Město Příbram - RM 11.07.2016
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 11.07.2016
od 14.00 hodin na Městském úřadě Příbram

1) Zahájení, kontrola zápisu a usnesení z minulé RM, ověřovatelé
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Václav Švenda, PhDr. Petr Vácha
2) Schválení programu včetně návrhů změn a doplňků
P 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. EKOTOTALBAU CZ - Posudek - EIA - záměr "Těžba a úprava kameniva z odvalu šachty č. 15"
6. Dohoda o spolupráci při řešení projektu „Lokální informační aktivity na podporu správného nakládání
s odpady na území města Příbram v roce 2016“
7. Projekt EKO-KOM, a.s. – Optimalizace odpadového hospodářství města Příbram
8. Aktualizace požárního řádu města Příbram
9. Žádost o navrácení slavnostního praporu SDH Příbram 1
10. Žádost o dotaci (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých)
11. Stanoviska RM
12. Uzavření smlouvy o reklamní činnosti se společností Euro SITEX s.r.o.
13. Uzavření darovací smlouvy se společností AZ STYLL s.r.o.
14. Pronájem bytu č. 3 v Příbrami IV/5
15. Pronájem bytu č. 23 v Příbrami VI/26
16. Změny rozpočtu – rozpočtová opatření
17. Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze vstupného
(staženo z programu)
18. Návrh limitu prostředků na reprezentaci příspěvkových organizací
19. Přijetí dotace ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na projekt „Dům č. p. 106
(tzv. Zámeček – Ernestinum) v Příbrami – výměna oken – 3. etapa“
20. Přijetí dotace na projekt „Místní akční plán ORP Příbram“
21. Řídící výbor MAP ORP Příbram - volba zástupce města
22. Souhlas KÚ Středočeského kraje se zřízením přípravné třídy na ZŠ, Příbram VII, Bratří Čapků 279, p.o.
ve školním roce 2016/17
23. Žádost ZŠ Jiráskovy sady o souhlas zřizovatele s podáním žádosti o zapojení do projektu s finanční
spoluúčastí (EVVO – multimediální učebna)
24. Vyhláška o stanovení školského obvodu základních škol zřizovaných městem Příbram
25. Žádost ředitelky MŠ pod Svatou Horou o převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu
investic
26. Platový postup ředitelek MŠ
27. Žádost o individuální dotaci (Fans for Fans)
28. Památky Příbrami v obrazech (2. vydání)
29. Program delegací z partnerských měst v rámci Příbramské svatohorské šalmaje 09.-10.09.2016
30. Kalendář Středoevropských poutních míst
31. Žádost o dotaci (……………)
32. Informace z jednání Komise pro realizaci majetku města dne 11.05.2016
33. Návrh na doprojednání věcného břemene uloženého plynárenského zařízení přes pozemky p. č. 3210/4 a
p. č. 3812/45, oba v k. ú. Příbram
34. Návrh na doprojednání věcného břemene uloženého plynárenského zařízení - p. č. 2577/1 v k. ú. Příbram
a p. č. 515/161 v k. ú. Březové Hory
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Žádost o vydání souhlasu ke vstupu na pozemky ve vlastnictví města Příbram - p. č. 4268/1 a p. č.
2272/3, oba v k. ú. Příbram
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení inženýrských sítí v k. ú. Příbram
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího umístění vzdušného vedení kabelu NN nad pozemkem p.
č. 30/3 v k. ú. Žežice
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN - p. č. 269/1 v k. ú. Kozičín
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení plynovodní přípojky - p. č. 3847/1 v k. ú. Příbram
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení plynovodní přípojky - p. č. 515/78 v k. ú. Březové
Hory
Žádost o udělení dodatečného souhlasu vlastníka pozemku s úpravami povrchu pozemku p. č. 48/1
v katastrálním území Trhové Dušníky
Žádost o prodej pozemků p. č. 96/1, p. č. 99/1, p. č. 100/1, p. č. 100/2, p. č. 102/36 v katastrálním území
Zavržice
Žádost o prodej pozemku p. č. 452/2 v k. ú. Lazec
Návrh smlouvy o pronájmu pozemků pod stavbami v k. ú. Březové Hory
2
Žádost o pronájem části pozemku p. č. 602/1 o výměře cca 20 m v k. ú. Březové Hory
Žádost o prodej pozemku p. č. 2717/5 v katastrálním území Příbram
Žádost o prodej pozemku p. č. 2716/5 v katastrálním území Příbram
Žádost o prodej pozemku p. č. 1378/13 v katastrálním území Příbram
Uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 477/7 v k. ú. Dubno včetně úhrady částky za
bezesmluvní užívání a případná revokace bodu III usnesení rady města č. 221/2013 ze dne 8.4.2013
Žádost o zvýšení nájemného a o změnu rozsahu předmětu smluvního vztahu ve smlouvě o pronájmu
pozemků č. 65/2003 ze dne 18.11.2003, ve znění dodatku č. 1
Žádost o udělení souhlasu s přijetím finančního daru
Návrh z jednání bytové komise ze dne 28.06.2016
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou od 13.08.2016 do 31.12.2016 k bytu č. 46 v Příbrami
I, ul. Plzeňská 77 s manželi ……………
Rekonstrukce výtahu v Příbrami VII – 494, dílčí část 2. – dodatek ke smlouvě
Smlouva o právu provést stavbu, Výstavba parkoviště – dílčí část 4, Příbram VIII, ulice Čechovská
Přeložka plynárenského zařízení, Školní ulice
Odvlhčení budov v Příbrami
Různé

R.usn.č.659/2016
Rada
schvaluje
stažení bodu č. 17 „Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze vstupného“ z dnešního
jednání RM.
hl. pro 5
R.usn.č.660/2016
Rada
schvaluje
program dnešního jednání.
hl. pro 5
3) Informace členů RM

