Město Příbram - RM 08.08.2016
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 08.08.2016
od 14.00 hodin na Městském úřadě Příbram

1) Zahájení, kontrola zápisu a usnesení z minulé RM, ověřovatelé
Jednání zahájil a řídil starosta Ing. Jindřich Vařeka.
Ověřovatelé dnešního zápisu: Věra Kresslová a PhDr. Petr Vácha
2) Schválení programu včetně návrhů změn a doplňků
P r o g r a m:
1. Zahájení, určení ověřovatelů
2. Schválení programu včetně návrhu změn a doplňků
3. Informace členů RM
4. Interpelace
5. Žádost o schválení přijmutí finančních darů na akci „Divadlo patří dětem“ 2016
6. Změny rozpočtu – rozpočtová opatření
7. Dodatek č. 1 a Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce č. 210/OOO/2012 ze dne 02.04.2012 uzavřené mezi
ČR
HZS Středočeského kraje a městem Příbram
8. Program pro poskytování dotací pro r. 2017 – oblast dobrovolní hasiči
9. Přehled účasti členů na jednání komisí RM za I. pololetí 2016
10. Přehled účasti členů na jednání výborů ZM za I. pololetí 2016
11. Zpráva o plnění usnesení RM Příbram za IV. čtvrtletí 2015 včetně plnění usnesení RM za minulá období
12. Souhrnná zpráva o vodohospodářském majetku města Příbram za rok 2015
13. Stanovení nájemného společnosti 1. SčV, a.s. a plán investic do vodohospodářského majetku města na rok
2017
14. Plán běžných oprav a údržby vodohospodářského majetku města Příbram na rok 2017
15. Žádost o dotaci (……………)
16. Oznámení havarijního stavu myčky nádobí ve školní jídelně Základní školy, Příbram VII, Bratří Čapků 279,
p.o.
17. Stříbrné pamětní medaile k 800. výročí města
18. Žádost Školní jídelny, Příbram II, K Zátiší 274 o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního
daru od WOMEN for WOMEN, o.p.s.
19. Žádost o dotaci (Magdaléna, o.p.s.)
20. Žádost o dotaci (Dětský domov Husita, o.p.s.)
21. Žádost o dotaci (Farní charita Příbram)
22. Program pro poskytování dotací pro rok 2017, oblast zdravotnictví
23. Program pro poskytování dotací pro rok 2017, oblast sociální
24. Návrh smlouvy o bezúplatném převodu pozemků v k. ú. Lazec, Příbram, Zdaboř
25. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu pozemků a darovací smlouvě ze dne 28.02.2012
26. Návrh na uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o pronájmu pozemků ze dne 25.10.2004
27. Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o pronájmu pozemku ze dne 26.06.2006
28. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu pozemku ze dne 16.03.2016
29. Návrh na doprojednání věcného břemene uloženého kabelového vedení NN přes pozemek p. č. 988/24 v k.
ú. Příbram
30. Návrh na revokaci usnesení rady města č. 550/2016 ze dne 30.05.2016 a na přijetí nového usnesení ve
stejné věci
31. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení vodovodní přípojky - p. č. 4480/1, p. č. 4480/3 a p. č.
4481/1, vše v k. ú. Příbram
32. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení vodovodní přípojky - p. č. 269/1 v k. ú. Kozičín
33. Žádost o zřízení věcného břemene uloženého podzemního vedení - p. č. 636/1 v k. ú. Háje u Příbramě
34. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN a umístění 2 ks přípojkových
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pilířů v k. ú. Příbram
35. Žádost o pronájem prostor v Příbrami VII, ul. Žežická č. p. 193
36. Darovací smlouvy – pomník obětem holocaustu
37. Žádost ředitelky Základní umělecké školy, nám. T. G. Masaryka 155 o souhlas zřizovatele s přijetím
nadačního příspěvku od České Nadace 2000
38. Úprava hlediště kina v Příbrami
39. Školní hřiště ZŠ 28. října, Příbram
40. Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 663/OPVZ/2016
41. Revitalizace areálu Nový rybník – návrh úprav
42. Žádost Okresní hospodářské komory v Příbrami o souhlas s opravami sociálního zařízení na vlastní náklady
43. Přijetí dotace z MMR ČR na projekt „B. j. 23 PB – KODUS Příbram“
44. Oprava hygienického zařízení MŠ Příbram III Jungmannova
45. Různé
R.usn.č.746 /2016
Rada města s c h v a l u j e
program dnešního jednání.
hl. pro 6

3) Informace členů RM

4) Interpelace

5) Žádost o schválení přijmutí finančních darů na akci „Divadlo patří dětem“ 2016
R.usn.č.747/2016
Rada města s c h v a l u j e
přijmutí finančních darů v celkové výši 68.500,00 Kč, které jsou určeny na akci „Divadlo patří
dětem“, která se konala 22.05.2016.
hl. pro 6

