Město Příbram - RM 31.10.2016

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 31.10.2016
od 14.00 hodin na Městském úřadě Příbram

1) Zahájení, kontrola zápisu a usnesení z minulé RM, ověřovatelé
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Alena Ženíšková, Věra Kresslová
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 Plaveckého klubu Příbram o úpravu počtu plaveckých drah
6. Zpráva o zajištění bezpečnosti provozu na SZM Příbram – zimní stadion
7. Poskytnutí dárkových balíčků – Janského plaketa
8. Komise pro mládež, tělovýchovu a sport
9. Změna Tržního řádu města Příbram
10. Návrh na prodloužení nájemních smluv u bytů v DPS
11. Návrh na uvolnění propagačních předmětů hostům města nebo organizátorům akcí
12. Nabídka na odkup domény PRIBRAM.TV
13. Změny rozpočtu – rozpočtová opatření
14. Návrh rozpočtu na rok 2017 (staženo z programu)
15. Ukončení pojistné smlouvy číslo 16110239-15
16. Ukončení pojistné smlouvy číslo 141-3001
17. Aktualizace Přílohy č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 ze dne 15. prosince 2014, o stanovení míst,
na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje, loterie a jiné podobné hry (staženo z programu)
18. Žádost o individuální dotaci CK Příbram, z. s.
19. Žádost ředitelky MŠ Pohádka o převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic
20. Žádost ředitelky MŠ, Příbram III, Jungmannova 91, o převod finančních prostředků z rezervního fondu
do fondu investic
21. Žádost ředitele Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 o řešení situace ve školní jídelně
22. Jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele
příspěvkové organizace Waldorfská škola Příbram – MŠ, ZŠ a SŠ
23. Žádost Waldorfské školy Příbram – MŠ, ZŠ a SŠ o souhlas zřizovatele s přijetím účelového finančního
daru v rámci projektu „Obědy pro děti“
24. Návrh platového výměru Mgr. Ivany Kalouskové, pověřené řízením Waldorfské školy Příbram – mateřské
školy, základní školy a střední školy
25. Žádost o prodej pozemků p.č. 399/12, p.č. 460/6, p.č. 460/7, p.č. 468/1 a p.č. 468/8, vše v k.ú. Trhové
Dušníky
26. Opakovaná žádost o prodej částí pozemků p.č. 3167/11 a p.č. 3167/25, oba v k.ú. Příbram
27. Žádost o prodej části pozemku p.č. 1106/37 v k.ú. Příbram
28. Návrh na uzavření dodatku č. 6 nájemní smlouvy ze dne 27.03.1995
29. Žádost o prodej pozemku p.č. 4233/51 v k.ú. Příbram
30. Žádost spolku SK SPARTAK Příbram o souhlas města Příbram s užíváním předmětu nájemní smlouvy
ze strany oddílu fotbalového klubu 1. FK Příbram
2
2
31. Žádost o prodej části pozemku p. č. 231/3 o výměře cca 25 m z celkové výměry 70 m v katastrálním
území Kozičín
32. Úhrada za bezesmluvní užívání pozemku p. č. 477/7 v k. ú. Dubno a uzavření nájemní smlouvy
na pronájem tohoto pozemku
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33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.
40.