4) Interpelace

5) EKOTOTALBAU CZ - Posudek-EIA - záměr Těžba a úprava kameniva z odvalu šachty č. 15
R.usn.č.661/2016
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
posudek o vlivech záměru „Těžba a úprava kameniva z odvalu šachty č. 15“ na životní prostředí.
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II. n e s o u h l a s í
s vypořádáním námitek města zpracovatelkou posudku. Město Příbram je toho názoru, že nebyl
dostatečně posouzen vliv záměru na pohodu bydlení, na dopravní zátěž dotčených komunikací, nebyl
doplněn a vyhodnocen zoologický průzkum tak, jak město Příbram požadovalo, nebyla navržena žádná
opatření k ochraně cyklostezky.
III. n e s o u h l a s í
se závěry posudku a s návrhem souhlasného závazného stanoviska k předmětnému záměru.
hl. pro 5
6) Dohoda o spolupráci při řešení projektu „Lokální informační aktivity na podporu správného nakládání
s odpady na území města Příbram v roce 2016“ – Příloha č. 1 a Příloha č. 2
R.usn.č.662/2016
Rada s o u h l a s í
s uzavřením dohody o spolupráci při řešení projektu „Lokální Informační aktivity na podporu správného
nakládání s komunálními a obalovými odpady na území města Příbram v roce 2016“.
hl. pro 5
7) Projekt EKO-KOM, a.s. – Optimalizace odpadového hospodářství města Příbram
R.usn.č.663/2016
Rada s o u h l a s í
s vypracováním společného projektu Analýzy systému nakládání s komunálními odpady ve městě
Příbram.
hl. pro 5
8) Aktualizace požárního řádu města Příbram
R.usn.č.664/2016
Rada I. d o p o r u č u j e ZM
schválení aktualizace požárního řádu města Příbram.
II. u k l á d á
odboru vnitřních věcí zařadit bod do programu ZM dne 05.09.2016.
hl. pro 5
9) Žádost o navrácení slavnostního praporu SDH Příbram 1
R.usn.č.665/2016
Rada I. d o p o r u č u j e ZM
schválit převedení praporu s nápisem „Sbor dobrovolných hasičů Příbram 1“ z majetku města Příbram
v účetní hodnotě 21 817,- Kč do majetku Sboru dobrovolných hasičů Příbram 1, formou daru.
II. u k l á d á
odboru vnitřních věcí zařadit bod do programu ZM dne 05.09.2016.
hl. pro 5
10) Žádost o dotaci (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, pobočka Příbram)
R.usn.č.666/2016
Rada I. d o p o r u č u j e ZM
schválit poskytnutí finanční podpory pro Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých, pobočka
Příbram, se sídlem Krakovská 21, 110 00 Praha 1, pobočka Žežická 193, 261 01 Příbram VII, IČO:

3

Město Příbram - RM 11.07.2016
65399447 na akci „Černá kavárna“ v oblasti sociální pro rok 2016 formou individuální dotace ve výši
3 000 Kč, a to z kap. 728 – OSVZ, prvek 3463.
II. d o p o r u č u j e ZM
schválit rozpočtové opatření, tj. změnu rozpočtu města na rok 2016, které se promítne
na straně běžných výdajů v rámci kapitoly 728 – OSVZ ve snížení prvku 3463 (podpora sociální) o
částku 3 000 Kč a navýšení prvku 2666 ve stejné výši.
hl. pro 5
11) Stanoviska Rady města Příbram pro osoby v evidenci Úřadu práce České republiky, užívající byt za
účelem bydlení v ubytovacím zařízení
R.usn.č.667/2016
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 ……………,
Mníšek pod Brdy, za osobu užívající byt ubytovacího zařízení Stavus, a.s., Pod Čertovým pahorkem
484, Příbram VII, za účelem bydlení podle § 33 odst. 3, zákona o pomoci v hmotné nouzi, z důvodu
nespolupráce klienta při sociálním šetření, dluhu jmenovaného vůči městu Příbram a trvalého bydliště
mimo území města Příbram.
II. n e v y d á v á
souhlas s tím, aby orgán pomoci v hmotné nouzi Úřadu práce České republiky určil osoby ……………,
Písek, za osobu užívající byt ubytovacího zařízení Stavus, a.s., Pod Čertovým pahorkem 484, Příbram
VII, za účelem bydlení podle § 33 odst. 3, zákona o pomoci v hmotné nouzi, z důvodu nespolupráce
klienta při sociálním šetření a trvalého bydliště mimo území města Příbram.
hl. pro 5
12) Uzavření smlouvy o reklamní činnosti se společností Euro SITEX s. r. o.
R.usn.č.668/2016
Rada I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o reklamní činnosti a propagačních službách se společností Euro SITEX s. r. o., IČO:
47544490, jejímž předmětem je závazek města Příbram poskytnout za úplatu 10.000,- Kč + DPH služby
za účelem propagace a reklamy zmíněné společnosti (dále jen „Smlouva“).
II. u k l á d á
OKM zajistit uzavření Smlouvy v souladu s bodem I. tohoto usnesení.
hl. pro 5
13) Uzavření darovací smlouvy se společností AZ STYLL s. r. o.
R.usn.č.669/2016
Rada I. s c h v a l u j e
uzavření darovací smlouvy se společností AZ STYLL CZ, s.r.o. IČ: 283 73 430, jejímž předmětem je
poskytnutí daru - finanční částky ve výši 14.193 Kč pro kulturní účely, a to na financování výzdoby
turistického vláčku (dále jen „Smlouva“).
II. u k l á d á
OKM zajistit uzavření Smlouvy v souladu s bodem I. tohoto usnesení.
hl. pro 5
2

14) Pronájem bytu č. 3 v Příbrami IV, Čs. armády čp. 5, 1+0, 33,23 m
R.usn.č.670/2016
Rada s c h v a l u j e
2
pronájem bytu č. 3 v Příbrami IV, Čs. armády čp. 5, 1+0, 33,23 m pro:
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……………, bytem ……………, na dobu určitou 1 roku, za cenu 80,00 Kč/m

2.

hl. pro 5
2

15) Pronájem bytu č. 23 v Příbrami VI, U Dolu Anna čp. 26, 1+1, 44,84 m
R.usn.č.671/2016
Rada s c h v a l u j e
2
pronájem bytu č. 23 v Příbrami VI, U Dolu Anna čp. 26, 1+1, 44,84 m pro:
2.
……………, bytem ……………, na dobu určitou 1 roku, za cenu 85,00 Kč/m
hl. pro 5
16) Změny rozpočtu – rozpočtová opatření (a – n)
R.usn.č.672/2016
Rada s c h v a l u j e
16 a) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016 na straně výdajů v rámci
kapitoly 786 - OIRM na akci: Vodovody a kanalizace
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016 na straně výdajů v rámci kapitoly 786 - OIRM
na akci: Vodovody a kanalizace.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

název akce

RP0137

786 - OIRM

3639

5169

RP0137

786 - OIRM

3639

5171

002 Vodovody
a kanalizace
002 Vodovody
a kanalizace

prvek
rozpo
čtu
3476

popis

částka změny

Nákup ostatních služeb

53 200,00

3548

MČOV Příbram - obnova
vystrojení vyhnívací nádrže

-53 200,00

16 b) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016 na straně výdajů v rámci
kapitoly 786 - OIRM (Projektová dokumentace - Půdní vestavba ZŠ 28. října, Příbram VII)
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016 na straně výdajů v rámci kapitoly 786 - OIRM
(Projektová dokumentace - Půdní vestavba ZŠ 28. října, Příbram VII).
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

název akce

RP0139

786 - OIRM

3639

6901

RP0139

786 - OIRM

3639

6121

004 Rezerva
na kapitálové
výdaje
002
Projektové
dokumentace
a studie

prve
k
rozp
očtu
3598

popis

částka změny

Rezerva

-545 710,00

3346

Investiční projektové dokumentace

545 710,00

16 c) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016, tj. navýšení rozpočtu příjmů
kapitoly 741 - OE (ÚZ13013) o částku 1.949.400,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva z
dotačních titulů) ve stejné výši a úprava rozpočtu výdajů kapitoly 787 - CSZS z důvodu z důvodu přijetí
I. části dotace na dva projekty schválené v rámci Operačního programu Zaměstnanost pro příjemce
Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram (Dětská skupina "Sluníčka" částka 1.120.905,00
Kč a Dětská skupina "Berušky" částka 828.495,00 Kč)
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 OE (ÚZ13013) o částku 1.949.400,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních
titulů) ve stejné výši a úprava rozpočtu výdajů kapitoly 787 - CSZS z důvodu z důvodu přijetí I. části
dotace na dva projekty schválené v rámci Operačního programu Zaměstnanost pro příjemce Centrum
sociálních a zdravotních služeb města Příbram (Dětská skupina "Sluníčka" částka 1.120.905,00 Kč a
Dětská skupina "Berušky" částka 828.495,00 Kč)
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
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č. pož.