6) Změny rozpočtu – rozpočtová opatření (a-h)
R. usn. č.748/2016
Rada města I. s c h v a l u j e
6a) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016, tj. navýšení rozpočtu příjmů
kapitoly 741 - OE o částku 291.150,00 Kč a výdajů kapitoly 780 - KJD ve stejné výši z důvodu přijetí třetí
splátky neinvestiční účelové dotace na "Zajištění regionálních funkcí knihovny ve Středočeském kraji“
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 – OE o
částku 291.150,00 Kč a výdajů kapitoly 780 - KJD ve stejné výši z důvodu přijetí třetí splátky neinvestiční
účelové dotace na "Zajištění regionálních funkcí knihovny ve Středočeském kraji“.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

RP0204

741 - OE

paragraf

pol.
4122

účelový
znak
00603

název akce
001
Neinvestiční
transfery

prvek
rozpočtu
1132

popis

částka změny

"Zajištění regionálních funkcí
knihoven ve Středočeském
kraji"

291 150,00
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RP0204

780 - KJD

3314

5336

00603

002
Transfery
neinvestiční

3409

Neinvestiční dotace StČ
kraje

291 150,00

6b) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016, tj. navýšení rozpočtu příjmů
kapitoly 741 - OE o částku 1.120.000 Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 778 - DAD ve stejné výši z
důvodu přijetí účelové dotace (ÚZ 34352) z Ministerstva kultury pro Divadlo A. Dvořáka Příbram na
vlastní uměleckou činnost v roce 2016
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE o
částku 1.120.000 Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 778 - DAD ve stejné výši z důvodu přijetí účelové
dotace (ÚZ 34352) z Ministerstva kultury pro Divadlo A. Dvořáka Příbram na vlastní uměleckou činnost v roce
2016.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

RP0205

741 - OE

RP0205

778 DAD

paragraf

3311

pol.

účelový
znak

název akce

4116

34352

5336

34352

001
Neinvestiční
transfery
002
Transfery
neinvestiční

prvek
rozpo
čtu
1221

popis

částka změny

Neinvestiční dotace z MK
ČR

1 120 000,00

3449

Neinvestiční transfer MK divadelní činnost

1 120 000,00

6c) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016, tj. navýšení rozpočtu příjmů
kapitoly 741 - OE o částku 100.000,00 Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 777 - OŠKS ve stejné výši
a další změny v rámci výdajů kapitoly 777 - OŠKS z důvodu přijetí individuální účelové dotace (ÚZ
00099) z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních
katastrof v rámci Tematického zadání "Podpora hejtmana" na realizaci akce "Příbramská svatohorská
šalmaj 2016"
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE o
částku 100.000,00 Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 777 - OŠKS ve stejné výši a další změny v rámci
výdajů kapitoly 777 - OŠKS z důvodu přijetí individuální účelové dotace (ÚZ 00099) z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof v rámci Tematického zadání
"Podpora hejtmana" na realizaci akce "Příbramská svatohorská šalmaj 2016".
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

RP0178

741 - OE

RP0198

777 - OŠKS

RP0199
RP0199
RP0199

777 - OŠKS
777 - OŠKS
777 - OŠKS

4122

účelový
znak
00099

prvek
rozpočtu
2710

3319

5169

00099

3709

3319
3319
3319

5169
5169
5169

paragraf

pol.

2359
3714
3711

popis

částka změny

Dotace z fondu hejtmana
Středočeského kraje
Dotace "Příbramská svatohorská
šalmaj 2016"
Nákup ostatních služeb
Nákup služeb
Nákup služeb

100 000,00
100 000,00
-930 000,00
400 000,00
530 000,00

6e) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016 na straně výdajů, tj. snížení
rozpočtu kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů) o částku 5.000.000,00 Kč a navýšení rozpočtu
kapitoly 786 – OIRM (Nízkoprahové denní centrum a noclehárna) ve stejné výši
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016 na straně výdajů, tj. snížení rozpočtu kapitoly
741 OE (rezerva z dotačních titulů) o částku 5.000.000,00 Kč a navýšení rozpočtu kapitoly 786 – OIRM
(Nízkoprahové denní centrum a noclehárna) ve stejné výši.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

název akce

RP0200

786 OIRM

4374

6121

010
Nízkoprahové

prvek
rozpočtu
3716

popis

částka změny

Realizace stavby

5 000 000,00
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RP0208

741 - OE

6171

5901

denní centrum a
noclehárna
001 Ostatní

Rezerva z dotačních
titulů

3369

-5 000 000,00

6f) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016 na straně výdajů v rámci kapitoly
786 - OIRM
rozpočtové 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.