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Žádost o prodej části pozemku p. č. 95/33 o výměře cca 50 m2 z celkové výměry 1138 m2 v katastrálním
území Březové Hory
Žádost o prodej části pozemku p. č. 626/1 o výměře 13 m2 z celkové výměry 939 m2 v katastrálním území
Březové Hory
Užívání pozemku p. č. 598 a části pozemku p. č. 643 v katastrálním území Lazec
Sepsání souhlasného prohlášení – nabytí vlastnického práva vydržením k části pozemku p. č. 4661 v k. ú.
Příbram
2
2
Uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku p. č. 715/33 o výměře 10 m z celkové výměry 2411 m a
2
2
části pozemku p. č. 715/34 o výměře 3 m z celkové výměry 2015 m vše v katastrálním území Březové
Hory
Garáže ul. Rožmitálská – návrh na ukončení stávajících smluv a návrh na uzavření smluv o pronájmu
částí pozemků vše v k. ú. Březové Hory
Návrh na podání výpovědi z nájmu nebytového prostoru v Příbrami VII, ul. Legionářů č. p. 400
Žádost o prodej budovy č. p. 186 v Příbrami I, Hálkova ul., stojící na pozemcích p. č. 655/1, 655/2 a 655/3,
včetně pozemků p. č. 655/1, p. č. 655/3 a spoluvlastnického podílu 1/3 na pozemku p. č. 655/2, vše v k. ú.
Příbram
Žádost o schválení podnájmu kanceláře v Příbrami I, nám. T. G. Masaryka č. p. 1
Návrh programu 22. zasedání ZM dne 14.11.2016
Návrh dodatků ke smlouvám na zpravodaj Kahan
Návrh na přidělení sociálních bytů
Žádost Spolku rodičů a přátel dětí při MŠ Bratří Čapků o souhlas s umístěním sídla
Žádost Spolku rodičů a přátel dětí při MŠ Klubíčko o souhlas s umístěním sídla
Žádost SZŠ a VOŠ Příbram a OA a VOŠ Příbram o poskytnutí propagačních předmětů
Schválení Dodatku č. 3/2016 ke Smlouvě o pronájmu a komplexním provozování infrastrukturního majetku
města Příbram (smlouva uzavřena dne 13.02.2004), ve znění dodatků č. 1 - 2
Návrh strojové výsadby cibulovin v Příbrami – podzim 2016
Rekonstrukce Aquaparku Příbram – studie a provozně-ekonomická analýza – doplnění materiálu RM, usn.
č. 985/2016 z 17.10.2016
Žádost o udělení výjimky ze zákazu požívání alkoholických nápojů dle vyhlášky č. 1/2015 ze dne
23.03.2015 – „Putování se světýlky za sv. Martinem“
Výměna kanalizace v ulici Pivovarská – dodatek ke smlouvě
Žádost o uvolnění dárků pro aktivní účastníky Turnaje o pohár starosty města Příbram mezi žáky ZŠ
Žádost o prodloužení pronájmu prostor v budově č. p. 39 v Příbrami VIII (Junior klub)
Nízkoprahové denní centrum a noclehárna – námitky uchazeče ZRUP Příbram a.s. proti rozhodnutí a
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
Různé

Hlasováno o návrhu Mgr. Ženíškové.
R.usn.č.989/2016
Rada s t a h u j e
materiály č. 14 „Návrh rozpočtu na rok 2017“ a č. 17 „Aktualizace Přílohy č. 1 Obecně závazné vyhlášky
č. 1/2014 ze dne 15. prosince 2014, o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací
přístroje, loterie a jiné podobné hry“ z programu dnešního jednání RM.
hl. pro 4
(nepřítomni 2)
R.usn.č.990/2016
Rada
schvaluje
upravený program dnešního jednání.
hl. pro 4
(nepřítomni 2)
3) Informace členů RM