kapitola

4116

účel.
znak
13013

prvek
rozpočtu
3685

RP0143

741 - OE

RP0143

741 - OE

4116

13013

3690

RP0143

741 - OE

4116

13013

3691

RP0143

741 - OE

4116

13013

3692

RP0143

787 - CSZS

4351

5336

13013

3686

RP0143

787 - CSZS

4351

5336

13013

3687

RP0143

787 - CSZS

4351

5336

13013

3688

RP0143

787 - CSZS

4351

5336

13013

3689

RP0143
RP0143

787 - CSZS
741 - OE

4351
6171

5331
5901

paragraf

pol.

3475
3369

částka změny

popis
Neinv. transfer EU - Dětská
skupina "Sluníčka"
Neinv. transfer ČR - Dětská
skupina "Sluníčka"
Neinv. transfer EU - Dětská
skupina "Berušky"
Neinv. transfer ČR - Dětská
skupina "Berušky"
Neinv. dotace EU- Dětská skupina
"Sluníčka"
Neinv. dotace ČR - Dětská
skupina "Sluníčka"
Neinv. dotace EU - Dětská
skupina "Berušky"
Neinv. dotace ČR - Dětská
skupina "Berušky"
Neinvestiční příspěvek
Rezerva z dotačních titulů

1 002 915,00
117 990,00
741 285,00
87 210,00
1 002 915,00
117 990,00
741 285,00
87 210,00
-1 949 400,00
1 949 400,00

16 d) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016 na straně výdajů v rámci
kapitoly 741 - OE z důvodu vrácení části dotace ve výši 67.255,69 Kč (Rekonstrukce místních
komunikací v Příbrami, reg. číslo projektu: CZ.1.15/1.1.00/68.01573)
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016 na straně výdajů v rámci kapitoly 741 - OE z
důvodu vrácení části dotace ve výši 67.255,69 Kč (Rekonstrukce místních komunikací v Příbrami, reg.
číslo projektu: CZ.1.15/1.1.00/68.01573).
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0148
RP0148

741 - OE
741 - OE

6402
6171

5364
5901

účelový
znak

prvek
rozpočtu
1100
3369

popis
Finanční vypořádání
Rezerva z dotačních titulů

částka změny
67 255,69
-67 255,69

16 e) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016 na straně výdajů v rámci
kapitoly 741 - OE z důvodu vrácení části dotace ve výši 1.390.780,90 Kč (Výstavba klidové zóny
Ryneček, reg. číslo projektu: CZ.1.15/3.2.00/82.01855)
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016 na straně výdajů v rámci kapitoly 741 – OE
z důvodu vrácení části dotace ve výši 1.390.780,90 Kč (Výstavba klidové zóny Ryneček, reg. číslo
projektu: CZ.1.15/3.2.00/82.01855)
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0149
RP0149

741 - OE
741 - OE

6402
6171

5364
5901

účelový
znak

prvek
rozpočtu
1100
3369

popis
Finanční vypořádání
Rezerva z dotačních titulů

částka změny
1 390 780,90
-1 390 780,90

16 f) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016 na straně výdajů v rámci
kapitoly 721 - OIT
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016 na straně výdajů v rámci kapitoly 721 - OIT
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0150
RP0150

721 - OIT
721 - OIT

6171
6171

5171
6111

účelový
znak

prvek
rozpočtu
464
957

popis
Opravy a údržba
Programové vybavení

částka změny
100 000,00
-100 000,00

16 g) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016, tj. úpravy rozpočtu příjmů
kapitoly 741 - OE (dotace ÚZ 13013) a rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OVV z důvodu přijetí 3 příspěvků v
celkové výši 40.000,00 Kč od Úřadu práce ČR dle Dohod o vyhrazení společensky účelného pracovního
místa a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu:
č. PBA-SZ-179/2015 (částka 15.000,00 Kč), č. PBA-SZ-116/2015 (částka 15.000,00 Kč) a č. PBA-SZ31/2016 (částka 10.000,00 Kč)

6

Město Příbram - RM 11.07.2016
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016, tj. úpravy rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE
(dotace ÚZ 13013) a rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OVV z důvodu přijetí 3 příspěvků v celkové výši
40.000,00 Kč od Úřadu práce ČR dle Dohod o vyhrazení společensky účelného pracovního místa
a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu: č.
PBA-SZ-179/2015 (částka 15.000,00 Kč), č. PBA-SZ-116/2015 (částka 15.000,00 Kč) a č. PBA-SZ31/2016 (částka 10.000,00 Kč).
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
pol.

účelový
znak

prvek
rozpočtu

741 - OE

4116

13013

3604

RP0142

741 - OE

4116

13013

3605

RP0142
RP0151
RP0151

741 - OE
719 - OVV
719 - OVV

6171
6171

4116
5011
5011

13013
13013

3601
3607
3606

RP0151

719 - OVV

6171

5032

13013

3610

RP0151

719 - OVV

6171

5032

13013

3611

RP0151

719 - OVV

6171

5031

13013

3608

RP0151

719 - OVV

6171

5031

13013

3609

RP0151
RP0151
RP0151

719 - OVV
719 - OVV
719 - OVV

6171
6171
6171

5011
5031
5032

č. pož.

kapitola

RP0142

paragraf

182
184
185

popis
Dotace na veřejně prospěšné
práce 82,38 %
Dotace na veřejně prospěšné
práce 17,62 %
Dotace ÚP
Platy (17,62 %)
Platy (82,38 %)
(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
Platy zaměstnanců
Sociální pojištění
Zdravotní pojištění

částka změny
32 952,00
7 048,00
-40 000,00
5 259,75
24 591,25
2 212,73
473,27
6 148,02

1 314,98
-29 851,00
-7 463,00
-2 686,00

16 h) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016, tj. úpravy rozpočtu příjmů
kapitoly 741 - OE (dotace ÚZ 13013) a rozpočtu výdajů kapitoly 717 - Městská policie Příbram z důvodu
přijetí příspěvků od Úřadu práce ČR v celkové výši 267.330,00 Kč za období únor-duben 2016 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
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016, tj. úpravy rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE
(dotace ÚZ 13013) a rozpočtu výdajů kapitoly 717 - Městská policie Příbram z důvodu přijetí příspěvků
od Úřadu práce ČR v celkové výši 267.330,00 Kč za období únor-duben 2016 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.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

RP0070
RP0070
RP0070
RP0147
RP0147
RP0147
RP0147

účelový
znak
13013
13013

prvek
rozpočtu
3625
3626
3601
69
3627
3628
70

paragraf

pol.

