr zhotovitele stavebních prací KODUS
32. Úprava vybraných cen v Ceníku SZM Příbram od 01.01.2016
33. Reklamní poutače – společnost Dirtecho Media s. r. o.
34. Vrácení městského příspěvku
35. Různé
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R.usn.č.1181/2015
Rada
schvaluje
program dnešního jednání.
hl. pro 5
3) Informace členů RM

4) Interpelace

5) Žádost o bezplatné užívání plaveckého bazénu
R.usn.č.1182/2015
Rada u k l á d á
řediteli SZM Příbram projednat se sl. …………… možnosti další spolupráce.
hl. pro 5
6) Plán zimní údržby místních komunikací ve městě Příbrami pro období 2016 - 2020
R.usn.č.1183/2015
Rada s c h v a l u j e
plán zimní údržby místních komunikací ve městě Příbrami pro období 2016 – 2020.
hl. pro 5
7) Aktualizace povodňové komise
R.usn.č.1184/2015
Rada s o u h l a s í
s aktualizací povodňové komise dle přílohy tohoto materiálu.
hl. pro 5
8) Schválení změny č. 15 v Integrovaném plánu rozvoje města Příbram
R.usn.č.1185/2015
Rada s c h v a l u j e
Oznámení o změně v IPRM č. 15 - změny v řídícím výboru a časovém harmonogramu IPRM.
hl. pro 5

9) Rezignace na funkci člena Komise zdravotní a sociální
R.usn.č.1186/2015
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
rezignaci na funkci člena Komise zdravotní a sociální paní Heleny Holánkové.

II. j m e n u j e
paní Lenku Samkovou do funkce člena komise zdravotní a sociální.
hl. pro 5
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10) Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.07.2015 do 30.09.2015 včetně plnění
usnesení ZM za minulá období
R.usn.č.1187/2015
Rada b e r e n a v ě d o m í
předloženou Zprávu o kontrole plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.07.2015 do 30.09.2015
včetně plnění usnesení ZM za minulá období.
hl. pro 5
11) Rozpočtové změny (a – m)
R.usn.č.1188/2015
Rada s c h v a l u j e
11 a) Návrh změny rozpočtu města na rok 2015 na straně výdajů v rámci kapitoly 717 - Městská policie
Příbram
změnu rozpočtu města na rok 2015 na straně výdajů v rámci kapitoly 717 - Městská policie Příbram.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0439
RP0439

717 - MP
717 - MP

5311
5311

6122
5171

účelový
znak

prvek
rozpočtu
92
88

popis
Stroje, přístroje, zařízení
Opravy a udržování

částka změny
-245 000,00
245 000,00

11 b) Návrh změny rozpočtu města na rok 2015 v rámci kapitoly 787 - CSZS, tj. snížení neinvestičního
příspěvku Centru sociálních a zdravotních služeb o částku 1.300.000 Kč a navýšení investičního
příspěvku této organizaci ve stejné výši
změnu rozpočtu města na rok 2015 v rámci kapitoly 787 - CSZS, tj. snížení neinvestičního příspěvku
Centru sociálních a zdravotních služeb o částku 1.300.000 Kč a navýšení investičního příspěvku této
organizaci ve stejné výši.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
účelový
znak

prvek
rozpočtu

č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0448

787 - CSZS

4351

5331

3475

RP0448

787 - CSZS

4351

6351

3624

popis
Neinvestiční příspěvek od
zřizovatele
Investiční příspěvek od
zřizovatele

částka změny
-1 300 000,00
1 300 000,00

11 c) Návrh změny rozpočtu města na rok 2015 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE (dotace)
z důvodu přijetí investiční dotace v celkové výši 466.133,10 Kč, která byla poskytnuta v rámci programu
OPŽP na projekt "Úprava zahrady v přírodním stylu při MŠ Bratří Čapků, Příbram VII"
změnu rozpočtu města na rok 2015 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE (dotace) z důvodu přijetí
investiční dotace v celkové výši 466.133,10 Kč, která byla poskytnuta v rámci programu OPŽP na
projekt "Úprava zahrady v přírodním stylu při MŠ Bratří Čapků, Příbram VII".
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