4) Interpelace
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5) Žádost Plaveckého klubu Příbram o úpravu počtu plaveckých drah
R.usn.č.991/2016
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
žádost Plaveckého klubu Příbram.
II. n e s c h v a l u j e
uzavření bazénu pro veřejnost v době od 14:00 do 16:00 hod. s cílem využití tohoto času pouze pro
sportovní kluby.
III. s o u h l a s í
s dodržováním platně uzavřené Nájemní smlouvy mezi Plaveckým klubem Příbram a SZM Příbram, to
je dodržování stávající nájemní smlouvy.
IV. s o u h l a s í
s tím, aby od 1.1.2017 byla ze strany organizace SZM Příbram předložena Plaveckému klubu Příbram
k podpisu nová Nájemní smlouva.
hl. pro 4
(nepřítomni 2)
6) Zpráva o zajištění bezpečnosti provozu na SZM Příbram – zimní stadion
R.usn.č.992/2016
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
písemnou zprávu o zajištění bezpečnosti provozu na zimním stadionu.
II. u k l á d á
OVV zařadit tento materiál do programu ZM dne 14.11.2016.
hl. pro 4
(nepřítomni 2)
7) Poskytnutí dárkových balíčků – Janského plaketa
R.usn.č.993/2016
Rada s c h v a l u j e
poskytnutí dárkových balíčků dobrovolným dárcům krve v souvislosti se slavnostním předáváním
Janského plakety v maximální hodnotě 350,00 Kč na osobu.
hl. pro 4
(nepřítomni 2)
8) Komise pro mládež, tělovýchovu a sport
R.usn.č.994/2016
Rada b e r e n a v ě d o m í
rezignaci na funkci člena Komise pro mládež, tělovýchovu a sport paní Lucie Leišové.
hl. pro 4
(nepřítomni 2)
Usn. nebylo přijato.
Rada n e j m e n u j e
pana Ing. Petra Kareše do funkce člena Komise pro mládež, tělovýchovu a sport.
hl. pro 3
proti 0
zdrž. 1
(nepřítomni 2)
Návrh nebyl přijat.
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Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky.
R.usn.č.995/2016
Rada j m e n u j e
paní Zdenu Novou (za Plavecký klub Příbram) do funkce člena Komise pro mládež, tělovýchovu a sport.
hl. pro 4
(nepřítomni 2)
9) Změna Tržního řádu města Příbram
R.usn.č.996/2016
Rada s c h v a l u j e
Nařízení města – Změny tržního řádu, kterým se mění Nařízení města č. 19/2003 – Tržní řád, ve znění
Nařízení města č. 2/2004.
hl. pro 4
(nepřítomni 2)
10) Návrh na prodloužení nájemních smluv u bytů v DPS
R.usn.č.997/2016
Rada I. s c h v a l u j e
prodloužení nájemní smlouvy v DPS Příbram VIII, Brodská 100, č. bytu 30, pro manžele …………… na
dobu 3 měsíců dle Směrnice č. 1/2015 „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví Města
Příbram“.
II. s c h v a l u j e
prodloužení nájemní smlouvy v DPS Příbram VIII, Brodská 102, č. bytu 9, pro paní ……………, na dobu
3 měsíců dle Směrnice č. 1/2015 „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví Města Příbram“.
III. s c h v a l u j e
prodloužení nájemní smlouvy v DPS Příbram VI – Březové Hory, Nádvoří Msgre. Korejse 155, pro
manžele ……………, na dobu 3 měsíců dle Směrnice č. 1/2015 „Pravidla pro pronájem a směnu bytů
ve vlastnictví Města Příbram“.
hl. pro 4
(nepřítomni 2)
11) Návrh na uvolnění propagačních předmětů hostům města nebo organizátorům akcí
R.usn.č.998/2016
Rada s c h v a l u j e
uvolnění propagačních materiálů k darování hostům města nebo k poskytnutí pořadatelům různých akcí
v celkové hodnotě 45.418,90 Kč dle návrhu.
hl. pro 4
(nepřítomni 2)
12) Nabídka na odkup domény PRIBRAM.TV
R.usn.č.999/2016
Rada n e s c h v a l u j e
odkup domény PRIBRAM.TV od jejího majitele pana …………… za cenu 55.000,00 Kč.
hl. pro 4
(nepřítomni 2)
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13) Změny rozpočtu – rozpočtová opatření (a – w)
R.usn.č.1000/2016
Rada s c h v a l u j e
13 a) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016, tj. navýšení rozpočtu příjmů
kapitoly 741 - OE (investiční transfery) o částku 1.603.772,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 786 - OIRM
ve stejné výši z důvodu přijetí dotace: Program 11706 - Podpora bydlení s názvem projektu B.j. 23 PB KODUS Příbram
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 OE (investiční transfery) o částku 1.603.772,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 786 - OIRM ve stejné výši
z důvodu přijetí dotace: Program 11706 - Podpora bydlení s názvem projektu B.j. 23 PB - KODUS
Příbram.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

RP0271

741 - OE

RP0283

786 OIRM

paragraf

4350

pol.

účelový
znak

název akce

4216

17978

6121

17978

002 Investiční
přijaté transfery
009 Komunitní
dům seniorů
Příbram

prvek
rozpočt
u
3737
3735

popis

částka změny

Investiční dotace (Podpora
bydlení) KODUS
Realizace stavby - dotace

1 603 772,00
1 603 772,00

13 b) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016, tj. navýšení rozpočtu příjmů
kapitoly 741 - OE (transfery, ÚZ 98193) o částku 808.800,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 719 – OVV
ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace na úhradu nákladů spojených s konáním
voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje ve dnech 7. a 8. října 2016
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 OE (transfery, ÚZ 98193) o částku 808.800,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OVV ve stejné výši
z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace na úhradu nákladů spojených s konáním voleb do
Zastupitelstva Středočeského kraje ve dnech 7. a 8. října 2016.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

název akce

4111

účelový
znak
98193

RP0276

741 - OE

6115

5139

98193

1356

719 - OVV

6115

5169

98193

1358

nákup služeb

30 000,00

RP0292

719 - OVV

6115

5156

98193

1689

719 - OVV

6115

5161

98193

1357

Pohonné hmoty
a maziva
poštovné

25 000,00

RP0292
RP0292

719 - OVV

6115

5164

98193

362

Nájemné

10 000,00

RP0292

719 - OVV

6115

5019

98193

1350

refundace

10 000,00

RP0292

719 - OVV

6115

5175

98193

1360

pohoštění

40 000,00

RP0292

719 - OVV

6115

5162

98193

008 Volby (zastupitelstvo
kraje a senát)
008 Volby (zastupitelstvo
kraje a senát)
008 Volby (zastupitelstvo
kraje a senát)
008 Volby (zastupitelstvo
kraje a senát)
008 Volby (zastupitelstvo
kraje a senát)
008 Volby (zastupitelstvo
kraje a senát)
008 Volby (zastupitelstvo
kraje a senát)
008 Volby (zastupitelstvo
kraje a senát)