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

5311
5311
5311
5311

4116
4116
4116
5011
5011
5011
5031

RP0147

717 - MP

5311

5031

13013

3631

RP0147

717 - MP

5311

5031

13013

3632

RP0147
RP0147
RP0147

717 - MP
717 - MP
717 - MP

5311
5311
5311

5032
5032
5032

13013
13013

72
3629
3630

13013
13013

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

částka změny
220 226,45
47 103,55
-267 330,00
-199 500,00
164 348,09
35 151,91
-49 875,00
41 087,03
8 787,97
-17 955,00
14 791,33
3 163,67

16 ch) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016, tj. navýšení rozpočtu příjmů
kapitoly 741 - OE (dotace, ÚZ 29008) o částku 279.904,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 723 – OŽP
ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace na činnost odborného lesního hospodáře
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 OE (dotace, ÚZ 29008) o částku 279.904,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 723 - OŽP ve stejné výši z
důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace na činnost odborného lesního hospodáře.
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Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

účelový
znak

prvek
rozpočtu

RP0155

723 - ŽP

1036

5219

29008

3636

RP0156

741 - OE

4116

29008

1152

popis

částka změny

Odborný lesní hospodář - Lesy
ČR, státní podnik
Dotace na činnost odborného
lesního hospodáře

279 904,00
279 904,00

16 i) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016 na straně výdajů v rámci
kapitoly 777 - OŠKS
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016 na straně výdajů v rámci kapitoly 777 –
OŠKS.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

název akce

RP0159

777 - OŠKS

3419

5213

002 Kultura,
sport

RP0159

777 - OŠKS

3419

5493

002 Kultura,
sport

3681

RP0159

777 - OŠKS

3319

5901

3105

RP0159

777 - OŠKS

3419

5222

002 Kultura,
sport
002 Kultura,
sport

prvek
rozpočtu
3682

částka změny

popis
Účelové neinvestiční
transfery společnostem
s ručením omezeným
Účelové neinvestiční
transfery fyzickým
osobám
Rezerva
Účelové neinvestiční
transfery spolkům

3683

49 900,00

20 000,00

-99 900,00
30 000,00

16 j) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016 na straně výdajů, tj. navýšení
rozpočtu kapitoly 777 - OŠKS o částku 20.000,00 Kč a snížení rozpočtu kapitoly 741 - OE (rezerva
starosty) ve stejné výši v souvislosti s poskytnutím individuální dotace pro Českomoravský svaz
hokejbalu
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016 na straně výdajů, tj. navýšení rozpočtu
kapitoly 777 - OŠKS o částku 20.000,00 Kč a snížení rozpočtu kapitoly 741 - OE (rezerva starosty) ve
stejné výši v souvislosti s poskytnutím individuální dotace pro Českomoravský svaz hokejbalu.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0161

777 OŠKS

3419

5222

RP0162

741 - OE

6171

5901

účelový
znak

název
akce
002
Kultura,
sport
001
Ostatní

prvek
rozpočtu
3694

popis

částka změny

Neinvestiční účelová dotace
spolkům (sport)

20 000,00

660

Rezerva starosty

-20 000,00

16 k) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016, tj. navýšení rozpočtu příjmů
kapitoly 741 - OE (transfery, ÚZ 34053 a ÚZ 34544) v celkové výši 200.000,00 Kč a rozpočtu výdajů
kapitoly 780 - KJD ve stejné výši z důvodu přijetí účelové dotace pro Knihovnu Jana Drdy na projekt s
názvem: Zavedení technologie RFID do KJD Příbram - etapa I.
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 OE (transfery, ÚZ 34053 a ÚZ 34544) v celkové výši 200.000,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 780 –
KJD ve stejné výši z důvodu přijetí účelové dotace pro Knihovnu Jana Drdy na projekt s názvem:
Zavedení technologie RFID do KJD Příbram - etapa I.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0163

780 - KJD

3314

6356

účelový
znak
34544

RP0163

780 - KJD

3314

5336

34053

RP0163

741 - OE

4216

34544

RP0163

741 - OE

4116

34053

název akce
001 Transfery
průtokové
investiční
002 Transfery
neinvestiční
002 Investiční
přijaté
transfery
001
Neinvestiční
transfery

prvek
rozpočtu
3695

popis

3447

Neinvestiční dotace z MK
ČR
Investiční dotace MK na
"Veřejné informační služby
knihoven - VISK 3"
Neinvestiční dotace z MK
ČR

1586

1220

Investiční transfer - grant
VISK 3

částka
změny
100 000,00

100 000,00
100 000,00

100 000,00
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16 l) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016, tj. navýšení rozpočtu příjmů
kapitoly 741 - OE (ÚZ13305) o částku 3.025.360,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva z
dotačních titulů) ve stejné výši a úprava rozpočtu výdajů kapitoly 787 - CSZS z důvodu přijetí druhé
splátky dotace (ÚZ 13305) na poskytování sociální služby ve výši 3.025.360,00 Kč
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 OE (ÚZ13305) o částku 3.025.360,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních
titulů) ve stejné výši a úprava rozpočtu výdajů kapitoly 787 - CSZS z důvodu přijetí druhé splátky dotace
(ÚZ 13305) na poskytování sociální služby ve výši 3.025.360,00 Kč.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

RP0164

741 - OE

RP0164
RP0164

741 - OE
787 - CSZS

6171
4351

5901
5331

RP0164

787 - CSZS

4351

5336

paragraf

pol.

účelový
znak

název akce

prvek
rozpočtu

popis

4122

13305

001
Neinvestiční
transfery
001 Ostatní
001 Příspěvky
zřizovatele
002 Transfery
neinvestiční
ÚZ 13305

3603

neinvestiční dotace KÚ poskytování soc. služeb

3369
3475

Rezerva z dotačních titulů
Neinvestiční příspěvek

3 025 360,00
-3 025 360,00

3602

Neinvestiční dotace KÚ poskytování soc. služeb

3 025 360,00

13305

částka
změny
3 025 360,00

16 m) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016 na straně výdajů v rámci
kapitoly 786 - OIRM
rozpočtového opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016 na straně výdajů v rámci kapitoly 786 –
OIRM.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