název akce

RP0201

786 OIRM

3639

5171

RP0201

786 OIRM

3639

5171

RP0201

786 OIRM

3639

5169

002
Vodovody a
kanalizace
002
Vodovody a
kanalizace
002
Vodovody a
kanalizace

prvek
rozpo
čtu
3556

popis

částka změny

Příbram II, ul. Spojovací - oprava
kanalizace a vodovodu

-127 560,00

3558

Oprava vodojemu HUSA - I. etapa

-124 630,00

3476

Nákup ostatních služeb

252 190,00

6g) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016 na straně výdajů v rámci kapitoly
786 – OIRM z důvodu realizace akce: Oprava odvodnění Hornického náměstí a Hornické ulice
rozpočtového opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016 na straně výdajů v rámci kapitoly 786 – OIRM
z důvodu realizace akce: Oprava odvodnění Hornického náměstí a Hornické ulice.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

název akce

RP0203

786 OIRM
786 OIRM

3639

5171

3639

5171

002 Vodovody
a kanalizace
002 Vodovody
a kanalizace

RP0203

prvek
rozpo
čtu
3548
3717

popis

částka změny

MČOV Příbram - obnova
vystrojení vyhnívací nádrže
Příbram II, Hornické náměstí a
Hornická ulice - oprava
odvodnění

-307 340,00
307 340,00

6h) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016 na straně výdajů v rámci kapitoly
786 – OIRM (akce: Vodovody a kanalizace)
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016 na straně výdajů v rámci kapitoly 786 – OIRM
(Vodovody a kanalizace).
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

název akce

RP0206

786 OIRM

3639

6121

RP0206

786 OIRM

3639

5171

RP0206

786 OIRM

3639

5171

RP0206

786 OIRM

3639

5169

RP0206

786 OIRM

3639

5171

001
Vodovody a
kanalizace
002
Vodovody a
kanalizace
002
Vodovody a
kanalizace
002
Vodovody a
kanalizace
002
Vodovody a
kanalizace

popis

částka změny

Příbram I, ul. Riegrova Dvořákovo nábřeží - prodloužení
dešťové kanalizace
MČOV Příbram - pásový
dopravník kalů

-745 580,00

3553

MČOV Příbram - oprava
odběrného zařízení

-100 000,00

3476

Nákup ostatních služeb

77 200,00

3557

Příbram I, II, Pivovarská ul. výměna kanalizačního řadu
(zpracování PD + realizace)

900 690,00

prvek
rozpočtu
3568

3551

-132 310,00
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Rada města II. d o p o r u č u j e Z M
6d) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016, tj. navýšení rozpočtu příjmů
kapitoly 741 - OE o částku 16.350.450,00 Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE ve stejné výši
z důvodu stanovení daně z příjmů právnických osob za obec (město Příbram) za rok 2015
schválit rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016, tj. navýšení rozpočtu příjmů
kapitoly 741 - OE o částku 16.350.450,00 Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE ve
stejné výši z důvodu stanovení daně z příjmů právnických osob za obec (město Příbram) za rok
2015.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0187
RP0187

741 - OE
741 - OE

6399

1122
5365

prvek
rozpočtu
32
3698

popis

částka změny

Daň z příjmů za obec
Daň z příjmů za město
Příbram

16 350 450,00
16 350 450,00

Rada města III. u k l á d á
OVV zařadit tento materiál do programu na jednání ZM dne 05.09.2016.
hl. pro 6
7) Dodatek č. 1 a Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce č. 210/OOO/2012 ze dne 02.04.2012 uzavřené mezi
ČR HZS Středočeského kraje a městem Příbram
R.usn.č.749/2016
Rada města I. s c h v a l u j e
1. uzavření „Dodatku ke Smlouvě o výpůjčce č. 210/OOO/2012“ ze dne 02.04.2012, uzavřené
mezi ČR HZS Středočeského kraje a městem Příbram v návaznosti na novelu zákona č.
219/2000 Sb., o majetku České republiky, kdy nově bude uvedena maximální doba výpůjčky na 8
let a budou změněny důvody a lhůty výpovědi smlouvy.
2. uzavření „Dodatku ke Smlouvě o výpůjčce č. 210/OOO/2012“ ze dne 02.04.2012, uzavřené
mezi ČR HZS Středočeského kraje a městem Příbram ve věci změny předmětu výpůjčky, nově
pouze na prostor garáže o výměře 65,8 m².
II. u k l á d á
OOA zajistit administraci k uzavření „Dodatků ke Smlouvě o výpůjčce
č. 210/OOO/2012“ ze dne 02.04.2012 mezi ČR HZS Středočeského kraje a městem Příbram
hl. pro 6
8) Program pro poskytování dotací pro r. 2017 - oblast dobrovolní hasiči
R.usn.č.750/2016
Rada města I. d o p o r u č u j e Z M
schválit „Program pro poskytování dotací pro r. 2017 – oblast dobrovolní hasiči“.
II. u k l á d á
OVV zařadit bod do programu ZM na den 05.09.2016.
hl. pro 6