Volby do senátu
a zastupitelstev
krajů - dotace
nákup materiálu

RP0292

719 - OVV

RP0292

365

10 000,00

RP0292

719 - OVV

6115

5021

98193

008 Volby (zastupitelstvo
kraje a senát)

1351

Služby
telekomunikací a
radiokomunikací
ostatní osobní
výdaje

paragraf

pol.

001 Neinvestiční transfery

prvek
rozpočtu
1640

popis

částka
změny
808 800,00

30 000,00

12 000,00

641 800,00

13 c) 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 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-116/2015 (částka 30.000,00 Kč) a č. PBA-SZ-31/2016 (částka 10.000,00 Kč)
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 příspěvků v celkové výši
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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-116/2015 (částka 30.000,00 Kč) a č. PBA-SZ-31/2016 (částka 10.000,00 Kč).
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0294
RP0294
RP0294
RP0294

719 - OVV
719 - OVV
719 - OVV
719 - OVV

6171
6171
6171
6171

5011
5011
5011
5032

RP0294

719 - OVV

6171

RP0294
RP0294

719 - OVV
719 - OVV

RP0294

účelový
znak
13013
13013
13013

prvek
rozpočtu
3606
3607
182
3610

5032

13013

3611

6171
6171

5032
5031

13013

185
3608

719 - OVV

6171

5031

13013

3609

RP0294
RP0299

719 - OVV
741 - OE

6171

5031
4116

13013

184
3605

RP0299

741 - OE

4116

13013

3604

RP0299

741 - OE

4116

3601

částka změny

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

24 591,25
5 259,75
-29 851,00
2 212,73
473,27
-2 686,00
6 148,02

1 314,98

-7 463,00
7 048,00
32 952,00
-40 000,00

13 d) 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 příspěvku od Úřadu práce ČR ve výši 30.000,00 Kč za období srpna 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 příspěvku
od Úřadu práce ČR ve výši 30.000,00 Kč za období srpna 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

paragraf

pol.
5011
5011
5032
5032
5031

účelový
znak
13013
13013
13013
13013
13013

prvek
rozpočtu
3627
3628
3629
3630
3631

RP0297
RP0297
RP0297
RP0297
RP0297

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

5311
5311
5311
5311
5311

RP0297

717 - MP

5311

5031

13013

3632

RP0297
RP0297
RP0297
RP0300
RP0300
RP0300

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

5311
5311
5311

5011
5032
5031
4116
4116
4116

13013
13013

69
72
70
3625
3626
3601

částka změny

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

18 443,23
3 944,77
1 659,96
355,04
4 610,81
986,19
-22 388,00
-2 015,00
-5 597,00
24 714,00
5 286,00
-30 000,00

13 e) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016 na straně výdajů, tj. snížení
rozpočtu kapitoly 741 - OE o částku 426.646,00Kč a navýšení rozpočtu kapitoly 721 - OIT ve stejné výši
z důvodu nákupu "Hlasovacího a konferenčního systému Ministr"
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016 na straně výdajů, tj. snížení rozpočtu kapitoly
741 - OE o částku 426.646,00Kč a navýšení rozpočtu kapitoly 721 - OIT ve stejné výši z důvodu nákupu
"Hlasovacího a konferenčního systému Ministr".
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.
RP0285

kapitola
721 - OIT

paragraf
6171

pol.
6125

název akce
001 Investiční
nákupy a výdaje

prvek rozpočtu
467

popis
Výpočetní
technika

částka změny
426 646,00
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RP0303