účelový
znak

prvek
rozpočtu

RP0165

786 - OIRM

3639

6121

3365

RP0165

786 - OIRM

3639

6901

3598

popis
Příprava investičních staveb
velkého rozsahu
Rezerva

částka změny
50 000,00
-50 000,00

16 n) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016 na straně výdajů v rámci
kapitoly 749 - MěRK
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016 na straně výdajů v rámci kapitoly 786 – OIRM.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
účelový
prvek
paragra
č. pož.
kapitola
pol.
znak
rozpočt
popis
částka změny
f
u
749 RP0168
3612
5171
484
Opravy a údržování
-58 023,00
MěRK
749 Výkup bytů, technické
RP0168
3612
6121
3648
58 023,00
MěRK
zhodnocení bytových domů

hl. pro 5
17) Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze vstupného
(staženo z programu)
18) Návrh limitu prostředků na reprezentaci příspěvkových organizací
R.usn.č.673/2016
Rada s c h v a l u j e
limity prostředků na reprezentaci příspěvkových organizací ve výši:
Název organizace
Divadlo A. Dvořáka Příbram
Galerie Františka Drtikola
Knihovna Jana Drdy

pro rok 2016
60.000,00
10.000,00
12.000,00
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Centrum sociálních a zdravotních služeb
Sportovní zařízení města Příbram
Technické služby města Příbrami