RP0449
RP0449
RP0449

741 - OE
741 - OE
741 - OE

paragraf

pol.
4216
4216
4116

účelový
znak
15828
15829

prvek
rozpočtu
3622
3623
1830

popis
Dotace SR
Dotace ERDF
Předpoklad

částka změny
25 896,28
440 236,82
-466 133,10

11 d) Návrh změny rozpočtu města na rok 2015 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE (dotace)
z důvodu přijetí investiční dotace v celkové výši 706.809,09 Kč, která byla poskytnuta v rámci programu
OPŽP na projekt "Úprava zahrady v přírodním stylu při MŠ Školní, Příbram VIII“
změnu rozpočtu města na rok 2015 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE (dotace) z důvodu přijetí
investiční dotace v celkové výši 706.809,09 Kč, která byla poskytnuta v rámci programu OPŽP na
projekt "Úprava zahrady v přírodním stylu při MŠ Školní, Příbram VIII".
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
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č. pož.

kapitola

RP0450
RP0450
RP0450

741 - OE
741 - OE
741 - OE

paragraf

pol.
4216
4216
4116

účelový
znak
15828
15829

prvek
rozpočtu
3620
3621
1830

popis
Dotace SR
Dotace ERDF
Předpoklad

částka změny
39 267,17
667 541,92
-706 809,09

11 e) Návrh změny rozpočtu města na rok 2015 na straně výdajů v rámci kapitoly 717 - Městská policie
Příbram
změnu rozpočtu města na rok 2015 na straně výdajů v rámci kapitoly 717 - Městská policie Příbram.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0453
RP0453
RP0453
RP0453

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

5311
5311
5311
5311

5137
5171
5139
6122

účelový
znak

prvek
rozpočtu
76
88
77
92

popis
Drobný hmotný majetek
Opravy a udržování
Nákup materiálu
Stroje, přístroje, zařízení

částka změny
80 000,00
25 000,00
25 000,00
-130 000,00

11 f) 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.

RP0455

786 OIRM

2212

6121

2212

6121

2212

6121

RP0455
RP0455

786 OIRM
786 OIRM

účelový
znak

82505

prvek
rozpočtu

popis

3343

Rekonstrukce a modernizace MK
vlastní zdroje (nezpůsobilé
výdaje)

61 596,00

3344

Rekonstrukce a modernizace MK

-16 596,00

3345

Rekonstrukce a modernizace MK
vlastní zdroje (způsobilé výdaje)

-45 000,00

částka změny

11 g) Návrh změny rozpočtu města na rok 2015 na straně výdajů v rámci kapitoly 739 - Technické služby Příbram
změnu rozpočtu města na straně výdajů v rámci kapitoly 739 – Technické služby Příbram, tj. snížení
neinvestičního příspěvku o 2.000.000,00 Kč a navýšení investičního transferu zřízené příspěvkové
organizaci Technické služby Příbram ve stejné výši.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.
RP0458
RP0458

kapitola

paragraf

pol.

739 - TS
739 - TS

3639
3639

5331
6351

účel
ový
znak

prvek
rozpočt
u
546
547

popis
Neinvestiční příspěvek
Investiční příspěvek

částka změny
-2 000 000,00
2 000 000,00

11 h) Návrh změny rozpočtu města na rok 2015, tj. snížení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, ÚZ
14018) o částku 19.551,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 717 - Městská policie Příbram ve stejné výši v
souvislosti s vrácením nevyčerpané dotace na projekt "Asistent prevence kriminality"
změnu rozpočtu města na rok 2015, tj. snížení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, ÚZ 14018) o
částku 19.551,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 717 - Městská policie Příbram ve stejné výši v
souvislosti s vrácením nevyčerpané dotace na projekt "Asistent prevence kriminality“.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
5031
5032

účelový
znak
14018
14018

prvek
rozpočtu
2917
2918

4116

14018

1840

č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0459
RP0459

717 - MP
717 - MP

5311
5311

RP0460

741 - OE

popis
Sociální pojištění
Zdravotní pojištění
Neinvestiční dotace prevence
kriminality

částka změny
-9 638,00
-9 913,00
-19 551,00

11 i) Návrh změny rozpočtu města na rok 2015, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace,
ÚZ 13013) o částku 58.000,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 717 - MP ve stejné výši z důvodu přijetí
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finančního příspěvku dle Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č.
PBA-VZ-32/2015
změnu rozpočtu města na rok 2015, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, ÚZ 13013)
o částku 58.000,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 717 - MP ve stejné výši z důvodu přijetí finančního
příspěvku dle Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí
příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. PBA-VZ32/2015.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:

5311
5311
5311

4116
4116
5011
5011
5032

účelový
znak
13013
13013
13013
13013
13013

prvek
rozpočtu
3625
3626
3627
3628
3630

717 - MP

5311

5031

13013

3631

RP0462

717 - MP

5311

5031

13013

3632

RP0462

717 - MP

5311

5032

13013

3629

č. pož.

kapitola

RP0461
RP0461
RP0462
RP0462
RP0462

paragraf

pol.