9) Přehled účasti členů na jednání komisí RM za I. pololetí 2016
R.usn.č.751/2016
Rada města b e r e n a v ě d o m í
přehled účasti členů na jednání komisí RM za I. pololetí 2016.
hl. pro 6
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10) Přehled účasti členů na jednání výborů ZM za I. pololetí 2016
R.usn.č.752/2016
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
přehled účasti členů na jednání výborů ZM za I. pololetí 2016.
II. u k l á d á
OVV zařadit tento bod do programu zasedání ZM dne 05.09.2016.
hl. pro 6
11) Zpráva o plnění usnesení RM Příbram za IV. čtvrtletí 2015 včetně plnění usnesení RM za minulá
období
R.usn.č.753/2016
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zprávu o plnění usnesení RM Příbram za IV. čtvrtletí 2015 včetně plnění usnesení RM za minulá
období.
hl. pro 5
(nepřítomen 1)
12) Souhrnná zpráva o vodohospodářském majetku města Příbram za rok 2015
R.usn.č.754/2016
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
materiál „Souhrnná zpráva o vodohospodářském majetku města Příbram za rok 2015“.
II. u k l á d á
OIRM jeho předložení do ZM dne 05.09.2016.
hl. pro 6
13) Stanovení nájemného společnosti 1. SčV, a.s. a plán investic do vodohospodářského majetku města
na rok 2017
R.usn.č.755/2016
Rada města I. d o p o r u č u j e ZM
stanovit společnosti 1. SčV, a.s nájemné na rok 2017 ve výši 22.752.666,00 Kč, tj.
27.530.726,00 Kč včetně DPH.
II. b e r e n a v ě d o m í
„Návrh plánu investic do VH majetku pro město Příbram na rok 2017“ a
„Střednědobý návrh investic pro město Příbram do roku 2022“.
III. d o p o r u č u j e ZM
schválit „Upravený plán investic do vodohospodářského majetku pro město
Příbram na rok 2017“.
IV. d o p o r u č u j e ZM
schválit uzavření Dodatku č. 1/2016 ke Smlouvě o pronájmu a komplexním
provozování infrastrukturního majetku města Příbrami ze dne 13.02.2004.
V. u k l á d á
OVV předložení materiálu do ZM dne 05.09.2016.
hl. pro 6
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14) Plán běžných oprav a údržby vodohospodářského majetku města Příbram na rok 2017
R.usn.č.756/2016
Rada města b e r e n a v ě d o m í
předložený Plán běžných oprav a údržby vodohospodářského majetku města Příbram na rok
2017.
hl. pro 6
15) Žádost o dotaci (……………)
R.usn.č.757/2016
Rada města s c h v a l u j e
poskytnutí individuální dotace pro ……………, datum narození ……………, bytem …………… na
projekt „Česká Route 66 (kniha)“ ve výši 19.000,00 Kč (z prvku rezerva starosty 660), za podmínky
splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jim zřízeným či založeným.
hl. pro 6
16) Oznámení havarijního stavu myčky nádobí ve školní jídelně Základní školy, Příbram VII, Bratří Čapků
279, p.o.
R.usn.č.758/2016
Rada města n e s o u h l a s í
s navýšením finančního příspěvku pro Základní školu, Příbram VII, Bratří Čapků 279, p.o.
za účelem nákupu myčky nádobí do školní jídelny.
hl. pro 6
17) Vydání pamětních medailí k 800. výročí města
R.usn.č.759/2016
Rada města
I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o skutečnostech ohledně realizace zakázky „Vydání pamětních medailí k 800. výročí
města.“
II. s c h v a l u j e
1. uzavření dodatku ke smluvnímu vztahu se spolkem Numismatika Příbram, se sídlem Čs. armády
145, Příbram IV, 261 01, IČ 26983818, jehož předmětem bude navýšení ceny o 60.305,00 Kč.
2. rozpočtové opatření, tj. změnu rozpočtu města na rok 2016 na straně výdajů, které představuje
navýšení rozpočtu kapitoly 777 – OŠKS o částku 60.305,00 Kč a snížení rozpočtu kapitoly 741 –
OE (rezerva z dotačních titulů) ve stejné výši.
III. u k l á d á
OŠKS uzavřít dodatek dle bodu II. 1. tohoto usnesení.
hl. pro 6
18) Žádost ředitelky Školní jídelny, Příbram II, K Zátiší 274 o souhlas zřizovatele s přijetím účelového
finančního daru v rámci projektu „Obědy pro děti“
R.usn.č.760/2016
Rada města s o u h l a s í
s přijetím účelového finančního daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. Vlastislavova
152/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24231509 pro Školní jídelnu, Příbram II, K Zátiší 274 ve výši
71.839,00 Kč v rámci projektu „Obědy pro děti“ na období září 2016 – červen 2017.
hl. pro 6
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19) Žádost o dotaci (Magdaléna, o.p.s.)
R.usn.č.761/2016
Rada města I. d o p o r u č u j e ZM
schválit poskytnutí finanční podpory pro organizaci Magdaléna, o.p.s., se sídlem