30.000,00
10.000,00
15.000,00
hl. pro 5

19) Přijetí dotace ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na projekt „Dům č. p. 106
(tzv. Zámeček – Ernestinum) v Příbrami – výměna oken – 3. etapa“
R.usn.č.674/2016
Rada s c h v a l u j e
přijetí dotace ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na projekt „Dům č. p. 106 (tzv.
Zámeček – Ernestinum) v Příbrami – výměna oken – 3. etapa“ a uzavření smlouvy o poskytnutí účelové
dotace na tento projekt.
hl. pro 5
20) Přijetí dotace na projekt „Místní akční plán ORP Příbram“
R.usn.č.675/2016
Rada s c h v a l u j e
přijetí dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt „Místní akční plán ORP
Příbram“, a to ve výši max. 2.576.112,00 Kč z Evropského sociálního fondu a max. 303.072,00 Kč
ze státního rozpočtu ČR.
hl. pro 5
21) Řídící výbor MAP v ORP Příbram – volba zástupce města
R.usn.č.676/2016
Rada I. s c h v a l u j e
Mgr. Václava Švendu na pozici zástupce zřizovatele školských zařízení města Příbram do Řídícího
výboru MAP v ORP Příbram v rámci projektu „Místní akční plán ORP Příbram“.
II. b e r e n a v ě d o m í
Jednací řád a Statut Řídícího výboru MAP v ORP Příbram.
hl. pro 5
22) Souhlas Krajského úřadu Středočeského kraje se zřízením přípravné třídy na Základní škole,
Příbram VII, Bratří Čapků 279, p.o. ve školním roce 2016/17
R.usn.č.677/2016
Rada b e r e n a v ě d o m í
souhlas Krajského úřadu Středočeského kraje se zřízením přípravné třídy základní školy v Základní
škole, Příbram VII, Bratří Čapků 279, příspěvkové organizaci ve školním roce 2016/17.
hl. pro 5
23) Žádost ZŠ Jiráskovy sady o souhlas zřizovatele s podáním žádosti o zapojení do projektu s finanční
spoluúčastí (EVVO – multifunkční učebna)
R.usn.č.678/2016
Rada s o u h l a s í
s tím, aby ředitel Základní školy, Příbram II, Jiráskovy sady 273 podal žádost o zapojení školy
do projektu „Učebna enviromentálního vzdělávání a vzdělávání k udržitelnému rozvoji (EVVO)
pro výuku přírodních věd – multifunkční učebna“ za podmínky, že 15% spoluúčast bude hrazena
z finančních prostředků školy.
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hl. pro 5
24) Vyhláška o stanovení školského obvodu základních škol zřizovaných městem Příbram
R.usn.č.679/2016
Rada d o p o r u č u j e ZM
schválit vyhlášku o stanovení školského obvodu základních škol zřizovaných městem Příbram
v navrženém znění.
hl. pro 5
25) Žádost ředitelky MŠ pod Svatou Horou o převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu
investic
R.usn.č.680/2016
Rada s c h v a l u j e
převod finančních prostředků ve výši 72.000,- Kč z rezervního fondu do fondu investic v příspěvkové
organizaci Mateřská škola pod Svatou Horou se sídlem nám. Dr. Josefa Theurera 262, Příbram II.
hl. pro 4
(nepřítomen 1)
26) Platový postup ředitelek MŠ
R.usn.č.681/2016
Rada b e r e n a v ě d o m í
platový postup ředitelky Mateřské školy, Příbram III, Jungmannova 91, a ředitelky Mateřské školy,
Příbram VIII, Školní 131, do 6. platového stupně 10. platové třídy stupnice platových tarifů s účinností
od 01.08.2016.
hl. pro 4
(nepřítomen 1)
27) Žádost o dotaci (Fans for fans)
Hlasováno o návrhu Mgr. Ženíškové.
R.usn.č.682/2016
Rada s c h v a l u j e
poskytnutí individuální dotace pro Fans for fans, z. s., Brodská 95, Příbram, IČ: 02343576 ve výši
20 000 Kč, za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jim zřízeným
či založeným, finanční prostředky budou OŠKS poskytnuty z kapitoly 741, prvku 660 rezerva starosty.
hl. pro 5
28) Památky Příbrami v obrazech (2. vydání)
R.usn.č.683/2016
Rada s o u h l a s í
s 2. vydání knihy „Památky Příbrami v obrazech“ autora PaedDr. Josefa Velfla a spoluúčastí města na
nákladech vydání ve výši 22 000 Kč + DPH.
hl. pro 4
(nepřítomen 1)
29) Program delegací z partnerských měst v rámci Příbramské svatohorské šalmaje 09. - 10.09.2016
R.usn.č.684/2016
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
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předložený návrh programu delegací z partnerských měst v rámci konání Příbramské svatohorské
šalmaje ve dnech 09. - 10.09.2016.
II. s c h v a l u j e
úhradu nákladů spojených s pobytem delegací z partnerských měst v rámci konání Příbramské
svatohorské šalmaje ve dnech 09. - 10.09.2016 dle předloženého návrhu.
hl. pro 4
(nepřítomen 1)
30) Kalendář Středoevropských poutních míst
R.usn.č.685/2016
Rada n e s c h v a l u j e
úhradu nákladů spojených při vydání kalendáře Středoevropských poutních míst pro rok 2017 z kap.
777 – OŠKS.
hl. pro 4
(nepřítomen 1)
31) Žádost o individuální dotaci (……………)
R.usn.č.686/2016
Rada I. d o p o r u č u j e ZM
poskytnutí individuální dotace ve výši 10 650 Kč pro ……………, bydliště: ……………, datum narození:
…………… na projekt s názvem „Krajánci v Příbrami“, a to z kap. 777 – OŠKS, za podmínky splnění
bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným.
II. d o p o r u č u j e ZM
schválit rozpočtové opatření na rok 2016 v rámci výdajů kapitoly 777 - OŠKS v souvislosti
s poskytnutím finanční podpory dle Pravidel č. 1/2014, článku 5, příjemci účelové dotace.
hl. pro 5
32) Informace z jednání Komise pro realizaci majetku města dne 11.05.2016
R.usn.č.687/2016
Rada b e r e n a v ě d o m í
výstupní informace z jednání Komise pro realizaci majetku města dne 11.05.2016, na kterém tato
komise projednala materiály shromážděné odborem správy majetku.
hl. pro 5
33) Návrh na doprojednání věcného břemene uloženého plynárenského zařízení přes pozemky p. č.
3210/4 a p. č. 3812/45, oba v k. ú. Příbram
R.usn.č.688/2016
Rada s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene uloženého plynárenského zařízení přes pozemky ve vlastnictví města
Příbram, a to p. č. 3210/4 a p. č. 3812/45, oba v k. ú. Příbram, ve prospěch společnosti RWE GasNet,
s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, IČO 27295567.
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:
pozemek p. č. 3210/4 – místní komunikace III. tř.
– uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm a podélné uložení do
komunikace za cenu 400 Kč/bm
pozemek p. č. 3812/45 – zeleň
– uložení v zeleni za cenu 100 Kč/bm.
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.
hl. pro 4
(nepřítomen 1)
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34) Návrh na doprojednání věcného břemene uloženého plynárenského zařízení - p. č. 2577/1
v k. ú. Příbram a p. č. 515/161 v k. ú. Březové Hory
R.usn.č.689/2016
Rada s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene uloženého plynárenského zařízení přes pozemky ve vlastnictví města
Příbram, a to p. č. 2577/1 v k. ú. Příbram a p. č. 515/161 v k. ú. Březové Hory, ve prospěch společnosti
RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, IČO 27295567.
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:
pozemek p. č. 2577/1 v k. ú. Příbram – pozemní komunikace II. tř.
– uložení křížením komunikace za cenu 2.500 Kč/bm a podélné
uložení do komunikace za cenu 500 Kč/bm
pozemek p. č. 515/161 v k. ú. Březové Hory – pozemní komunikace II. tř.
– uložení křížením komunikace za cenu 2.500 Kč/bm a
podélné uložení do komunikace za cenu 500 Kč/bm.
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.
hl. pro 4
(nepřítomen 1)
35) Žádost o vydání souhlasu ke vstupu na pozemky ve vlastnictví města Příbram - p. č. 4268/1 a p. č.
2272/3, oba v k. ú. Příbram
R.usn.č.690/2016
Rada s c h v a l u j e
vydání souhlasu města Příbram, jako vlastníka pozemků p. č. 4268/1 a p. č. 2272/3, oba
v k. ú. Příbram, se vstupem na uvedené pozemky a s provedením mělkých průzkumných geologických
vrtů a povrchových geodetických a geofyzikálních měření, pro společnost INSET s.r.o., se sídlem
130 00 Praha - Vinohrady, Lucemburská 1170/7, IČO 03579727 a pro subdodavatele sondážních prací,
kterým je společnost Stavební geologie - IGHG, spol. s r.o., se sídlem Tachlovice 7,
PSČ 252 17, IČO 47051175.
hl. pro 4
(nepřítomen 1)
36) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení inženýrských sítí v k. ú. Příbram
R.usn.č.691/2016
Rada s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene uložení přípojky kanalizace a elektro přípojky VN přes pozemky ve vlastnictví
města Příbram p. č. 3102/118, p. č. 3102/119 a p. č. 3102/66, vše v k. ú. Příbram, uložení kabelové
přípojky sítě elektronických komunikací přes pozemky ve vlastnictví města Příbram
p. č. 3102/118, p. č. 3102/119, p. č. 3102/66, p. č. 3102/122 a p. č. 3102/21, vše v k. ú. Příbram a
uložení přípojky plynu přes pozemky ve vlastnictví města Příbram p. č. 3102/118 a p. č. 3102/119, oba
v k. ú. Příbram, ve prospěch pozemku p. č. 3102/133 v k. ú. Příbram, přičemž v době uzavírání
příslušných smluvních vztahů týkajících se zřízení věcného břemene bude v těchto smluvních
dokumentech uveden jako oprávněný z věcného břemene ten, který bude v té době vlastníkem
pozemku, v jehož prospěch se věcné břemeno zřizuje.
Věcné břemeno bude oceněno zvlášť pro každou inž. síť dle "Zásad", a to:
pozemek p. č. 3102/118, p. č. 3102/122 – komunikace III. tř., chodník
– uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm a
podélné uložení do komunikace za cenu 400 Kč/bm
– uložení v chodníku za cenu 100 Kč/bm
pozemek p. č. 3102/119, p. č. 3102/66 – komunikace III. tř.
– uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm a podélné
uložení do komunikace za cenu 400 Kč/bm
pozemek p. č. 3102/21 – komunikace III. tř., zeleň
– uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm a podélné uložení do
komunikace za cenu 400 Kč/bm
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– uložení v zeleni za cenu 100 Kč/bm.
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.
hl. pro 4
(nepřítomen 1)
37) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího umístění vzdušného vedení kabelu NN nad pozemkem
p. č. 30/3 v k. ú. Žežice
R.usn.č.692/2016
Rada s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene umístění vzdušného vedení kabelu NN nad pozemkem ve vlastnictví města
Příbram, a to p. č. 30/3 v k. ú. Žežice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035.
Věcné břemeno umístění vzdušného vedení (opěrné body mimo vozovku) nad pozemkem p. č. 30/3
v k. ú. Žežice bude oceněno dle "Zásad", a to ve výši 100 Kč/bm.
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.
hl. pro 4
(nepřítomen 1)
38) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN - p. č. 269/1
v k. ú. Kozičín
R.usn.č.693/2016
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. 269/1 v k. ú. Kozičín, 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. 269/1 – místní komunikace III. tř., zeleň
– uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm
– uložení v zeleni za cenu 100 Kč/bm.
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.
hl. pro 4
(nepřítomen 1)
39) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení plynovodní přípojky – p. č. 3847/1 v k. ú.
Příbram
R.usn.č.694/2016
Rada s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene uložení plynovodní přípojky přes pozemek ve vlastnictví města Příbram, a to
p. č. 3847/1 v k. ú. Příbram, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem,
Klíšská 940, PSČ 401 17, IČO 27295567.
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:
pozemek p. č. 3847/1 – zeleň
– uložení v zeleni za cenu 100 Kč/bm.
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.
hl. pro 4
(nepřítomen 1)
40) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení plynovodní přípojky - p. č. 515/78
v k. ú. Březové Hory