741 - OE
741 - OE
717 - MP
717 - MP
717 - MP

RP0462

popis
Nové pracovní příležitosti (APK)
Nové pracovní příležitosti (APK)
Platy 82,38 %
Platy 17,62 %
Zdravotní pojištění 17,62 %
Pojistné na sociální zabezpečení a
příspěvek ... 82,38 %
Pojistné na sociální zabezpečení a
příspěvek ... 17,62 %
Zdravotní pojištění 82,38 %

částka změny
47 780,40
10 219,60
35 657,36
7 626,64
686,30
8 914,34
1 906,66
3 208,70

11 j) Návrh změny rozpočtu města na rok 2015 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE (dotace)
v souvislosti s přijetím částky 2.999.887,37 Kč na projekt "Rekonstrukce ulice Mariánská"
změnu rozpočtu města na rok 2015 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE (dotace) v souvislosti s
přijetím částky 2.999.887,37 Kč na projekt "Rekonstrukce ulice Mariánská".
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
pol.

účelový
znak

prvek
rozpočtu

741 - OE

4216

17871

3633

741 - OE

4116

č. pož.

kapitola

RP0463
RP0463

paragraf

1830

popis
Rekonstrukce ulice Mariánská
(IPRM V)
Předpoklad

částka změny
2 999 887,37
-2 999 887,37

11 k) Návrh změny rozpočtu města na rok 2015 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE (dotace)
v souvislosti s přijetím částky 2.840.470,72 Kč na projekt "Rekonstrukce ulice Kutnohorská"
změnu rozpočtu města na rok 2015 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE (dotace) v souvislosti s
přijetím částky 2.840.470,72 Kč na projekt "Rekonstrukce ulice Kutnohorská".
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
pol.

účelový
znak

prvek
rozpočtu

popis

741 - OE

4216

17871

3634

741 - OE

4116

Rekonstrukce ulice Kutnohorská
(IPRM V)
Předpoklad

č. pož.

kapitola

RP0464
RP0464

paragraf

1830

částka změny
2 840 470,72
-2 840 470,72

11 l) Návrh změny rozpočtu města na rok 2015, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace,
ÚZ 13013) o částku 22.500,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OVV ve stejné výši z důvodu přijetí
finančního příspěvku dle Dohod o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a
poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu
č. PBA-VZ-116/2015 (částka 7.500,00 Kč) a č. PBA-VZ-27/2015 (částka 15.000,00 Kč)
změnu rozpočtu města na rok 2015, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, ÚZ 13013)
o částku 22.500,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OVV ve stejné výši z důvodu přijetí finančního
příspěvku dle Dohod o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí
příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. PBA-VZ116/2015 (částka 7.500,00 Kč) a č. PBA-VZ-27/2015 (částka 15.000,00 Kč).
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

RP0465

741 - OE

paragraf

pol.
4116

účelový
znak
13013

prvek
rozpočtu
3604

popis
Dotace na veřejně prospěšné

částka změny
18 535,50
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RP0465

741 - OE

4116

13013

3605

RP0466
RP0466

719 - OVV
719 - OVV

6171
6171

5011
5011

13013
13013

3606
3607

RP0466

719 - OVV

6171

5032

13013

3610

RP0466

719 - OVV

6171

5032

13013

3611

RP0466

719 - OVV

6171

5031

13013

3608

RP0466

719 - OVV

6171

5031

13013

3609

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

3 964,50
13 832,43
2 958,57
1 244,76
266,24
3 458,31

739,69

11 m) Návrh změny rozpočtu města na rok 2015 na straně výdajů, tj. snížení rozpočtu kapitoly
778 - Divadlo A. Dvořáka Příbram, neinvestičního příspěvku od zřizovatele o částku 600.000,00 Kč
a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE ve stejné výši
změnu rozpočtu města na rok 2015 na straně výdajů, tj. snížení rozpočtu kapitoly 778 - Divadlo A.
Dvořáka Příbram, neinvestičního příspěvku od zřizovatele o částku 600.000,00 Kč a navýšení rozpočtu
výdajů kapitoly 741 – OE ve stejné výši.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0467
RP0467
RP0467