Včelník
1070,
252
10
Mníšek
pod
Brdy,
pobočka
Žežická
193,
261 01 Příbram VII, IČ: 25617401, na projekt Terénní program Magdaléna Příbram, v oblasti
sociální
pro
rok
2016
formou
individuální
dotace
ve
výši
20.000,00
Kč,
a to z kap. 728 - OSVZ, prvek 3463.
II. RM 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 kap. 728 - OSVZ ve snížení prvku 3463 (podpora sociální)
o částku 20.000,00 Kč a navýšení prvku 2659 ve stejné výši.
hl. pro 6
20) Žádost o dotaci (Dětský domov Husita, o. p.s.)
R.usn.č.762/2016
Rada města I. d o p o r u č u j e ZM
schválit poskytnutí finanční podpory pro Dětský domov Husita, o.p.s., se sídlem Dubenec 22,
261 01 Příbram, IČ: 27380297, na zaplacení členského příspěvku hráče hokejového klubu HC
Příbram v oblasti sociální pro rok 2016 formou individuální dotace ve výši 5.000,00 Kč, a to
z rezervy starosty kapitoly 741 – OE, prvku 660.
II. d o p o r u č u j e ZM
schválit rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016, která se promítne na straně
běžných výdajů navýšením rozpočtu kapitoly 728 - OSVZ o částku 5.000,00 Kč, prvku 2659
(neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem) a snížením rozpočtu kapitoly 741 – OE,
prvku 660 (rezerva starosty).
hl. pro 6
21) Žádost o dotaci (Farní charita Příbram)
R.usn.č.763/2016
Rada města I. n e d o p o r u č u j e ZM
schválit poskytnutí finanční podpory pro Farní charitu Příbram, se sídlem Jiráskovy Sady 240,
261 01 Příbram II, IČ: 47072989, na akci Den pro rodinu na Svaté Hoře, v oblasti sociální pro rok
2016 formou individuální dotace z důvodu, že tato aktivita není v souladu s cíly vyhlášeného
programu.
hl. pro 6
22) Program pro poskytování dotací pro rok 2017, oblast zdravotnictví
R.usn.č.764/2016
Rada města I. d o p o r u č u je ZM
schválit „Program pro poskytování dotací pro rok 2017, oblast zdravotnictví“.
II. u k l á d á ZM
předložit materiál na jednání ZM dne 05.09.2016.
hl. pro 6
23) Program pro poskytování dotací pro rok 2017, oblast sociální
R.usn.č.765/2016
Rada města I. s c h v a l u j e
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upravený „Program pro poskytování dotací pro rok 2017, oblast sociální“ s tím, že předpokládaný
celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu v oblasti je
1.500.000,00 Kč.
II. u k l á d á
tento materiál předložit na jednání ZM dne 05.09.2016.
hl. pro 6
24) Návrh smlouvy o bezúplatném převodu pozemků v k. ú. Lazec, Příbram, Zdaboř
R.usn.č.766/2016
Rada města I. d o p o r u č u j e ZM
schválit v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 795/2008/ZM ze dne 15.9.2008
a č. 428/2012/ZM ze dne 17.9.2012 uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků p. č.
794/1, p. č. 794/2, p. č. 794/3, p. č. 794/5, p. č. 794/6, p. č. 794/7, p. č. 795/1, p. č. 795/2, p. č.
795/3, p. č. 795/4, p. č. 795/5 vše v katastrálním území Lazec, dále p. č. 4534/18, p. č. 4534/19, p.
č. 4537/1 vše v katastrálním území Příbram a p. č. 61/4, p. č. 270/2, p. č. 283/9 vše v katastrálním
území Zdaboř, které jsou ve vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha 3, IČO 01312774, do vlastnictví města Příbram, a to podle návrhu této smlouvy, jež
je přílohou předloženého materiálu.
II. u k l á d á
OVV zařadit tento materiál do programu ZM dne 05.09.2016.
hl. pro 6
25) Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu pozemků a darovací smlouvě ze dne
28.2.2012
R.usn.č.767/2016
Rada města s c h v a l u j e
uzavření konstatačního dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu pozemků a darovací smlouvě A č.
161/OP/2012 ze dne 28.2.2012 uzavřené mezi pronajímatelem …………… a nájemcem městem
Příbram, jejímž předmětem je pronájem pozemků p. č. 705/11, p. č. 707/2, p. č. 709/5, p. č. 709/6,
p. č. 709/9 a p. č. 710/15 vše v katastrálním území Příbram, přičemž obsahem konstatačního
dodatku bude jen konstatování změny v osobě pronajímatele, a to změny z pana …………… na
pana ……………, bytem …………… a paní ……………, bytem …………… za situace, kdy došlo
k přechodu vlastnického práva k pozemku z pana …………… na pana …………… a …………… a
tím (ze zákona) i k přechodu práv a povinností z uzavřené smlouvy o pronájmu pozemků a
darovací smlouvy na straně pronajímatele ze strany pana …………… na …………… a …………….
hl. pro 6
26) Návrh na uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o pronájmu pozemků ze dne 25.10.2004
R.usn.č.768/2016
Rada města s c h v a l u j e