14

Město Příbram - RM 11.07.2016
R.usn.č.695/2016
Rada s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene uložení plynovodní přípojky pro bytový dům č. p. 288 v Příbrami VII, stojící na
pozemku p. č. st. 1038 v k. ú. Březové Hory, a to přes pozemek ve vlastnictví města Příbram
p. č. 515/78 v k. ú. Březové Hory, ve prospěch společnosti TO SYSTEM s.r.o., se sídlem V Brance 83,
Příbram III, 261 01 Příbram, IČO 28911822.
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:
pozemek p. č. 515/78 – pozemní komunikace IV. tř. – chodník
– uložení do komunikace za cenu 100 Kč/bm.
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.
hl. pro 4
(nepřítomen 1)
41) Žádost o udělení dodatečného souhlasu vlastníka pozemku s úpravami povrchu pozemku p. č. 48/1
v katastrálním území Trhové Dušníky
R.usn.č.696/2016
Rada s c h v a l u j e
udělení dodatečného souhlasu města Příbram jako vlastníka pozemku p. č. 48/1 v katastrálním území
Trhové Dušníky manželům ……………, bytem ……………, s již provedeným zpevněním povrchu
komunikace (asfaltový povrch, chodník z dlažebních kostek a zámkové dlažby), a to za podmínky, že
manželé …………… nevznesou žádné finanční nároky (za provedené zpevnění a úpravy povrchu
komunikace) vůči vlastníkovi pozemku, a to jak nyní, tak ani v budoucnu.
hl. pro 4
(nepřítomen 1)
42) Žádost o prodej pozemků p. č. 96/1, p. č. 99/1, p. č. 100/1, p. č. 100/2, p. č. 102/36 v katastrálním
území Zavržice
R.usn.č.697/2016
Rada I. n e d o p o r u č u j e ZM
schválit prodej pozemků vše v katastrálním území Zavržice, a to pozemek p. č. 96/1 za cenu…..Kč/m2,
p. č. 99/1 za cenu……Kč/m2, p. č. 100/1 za cenu…….Kč/m2, p. č. 100/2 za cenu…..Kč/m2 a p. č.
102/36 za cenu……Kč/m2 panu ……………, bytem …………… s tím, že žadatel uhradí náklady
spojené s vypracováním znaleckého posudku ve výši 1.950 Kč.
II. s c h v a l u j e
úhradu částky ve výši 3,59 Kč/m2/rok za bezesmluvní užívání pozemků p. č. 99/1, p. č. 100/1 a p. č.
100/2, vše v katastrálním území Zavržice, zpětně od 1.1.2014.
hl. pro 4
(nepřítomen 1)
43) Žádost o prodej pozemku p. č. 452/2 v k. ú. Lazec
R.usn.č.698/2016
Rada I. d o p o r u č u j e ZM
schválit prodej pozemku p. č. 452/2 v katastrálním území Lazec do SJM manželů ……………, bytem
……………, za cenu 482 Kč/m2 s tím, že žadatelé uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého
posudku ve výši 2.100 Kč.
II. s c h v a l u j e
úhradu částky ve výši 19,20 Kč/m2/rok za bezesmluvní užívání pozemku p. č. 452/2 v katastrálním
území Lazec, a to zpětně od 1.1.2014.
hl. pro 4
(nepřítomen 1)
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44) Návrh smlouvy o pronájmu pozemků pod stavbami v k. ú. Březové Hory
R.usn.č.699/2016
Rada s c h v a l u j e
v návaznosti na své usnesení č. 412/2016 ze dne 2.5.2016 uzavření smlouvy o pronájmu pozemků ve
vlastnictví ČR – DIAMO, státní podnik, se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, IČO
00002739, pod stavbami ve vlastnictví města Příbram, a to pozemku p. č. st. 1712/1, p. č. st. 1992 a
p. č. st. 2338, vše v katastrálním území Březové Hory, podle návrhu této smlouvy, jež je přílohou
předloženého materiálu.
hl. pro 4
(nepřítomen 1)
45) Žádost o pronájem části pozemku p. č. 602/1 o výměře cca 20 m2 v k. ú. Březové Hory
R.usn.č.700/2016
Rada n e s c h v a l u j e
pronájem části pozemku p. č. 602/1 o výměře cca 20 m2 z celkové výměry 5833 m2 v katastrálním
území Březové Hory manželům ……………, bytem …………….
hl. pro 4
(nepřítomen 1)
46) Žádost o prodej pozemku p. č. 2717/5 v katastrálním území Příbram
R.usn.č.701/2016
Rada I. d o p o r u č u j e ZM
schválit prodej pozemku p. č. 2717/5 v katastrálním území Příbram do SJM manželů ……………, bytem
……………, za cenu 712 Kč/m2 s tím, že žadatelé uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého
posudku ve výši 1.800 Kč.
II. s c h v a l u j e
úhradu za bezesmluvní užívání pozemku p. č. 2717/5 v katastrálním území Příbram ve výši 28,50
Kč/m2/rok, zpětně od 1.1.2014.
hl. pro 4
(nepřítomen 1)
47) Žádost o prodej pozemku p. č. 2716/5 v katastrálním území Příbram
R.usn.č.702/2016
Rada I. d o p o r u č u j e ZM
schválit prodej pozemku p. č. 2716/5 v katastrálním území Příbram, za cenu 713 Kč/m2, panu
……………, bytem …………… s tím, že žadatel uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého
posudku ve výši 1.800 Kč.
II. s c h v a l u j e
úhradu za bezesmluvní užívání pozemku p. č. 2716/5 v katastrálním území Příbram, ve výši 30
Kč/m2/rok, zpětně od 1.1.2014.
hl. pro 4
(nepřítomen 1)
48) Žádost o prodej pozemku p. č. 1378/13 v katastrálním území Příbram
R.usn.č.703/2016
Rada d o p o r u č u j e ZM
schválit prodej pozemku p. č. 1378/13 v katastrálním území Příbram, za cenu 920 Kč/m2, do ideálního
spoluvlastnictví (a to každému z žadatelů ve výši id. ¼ podílu) paní ……………, ……………,
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…………… a ……………, všichni bytem …………… s tím, že žadatelé uhradí náklady spojené
s vypracováním znaleckého posudku ve výši 2.550 Kč.
hl. pro 4
(nepřítomen 1)
49) Uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 477/7 v k. ú. Dubno včetně úhrady částky za
bezesmluvní užívání a případná revokace bodu III usnesení rady města č. 221/2013 ze dne 8.4.2013
R.usn.č.704/2016
Rada I. s c h v a l u j e
uzavřít smlouvu o nájmu pozemku p. č. 477/7 v katastrálním území Dubno s obcí Dubno, č. p. 45,
261 01 Dubno, IČO 00662810, a to do 31.12.2016, za cenu 25 Kč/m2/rok, za účelem využití pozemku
pro skladování materiálu.
II. s c h v a l u j e
uhradit obci Dubno, č.p. 45, 261 01 Dubno, IČO 00662810, částku ve výši 25 Kč/m2/rok za bezesmluvní
užívání pozemku p. č. 477/7 v katastrálním území Dubno, a to zpětně od 1.1.2014.
III. s c h v a l u j e
revokaci bodu III usnesení rady města č. 221/2013 ze dne 8.4.2013.
hl. pro 4
(nepřítomen 1)
50) Žádost o zvýšení nájemného a o změnu rozsahu předmětu smluvního vztahu ve smlouvě o