778 - DAD
741 - OE
741 - OE

3311
6171
6171

5331
5362
5901

účelový
znak

prvek
rozpočtu
522
615
660

popis
Neinvestiční příspěvek - divadlo
Platby daní a poplatků DPH
Rezerva

částka změny
-600 000,00
42 000,00
558 000,00

hl. pro 5
12) Návrh na vyhlášení 1. výběrového řízení na poskytování zápůjček z fondu FOM (Fond oprav a
modernizace bytového fondu na území města Příbram) na rok 2016
R.usn.č.1189/2015
Rada I. d o p o r u č u j e ZM
1) vyhlásit 1. výběrové řízení na poskytování zápůjček z fondu FOM (Fondu oprav a modernizace
bytového fondu na území města Příbram) v roce 2016
2) stanovit následující podmínky výběrového řízení:
a) výběrové řízení proběhne dne 17.02.2016
b) lhůta pro podávání žádostí je stanovena do dne 10.02.2016
c) obsah žádosti musí splňovat podmínky uvedené v OZV č. 2/2014, čl. 5 odst. 3
d) žádosti se podávají na formuláři, který je k dispozici na Městském úřadu Příbram, odboru
ekonomickém a na webových stránkách města Příbram www.pribram.eu
II. u k l á d á
OVV zařadit tento materiál do programu ZM 18.01.2016.
hl. pro 5