uzavření konstatačního dodatku č. 4 ke smlouvě o pronájmu pozemků ze dne 25.10.2004
uzavřené mezi pronajímatelem …………… a nájemcem městem Příbram, jejímž předmětem je
pronájem pozemků p. č. 4219/20, p. č. 4219/49, p. č. 4219/82, p. č. 4219/83, p. č. 4219/84, p. č.
4219/95, p. č. 4219/96, p. č. 4219/98, p. č. 4219/102, p. č. 4219/106, p. č. 4233/23, p. č. 4233/73,
p. č. 4233/76, p. č. 4246/82 vše v katastrálním území Příbram, ve znění jejích dodatků č. 1 ze dne
26.6.2006, č. 2 ze dne 6.6.2007, č. 3 ze dne 18.9.2008, přičemž obsahem konstatačního dodatku
bude jen konstatování změny v osobě pronajímatele, a to změny z pana …………… na pana
……………, bytem …………… za situace, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k pozemku z
pana …………… na pana …………… a tím (ze zákona) i k přechodu práv a povinností z uzavřené
smlouvy o pronájmu pozemků na straně pronajímatele ze strany pana …………… na pana
…………….
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hl. pro 6
27) Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o pronájmu pozemku ze dne 26.6.2006
R.usn.č.769/2016
Rada města s c h v a l u j e
uzavření konstatačního dodatku č. 2 ke smlouvě o pronájmu pozemku ze dne 26.6.2006 uzavřené
mezi pronajímatelem …………… a nájemcem městem Příbram, jejímž předmětem je pronájem
pozemku p. č. 2284/8 v katastrálním území Příbram, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 6.6.2007,
přičemž obsahem konstatačního dodatku bude jen konstatování změny v osobě pronajímatele, a to
změny z pana …………… na pana ……………, bytem …………… za situace, kdy došlo
k přechodu vlastnického práva k pozemku z pana …………… na pana …………… a tím (ze
zákona) i k přechodu práv a povinností z uzavřené smlouvy o pronájmu pozemku na straně
pronajímatele ze strany pana …………… na pana …………….
hl. pro 6
28) Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu pozemku ze dne 16.3.2016
R.usn.č.770/2016
Rada města s c h v a l u j e
uzavření konstatačního dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu pozemku A č. 141/OSM/2016 ze dne
16.3.2016 uzavřené mezi pronajímatelem …………… a nájemcem městem Příbram, jejímž
předmětem je pronájem id. podílu ve výši 2/3 pozemku p. č. 655/2 v k. ú. Příbram, přičemž
obsahem konstatačního dodatku bude jen konstatování změny v osobě pronajímatele, a to změny
z pana …………… na spolek Dum vivimus, vivamus, z.s., se sídlem Riegrova 56, 261 01 Příbram,
IČO 01308858, za situace, kdy došlo k převodu vlastnického práva k pozemku z pana ……………
na spolek Dum vivimus, vivamus, z.s., a tím (ze zákona) i k přechodu práv a povinností z uzavřené
smlouvy o pronájmu pozemku na straně pronajímatele ze strany pana …………… na spolek Dum
vivimus, vivamus, z.s.
hl. pro 6
29) Návrh na doprojednání věcného břemene uloženého kabelového vedení NN přes pozemek p. č.
988/24 v k. ú. Příbram
R.usn.č.771/2016
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene uloženého kabelového vedení NN přes pozemek ve vlastnictví města
Příbram, a to p. č. 988/24 v k. ú. Příbram, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem
Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035.
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:
pozemek p. č. 988/24 – ostatní pozemek
– uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm.
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.
hl. pro 6
30) Návrh na revokaci usnesení rady města č. 550/2016 ze dne 30.05.2016 a na přijetí nového usnesení
ve stejné věci
R.usn.č.772/2016
Rada města s c h v a l u j e
revokaci usnesení RM č. 550/2016 ze dne 30.05.2016 a zřízení věcného břemene uložení
vodovodní přípojky přes pozemek ve vlastnictví města Příbram p. č. 1376/2 v k. ú. Příbram, zřízení
věcného břemene uložení splaškové kanalizační přípojky přes pozemky ve vlastnictví města
Příbram p. č. 1376/2 a p. č. 1376/3, oba v k. ú. Příbram, a zřízení věcného břemene umístění
revizní šachtice na pozemku ve vlastnictví města Příbram p. č. 1376/2 v k. ú. Příbram, ve prospěch
paní ……………, sídlem ……………, ……………, a to na dobu určitou do 31.12.2040.
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Věcné břemeno bude oceněno zvlášť pro každou inž. síť dle
pozemek p. č. 1376/2 – ostatní pozemek (zeleň)
– uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm
– umístění revizní šachtice za cenu 150 Kč/ks
pozemek p. č. 1376/3 – místní komunikace III. tř.
– uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm.