pronájmu pozemků č. 65/2003 ze dne 18.11.2003, ve znění dodatku č. 1
R.usn.č.705/2016
Rada s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o pronájmu pozemků uzavřené dne 18.11.2003, ve znění dodatku č.
1 ze dne 17.01.2006, mezi nájemcem městem Příbram a pronajímatelem panem ……………, bytem
……………, kdy předmětem dodatku s účinností ode dne 01.07.2016 bude:
a) úprava rozsahu předmětu smluvního vztahu spočívající ve vyjmutí pozemku p.č. 715/198 a rozšíření
o pozemky p.č. 715/194 a p.č. 715/195, vše v k.ú. Březové Hory,
b) změna výše ročního nájemného z nově stanoveného předmětu nájmu v k.ú. Březové Hory,
sestávající z těchto položek nájemného:
z pozemku p.č. 715/136 ve výši 65.939,85 Kč/rok, z pozemku p.č. 715/165 ve výši 20.361,35 Kč/rok,
z pozemku p.č. 715/182 ve výši 95,22 Kč/rok, z pozemku p.č. 715/189 ve výši 44.486,78 Kč/rok,
z pozemku p.č. 715/190 ve výši 39.721,02 Kč/rok, z pozemku p.č. 715/191 ve výši 2.173,50 Kč/rok,
z pozemku p.č. 715/192 ve výši 582,50 Kč/rok, z pozemku p.č. 715/193 ve výši 5.338,12 Kč/rok,
z pozemku p.č. 715/194 ve výši 3.390,66 Kč/rok, z pozemku p.č. 715/195 ve výši 2.723,29 Kč/rok,
z pozemku p.č. 715/231 ve výši 990,29 Kč/rok, z pozemku p.č. 715/233 ve výši 266,62 Kč/rok.
hl. pro 4
(nepřítomen 1)
51) Žádost o udělení souhlasu s přijetím finančního daru
R.usn.č.706/2016
Rada u d ě l u j e
souhlas Centru sociálních a zdravotních služeb města Příbram s přijetím finančního účelově určeného
daru ve výši 15.000 Kč pro potřeby Dětské skupiny Berušky.
hl. pro 5
52) Návrh z jednání bytové komise ze dne 28.6.2016
R.usn.č.707/2016
Rada I. s c h v a l u j e
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1) uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 25.6.2014 k bytu č. 2 v Příbrami II, Žižkova 326,
1+0, byt pro příjmově vymezené osoby …………… na dobu určitou 1 roku, za cenu 47,28
Kč/m²/měsíc,
2) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 16 v Příbrami III, Dlouhá 102, 1+0, byt standard
…………… na dobu určitou 1 roku, za cenu 80,00 Kč/m²/měsíc,
3) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13 v Příbrami VI, U Dolu Anna 26, 1+0, byt standard
…………… na dobu určitou 1 roku, za cenu 80,00 Kč/m²/měsíc,
4) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 17 v Příbrami III, Milínská 107, 1+1, byt standard
…………… na dobu určitou 1 roku, za cenu 80,00 Kč/m²/měsíc,
5) uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 1.9.2014 k bytu č. 16 v Příbrami IV, Čs. Armády 4,
2+1, byt pro příjmově vymezené osoby manž. …………… na dobu určitou 1 roku, za cenu 47,28
Kč/m²/měsíc,
6) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 15 v Příbrami III, Milínská 107, 4+1, byt manž.
…………… na dobu určitou 1 roku, za cenu 80,- Kč, za předpokladu doložení potvrzení o
bezdlužnosti vůči správci daně a OSSZ do nejbližšího data konání jednání RM.
II. b e r e n a v ě d o m í
bod č. 7) Důvodové zprávy z jednání BK ze dne 28.6.2016 a doporučení BK uzavřít nájemní smlouvu
s manželi …………… od 13.8.2016 do 31.12.201+6 k bytu č. 46 v Příbrami I, Plzeňská 77 za cenu 35,Kč/m² + 1800,- Kč (měsíční zálohy na služby).
hl. pro 5
53) Návrh na uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou od 13.8.2016 do 31.12.2016 k bytu č. 46
v Příbrami I, ul. Plzeňská 77 s manželi ……………
R.usn.č.708/2016
Rada s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 46 v Příbrami I, ul. Plzeňská čp. 77 (byt standard) s manželi
…………… na dobu určitou od 13.8.2016 do 31.12.2016 za cenu 35,- Kč/m2 (dle směrnice č. 1/2015
cena bytu sociálního) + zálohy na služby 1800,- Kč/měsíc, bez nájemného za vybavení 1 875,Kč/měsíc.
hl. pro 5
54) Rekonstrukce výtahu v Příbram VII/494 – dílčí část 2 – dodatek ke smlouvě
R.usn.č.709/2016
Rada I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku ke SoD č. 1370/MěRK/2015 se společností Schindler CZ, a.s., se sídlem Řevnická
170/4, 155 21 Praha, IČ 27127010, jehož předmětem je snížení celkové ceny zakázky o méněpráce ve
výši 19 030,24 Kč a změna termínu pro vystavení závěrečné faktury.
II. u k l á d á
OPVZ zadministrovat uzavření dodatku.
hl. pro 4
(nepřítomen 1)
55) Smlouva o právu provést stavbu, Výstavba parkoviště – dílčí část 4, Příbram VIII, ulice Čechovská
R.usn.č.710/2016
Rada s c h v a l u j e
uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu na realizaci díla „Výstavba parkoviště – dílčí část 4, Příbram
VIII, ul. Čechovská“ s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou
organizací.
hl. pro 5
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56) Přeložka plynárenského zařízení, Školní ulice
R.usn.č.711/2016
Rada I. s c h v a l u j e
uzavřít Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní spojených a
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s. r. o., zastoupené na
základě plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o.
II. s c h v a l u j e
zahrnout do návrhu rozpočtu kapitoly 786 – OIRM na rok 2017 částku 850.000,- vč. DPH na realizaci
přeložky části plynárenského zařízení v majetku RWE GasNet, s.r.o.
hl. pro 5
57) Odvlhčení budov v Příbrami
R.usn.č.712/2016
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Odvlhčení budov v Příbrami“ (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. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy na zakázku „Odvlhčení budov v Příbrami“ se společností INVESSALES, spol. s r.o.,
se sídlem Podskalská 1512/22, 120 00 Praha, IČ 62957678, jako s uchazečem druhým v pořadí.
Nabídková cena činí: Dílčí část 1
339 000 Kč bez DPH
Dílčí část 2
257 500 Kč bez DPH
Dílčí část 3
605 122 Kč bez DPH
III. u k l á d á
OPVZ zajistit uzavření smlouvy dle bodu II.
hl. pro 4
(nepřítomen 1)

58) Různé

Zápis ověřili:
Mgr. Václav Švenda
PhDr. Petr Vácha
Ing. Jindřich Vařeka,
starosta
Zapsala: Iva Černohorská
Dne: 14.07.2016
Ověřeno: 19.07.2016
Vyvěšeno: 19.07.2016
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