13) Žádost Spolku rodičů ZŠ Jiráskovy sady, Příbram o souhlas s umístěním sídla
R.usn.č.1190/2015
Rada s o u h l a s í
s tím, aby v budově č.p. 273, stojící na pozemku parc. č. 10003/1, zastavěná plocha a nádvoří,
2
o výměře 2875 m , v k.ú. Příbram II, obec Příbram, ulice Jiráskovy sady, bylo umístěno sídlo Spolku
rodičů ZŠ Jiráskovy sady, Příbram.
hl. pro 5
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14) Žádost ředitele Základní školy, Příbram II, Jiráskovy sady 273 o převod finančních prostředků
z rezervního do investičního fondu
R.usn.č.1191/2015
Rada s c h v a l u j e
převod finančních prostředků ve výši 45.000,- Kč z rezervního fondu na fond investiční v příspěvkové
organizaci Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273.
hl. pro 5
15) Příbramský Big Band, z. s.
Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky.
R.usn.č.1192/2015
Rada s t a h u j e
projednání tohoto materiálu z dnešního jednání RM.
hl. pro 4
proti 0
zdrž. 1
16) Usnesení z komise
Usn. nebylo přijato.
Rada u k l á d á
OŠKS zasílat materiály, které jsou odborem předkládány na jednání RM a ZM, a které souvisejí
s činností Kulturní, letopisecké a památkové komise současně jejím členům.
hl. pro 0
proti 0
zdrž. 5
Návrh nebyl přijat.
17) Žádost o finanční dar Domova pod lípou, Lipník
R.usn.č.1193/2015
Rada n e s c h v a l u j e
finanční příspěvek na zajištění sociálních služeb a provozu Domova pod lípou, Lipník a to z toho
důvodu, že finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč byl již v letošním roce poskytnut.
hl. pro 5
18) Žádost o zapůjčení IT zařízení Klubu stomiků ILCO
R.usn.č.1194/2015
Rada s t a h u j e
projednání tohoto materiálu z dnešního jednání RM.
hl. pro 5
19) Bezúplatný převod pozemků p. č. 4233/119, p. č. 4233/121, p. č. 4246/95, p. č. 4246/109, p. č.
4246/110, p. č. 4501/11, p. č. 4514/1 vše v k. ú. Příbram
R.usn.č.1195/2015
Rada I. d o p o r u č u j e ZM
uzavření darovací smlouvy týkající se pozemků p. č. 4233/119, p. č. 4233/121, p. č. 4246/95, p. č.
4246/109, p. č. 4246/110, p. č. 4501/11, p. č. 4514/1 vše v katastrálním území Příbram podle návrhu
této smlouvy, jež je přílohou předloženého materiálu.
II. u k l á d á
odboru vnitřních věcí zařadit tento materiál do programu ZM dne 18.1.2016.
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hl. pro 5
20) Návrh kupní smlouvy týkající se pozemku p. č. 262/4 v k. ú. Kozičín
R.usn.č.1196/2015
Rada I. d o p o r u č u j e ZM
schválit uzavření kupní smlouvy týkající se pozemku p. č. 262/4 v k. ú. Kozičín podle návrhu této
smlouvy, jež je přílohou předloženého materiálu.
II. u k l á d á
odboru vnitřních věcí zařadit tento materiál do programu ZM dne 18.1.2016.
hl. pro 5
21) Předžalobní „upomínka“ k úhradě částky za bezesmluvní užívání pozemku p.č. 28/51 v k.ú. Zdaboř
R.usn.č.1197/2015
Rada I. n e s c h v a l u j e
uhradit paní ……………, bytem …………… (dle jejího požadavku) částku ve výši 131.838,80 Kč za
bezesmluvní užívání pozemku p. č. 28/51 v k. ú. Zdaboř, který je v jejím vlastnictví, za období od
1.1.2011 – 2.12.2015, z prvku č. 3217.
II. s c h v a l u j e
uhradit paní ……………, bytem ……………částku ve výši 30 Kč/m2/rok za bezesmluvní užívání
pozemku p. č. 28/51 v k. ú. Zdaboř, který je v jejím vlastnictví, za 2 roky zpětně, z prvku č. 3217.
hl. pro 5
22) Návrh na uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu pozemků a staveb ze dne 31.10.2001
R.usn.č.1198/2015
Rada s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu pozemků a staveb uzavřené dne 31.10.2001 mezi
pronajímatelem městem Příbram a nájemcem spolkem SK SPARTAK Příbram, se sídlem Příbram,
areál stadionu, Žižkova ulice, IČ: 61904899, ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.10.2003, dodatku č. 2 ze
dne 17.12.2003, dodatku č. 3 ze dne 26.02.2007 a dodatku č. 4 ze dne 21.03.2011, kdy předmětem
dodatku bude prodloužení doby trvání smluvního vztahu z doby určité do 31.12.2024 na dobu určitou
do 02.01.2027 a doplnění čl. IV, odst. 3, písm. b) o text následujícího znění: „- zanedbávání řádné péče
o pronajatý majetek“.
hl. pro 5
23) Návrh na sepsání souhlasného prohlášení o vlastnickém právu České republiky k pozemku p.č.
960/2, k.ú. Příbram
R.usn.č.1199/2015
Rada I. d o p o r u č u j e ZM
schválit sepsání souhlasného prohlášení ve věci uznání vlastnického práva České republiky k pozemku
p.č. 960/2, k.ú. Příbram, mezi městem Příbram a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, a to
z důvodu, že se po více než 24 letech nepodařilo dohledat dokumenty, které by prokazovaly, že město
Příbram ke dni 24.5.1991 s tímto pozemkem hospodařilo.
II. u k l á d á
odboru vnitřních věcí zařadit tento materiál do programu ZM dne 18.1.2016.