"Zásad",

a

to:

Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.
hl. pro 6
31) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení vodovodní přípojky - p. č. 4480/1,
p. č. 4480/3 a p. č. 4481/1, vše v k. ú. Příbram
R.usn.č.773/2016
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky přes pozemky ve vlastnictví města Příbram,
a to p. č. 4480/1, p. č. 4480/3 a p. č. 4481/1, vše v k. ú. Příbram, ve prospěch pozemku p. č.
4479/11 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 dle "Zásad", a to:
pozemky p. č. 4480/1 a p. č. 4480/3 – místní komunikace III. tř., zeleň
– uložení protlakem komunikace za cenu 100 Kč/bm
– uložení v zeleni za cenu 50 Kč/bm
pozemek p. č. 4481/1 – zeleň
– uložení v zeleni za cenu 50 Kč/bm.
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.
hl. pro 6
32) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení vodovodní přípojky – p. č. 269/1
v k. ú. Kozičín
R.usn.č.774/2016
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky přes pozemek ve vlastnictví města Příbram,
a to p. č. 269/1 v k. ú. Kozičín, ve prospěch pozemků p. č. 34/2 a p. č. 36/2, oba v k. ú. Kozičín,
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 pozemků, v jejichž prospěch se věcné břemeno zřizuje.
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:
pozemek p. č. 269/1 – 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 6
33) Žádost o zřízení věcného břemene uloženého podzemního vedení - p. č. 636/1 v k. ú. Háje u Příbramě
R.usn.č.775/2016
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene uloženého podzemního vedení elektrického kabelu přes pozemek ve
vlastnictví města Příbram, a to p. č. 636/1 v k. ú. Háje u Příbramě, ve prospěch společnosti RWE
Gas Storage, s.r.o., se sídlem Praha 9, Prosecká 855/68, PSČ 190 00, IČO 27892077.
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Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:
pozemek p. č. 636/1 - 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 6
34) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN a umístění
2 ks přípojkových pilířů v k. ú. Příbram
R.usn.č.776/2016
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN přes pozemky ve vlastnictví města
Příbram p. č. 2604/2, p. č. 2604/5, p. č. 2604/173, p. č. 2604/4, p. č. 2604/144, p. č. 2581/3, p. č.
2604/175, p. č. 2628/1, p. č. 2604/176, p. č. 2642/1 a p. č. 2604/120, vše v k. ú. Příbram a zřízení
věcného břemene umístění celkem 2 ks přípojkových pilířů, a to 1 ks na pozemku p. č. 2604/4 a 1
ks
na
pozemku
p. č. 2604/120, oba v k. ú. Příbram, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín
- Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035.
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:
pozemky p. č. 2604/2, p. č. 2604/173, p. č. 2604/144, p. č. 2581/3, p. č. 2604/175
– místní 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
pozemky p. č. 2604/4, p. č. 2604/5, p. č. 2628/1 – místní komunikace III. tř., chodník, zeleň
– uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm a podélné uložení do komunikace
za cenu 400 Kč/bm
– uložení v chodníku a v zeleni za shodnou cenu 100 Kč/bm
pozemek p. č. 2604/176 – 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. 2642/1 – místní komunikace III. tř., zeleň
– uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm a podélné uložení do komunikace
za cenu 400 Kč/bm
– uložení v zeleni za cenu 100 Kč/bm
pozemek p. č. 2604/120 – zeleň
– uložení v zeleni za cenu 100 Kč/bm.
Věcné břemeno umístění celkem 2 ks přípojkových pilířů na městských pozemcích, a to 1 ks na
p. č. 2604/4 a 1 ks na p. č. 2604/120, bude zřízeno za cenu 5.000,00 Kč/ks.
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.
hl. pro 6
35) Žádost o pronájem prostor v Příbrami VII, ul. Žežická č. p. 193
R.usn.č.777/2016
Rada města s c h v a l u j e
pronájem prostor v celém 1. nadzemním podlaží v 1. pavilonu v pravé části areálu v Příbrami VII,
2
ul. Žežická č. p. 193, o celkové výměře 360 m , panu Milanu Rajtrovi, sídlem Příbram VII, Jana
Drdy č. p. 503, IČO 61656844, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou počítanou od
prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi, s účinností od 01.09.2016, za cenu dle
znaleckého posudku ve výši 19 440 Kč/měsíčně.
hl. pro 5
(proti 1)
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36) Darovací smlouvy – pomník obětem holocaustu
R.usn.č.778/2016
Rada města I. s c h v a l u j e
1) uzavření darovací smlouvy s …………… bytem ……………, ……………,