hl. pro 5
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24) Návrh programu 14. zasedání ZM dne 18.01.2016
R.usn.č.1200/2015
Rada s o u h l a s í
s návrhem programu 14. zasedání ZM dne 18.01.2016 s tím, že do programu budou zahrnuty i další
materiály určené na základě jednání RM dne 28.12.2015.
hl. pro 5
25) Žádost o souhlas města s umístěním sídla spolku na adrese Obchodní akademie a Vyšší odborné
školy Příbram, tj. Na Příkopech 104, Příbram I
R.usn.č.1201/2015
Rada b e r e n a v ě d o m í
žádost o souhlas města s umístěním sídla spolku na adrese Obchodní akademie a Vyšší odborné
školy, tj. Na Příkopech 104, Příbram I, a doplňující informaci související s projednáváním této žádosti
dle textu důvodové zprávy předloženého materiálu.
hl. pro 5
26) Žádost Obchodní akademie a Vyšší odborné školy Příbram o souhlas s podnájmem prostor školy
R.usn.č.1202/2015
Rada s o u h l a s í
s poskytnutím podnájmu prostor školy Obchodní akademií a Vyšší odbornou školou Příbram, Na
Příkopech 104, Příbram I, na 3 dny v období leden – květen 2016 společnosti zabývající se organizací
Národních srovnávacích zkoušek.
hl. pro 5
27) Žádost o souhlas zřizovatele s podáním žádosti na Středočeský kraj o dotaci pro rok 2016 z Fondu
kultury a obnovy památek
R.usn.č.1203/2015
Rada s c h v a l u j e
předloženou žádost o souhlas zřizovatele s podáním žádosti na Středočeský kraj o dotaci
pro rok 2016 z Fondu kultury a obnovy památek.
hl. pro 5
28) Žádost …………… o přidělení buňky v ubytovně v Příbrami IV-5 (kasárna)
R.usn.č.1204/2015
Rada s o u h l a s í
s přidělením buňky v ubytovně v Příbrami IV-5 (kasárna) pro p. ……………, nar. ……………, bytem
…………….
hl. pro 5
29) Realizace projektu Senior Point ve městě Příbram
R.usn.č.1205/2015
Rada s c h v a l u j e
uzavření licenční smlouvy, partnerské smlouvy a návrh propagace realizující projekt Senior Point ve
městě Příbram.
hl. pro 5
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30) Demolice objektů na parc. č. 88,89,90,91 v k.ú. Bytíz – přímé zadání
R.usn.č.1206/2015
Rada s t a h u j e
projednání tohoto materiálu z dnešního jednání RM.
hl. pro 5
31) Záměr zakázky – Výběr zhotovitele stavebních prací KODUS
R.usn.č.1207/2015
Rada I. s c h v a l u j e
záměr realizace zakázky „Výběr zhotovitele stavebních prací - KODUS“ dle přílohy.
II. u k l á d á
OPVZ zadávací řízení realizovat.
III. s c h v a l u j e
na zakázku „Výběr zhotovitele stavebních prací - KODUS“ komisi pro otevírání obálek ve smyslu ust.
§ 71 odst. 1 zákona ve složení
člen / náhradník
Mgr. Radka Škubalová / Dagmar Drozenová
Bc. Richard Hadač / Ilona Trochová
Ing. Pavel Bureš / Ing. arch. Jaroslav Malý
IV. s c h v a l u j e
na zakázku „Výběr zhotovitele stavebních prací - KODUS“ hodnotící komisi ve smyslu ust. § 74 zákona
ve složení
člen / náhradník
Mgr. Petr Němec / Ing. Pavel Bureš
Mgr. Radka Škubalová / Dagmar Drozenová
Mgr. Václav Švenda / Bc. Alena Ženíšková
Bc. Richard Hadač / Ing. Eva Černá
Ing. arch. Jaroslav Malý/ Ing. Karel Cibulka
Mgr. Vladimír Král / Mgr. Jiřina Humlová
V. p o v ě ř u j e
hodnotící komisi v souladu s § 59 odst. 3 zákona posouzením kvalifikace.
hl. pro 5
32) Úprava vybraných cen v Ceníku SZM Příbram od 1.1.2016
R.usn.č.1208/2015
Rada s c h v a l u j e
upravený návrh vybraných cen v Ceníku SZM Příbram za poskytované služby tak, jak uvedeno
v důvodové zprávě a to od 1.1.2016.
hl. pro 5

33) Reklamní poutače – společnost Dirtecho Media s. r. o.
R.usn.č.1209/2015
Rada s o u h l a s í
s uzavřením kupní smlouvy se společností DIRTECHO MEDIA s. r. o., IČ 25643258, se sídlem Na
Svahu 260, 261 01 Příbram VI – Březové Hory, jejímž vedlejším účastníkem je město Příbram.
hl. pro 5
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34) Vrácení městského příspěvku
R.usn.č.1210/2015
Rada s c h v a l u j e
vrácení městského příspěvku v částce 600.000 Kč.
hl. pro 5

35) Různé

Zápis ověřili:
Ing. Václav Dvořák
PhDr. Petr Vácha
Ing. Jindřich Vařeka,
starosta
Zapsala: Iva Černohorská
Dne: 31.12.2015
Ověřeno: 05.01.2016
Vyvěšeno: 05.01.2016
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