2) uzavření darovací smlouvy s Federací židovských obcí v České republice se sídlem
Maiselova 18, 110 00 Praha 1, IČ 00438341.
II. u k l á d á
OŠKS zajistit uzavření smluv dle bodu I. tohoto usnesení.
hl. pro 6
37) Žádost ředitelky Základní umělecké školy, nám. T. G. Masaryka 155 o souhlas zřizovatele s přijetím
nadačního příspěvku od České Nadace 2000
R.usn.č.779/2016
Rada města s o u h l a s í
s tím, aby Základní umělecká škola, nám. T. G. Masaryka 155, přijala od České Nadace 2000, IČ:
26204479, se sídlem Klimentská 1652/36, 110 00 Praha 1 finanční příspěvek ve výši
100 000,00 Kč, který bude použit na rozšíření výstavních prostor školy, zařízení třídy literárně
dramatického oboru, vybavení učeben hudebními nástroji, nábytkem a učebními pomůckami pro
rozvoj uměleckého vzdělávání v uměleckých oborech.
hl. pro 6
38) Úprava hlediště kina v Příbrami
R.usn.č.780/2016
Rada města s c h v a l u j e
v souladu s čl. VI odst. 3 směrnice č. 2/2011 na zakázku „Úprava hlediště kina v Příbrami“
hodnotící komisi ve složení
člen / náhradník
Mgr. Václav Švenda / Mgr. Alena Ženíšková
Ing. Milan Štufka / Ing. arch. Jaroslav Malý
Ing. Eva Černá / Ing. Pavel Bureš
Dagmar Drozenová / Mgr. Radka Škubalová
Mgr. Vladimír Král / Mgr. Jiřina Humlová
hl. pro 6
39) Školní hřiště ZŠ 28. října, Příbram
R.usn.č.781/2016
Rada města s c h v a l u j e
v souladu s čl. VI odst. 3 směrnice č. 2/2011 na zakázku „Školní hřiště ZŠ 28. října, Příbram“
hodnotící komisi ve složení
člen / náhradník
Mgr. Václav Švenda / Mgr. Alena Ženíšková
Ing. Milan Štufka / Ing. arch. Jaroslav Malý
Ing. Pavel Bureš / Ing. Eva Černá
Dagmar Drozenová / Mgr. Radka Škubalová
Mgr. Vladimír Král / Mgr. Jiřina Humlová
hl. pro 6
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40) Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 663/OPVZ/2016
R.usn.č.782/2016
Rada města I . s c h v a l u j e
uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. 663/OPVZ/2016 s Petrem Brumlichtem, Brum-Licht, se
sídlem: Bečvářova 209/4, Praha 10, IČO: 16157869, který je přílohou tohoto usnesení.
II. u k l á d á
OPVZ zajistit uzavření dodatku dle bodu I.
hl. pro 6
41) Revitalizace areálu Nový rybník – návrh úprav
R.usn.č.783/2016
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
materiál předložený OIRM „Revitalizace areálu Nový rybník – návrh úprav“,
II. u k l á d á
OIRM postupovat podle předloženého návrhu a rozpracovat a projekčně zajistit vybrané investiční
akce.
hl. pro 6
42) Žádost okresní hospodářské komory v Příbrami o souhlas s opravami sociálního zařízení na vlastní
náklady
R.usn.č. 784/2016
Rada města s o u h l a s í
s opravami sociálního zařízení v 1. nadzemním podlaží v Zámečku – Ernestinu v Příbrami I,
Tyršova č. p. 106, které bude realizovat na své náklady Okresní hospodářská komora v Příbrami
(dále jen „OHK“), se sídlem Příbram I, Tyršova č. p. 106, IČO 46354891, s tím, že OHK nebude
požadovat žádnou kompenzaci za finanční prostředky vložené tímto způsobem do majetku města,
a dále s tím, že neprodleně po provedení těchto oprav předá OHK městu údaje o opravách
sociálního zařízení a o jejich finanční výši.
hl. pro 5
(nepřítomen 1)
43) Přijetí dotace z MMR ČR na projekt „B. j. 23 PB – KODUS Příbram“
R.usn.č. 785/2016
Rada města s c h v a l u j e
přijetí dotace ve výši 12.607.895,00 Kč z Ministerstva pro místní rozvoj ČR z programu 11706 –
Podpora bydlení na projet „B. j. 23 PB – KODUS Příbram“, Identifikační číslo: 117D064000045.
hl. pro 6
44) Oprava hygienického zařízení MŠ Příbram III Jungmannova
R.usn.č. 786/2016
Rada města I.b e r e n a v ě d o m í
informace o zakázce malého rozsahu týkající se opravy hygienického zařízení MŠ Příbram III
Jungmannova.
II. s o u h l a s í
s přidělením zakázky a uzavřením smlouvy o dílo na opravu hygienického zařízení MŠ Příbram III
Jungmannova se společností INVESSALES, spol. s r.o., se sídlem Podskalská 1512/22, 120 00
Praha, IČ: 62957678 (dále jen „Společnost“), v souladu s čl. VII odst. 6. písm. a) směrnice č.
2/2011
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III. u k l á d á
OSM zajistit uzavření smlouvy o dílo se Společností, kdy cena díla bude stanovena na základě
položkového rozpočtu vycházejícího z cen nejvýhodnější nabídky, kterou podala Společnost na
zakázku „Drobné stavební úpravy objektů v majetku města, dílčí část 2“.
hl. pro 6
45) Různé

Zápis ověřili:
Věra Kresslová
PhDr. Petr Vácha
Ing. Jindřich Vařeka
starosta
Zapsala: Jana Tichá
Dne 09.08.2016
Ověřeno: 15.08.2016
Vyvěšeno: 16.08.2016
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