741 - OE

6171

5901

související
001 Ostatní

3369

Rezerva z
dotačních titulů

-426 646,00

13 f) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016 na straně výdajů v rámci
kapitoly 785 - OSM
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016 na straně výdajů v rámci kapitoly 785 – OSM.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

název akce

RP0302

785 OSM
785 OSM

3639

5171

017 Technické služby

prvek
rozpočtu
3297

3639

5171

009 SZM Příbram

3255

RP0302

popis

částka změny

Opravy a
udržování
Opravy a
udržování

715 000,00
-715 000,00

13 g) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016 na straně výdajů v rámci
kapitoly 785 - OSM (snížení běžných výdajů o částku 50.000,00 Kč a navýšení kapitálových výdajů ve
stejné výši)
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016 na straně výdajů v rámci kapitoly 785 - OSM
(snížení běžných výdajů o částku 50.000,00 Kč a navýšení kapitálových výdajů ve stejné výši).
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

název akce

RP0304

785 - OSM

3639

6130

RP0304

785 - OSM

3639

5171

001 Nakládání
s majetkem
009 SZM
Příbram

prvek
rozpočtu
3220

popis

částka změny

Výkup pozemků

50 000,00

3255

Opravy a udržování

-50 000,00

13 h) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016 na straně výdajů v rámci
kapitoly 785 – OSM z důvodu realizace výměny oken a dveří v pavilonu Magdalena v Příbrami VII/193
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016 na straně výdajů v rámci kapitoly 785 – OSM
z důvodu realizace výměny oken a dveří v pavilonu Magdalena v Příbrami VII/193.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

název akce

RP0298

785 - OSM

3613

5171

RP0298

785 - OSM

5512

5171

016 Příbram
VII/193
005 Požární
ochrana

prvek
rozpočtu
3480

popis

částka změny

Opravy a údržba

100 000,00

3243

Opravy

-100 000,00

13 i) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016 na straně výdajů v rámci
kapitoly 789 - SOSH v souvislosti s instalací a zapojením úsekového měřiče rychlosti v ulici Rožmitálská
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016 na straně výdajů v rámci kapitoly 789 - SOSH
v souvislosti s instalací a zapojením úsekového měřiče rychlosti v ulici Rožmitálská.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.
RP0305
RP0305

kapitola
789 SOSH
789 SOSH

paragraf
2219

pol.
5171

2223

6122

název akce
001 Provoz SSZ přenos dat
001 Měřiče rychlosti

prvek rozpočtu
3653
3838

popis
SSZ a PA provoz
a údržba
Úsekový měřič
rychlosti

částka změny
-50 000,00
50 000,00

13 j) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016 na straně výdajů v rámci
kapitoly 719 - OVV
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016 na straně výdajů v rámci kapitoly 719 – OVV.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

název akce

RP0307

719 - OVV

6171

5011

RP0307

719 - OVV

6171

5167

001 Činnost
místní správy
001 Činnost
místní správy

prvek
rozpočtu
182

popis

194

Školení a vzdělávání

Platy zaměstnanců

částka změny
-350 000,00
250 000,00
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RP0307

719 - OVV

6171

5137

001 Činnost
místní správy

Drobný hmotný
dlouhodobý majetek do
40.000,-- Kč

189

100 000,00

13 k) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016, tj. snížení příjmů kapitoly 741 OE o částku 678.000,00 Kč a snížení výdajů kapitoly 787 - CSZS ve stejné výši z důvodu vratky poměrné
části dotace určené poskytovatelům sociálních služeb, z důvodu zařazení CSZS do Dotačního programu
projektu OPZ
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016, tj. snížení příjmů kapitoly 741 - OE o částku
678.000,00 Kč a snížení výdajů kapitoly 787 - CSZS ve stejné výši z důvodu vratky poměrné části
dotace určené poskytovatelům sociálních služeb, z důvodu zařazení CSZS do Dotačního programu
projektu OPZ.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

RP0312

787 - CSZS

RP0312

741 - OE

paragraf
4351

pol.

účelový
znak

prvek
rozpočtu

5336

13305

3602

4122

13305

3603

popis
Neinvestiční dotace KÚ poskytování soc. služeb
neinvestiční dotace KÚ poskytování soc. služeb

částka změny
-678 000,00
-678 000,00

13 l) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 OE o částku 1.181.200,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 787 - CSZS ve stejné výši z důvodu přijetí
neinvestiční dotace z rozpočtu St.Č kraje na dofinancování sociálních služeb
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE o částku
1.181.200,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 787 - CSZS ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční
dotace z rozpočtu St.Č kraje na dofinancování sociálních služeb.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
kapitola

paragraf

pol.

účelový
znak

prvek
rozpočtu

RP0315

787 - CSZS

4351

5336

13305

3602

RP0315

741 - OE

4122

13305

3603

č. pož.

popis
Neinvestiční dotace KÚ poskytování soc. služeb
neinvestiční dotace KÚ poskytování soc. služeb

částka změny
1 181 200,00
1 181 200,00

13 m) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016 na straně výdajů, tj. snížení
rozpočtu kapitoly 741 - OE o částku 3.300.000,00 Kč a navýšení rozpočtu kapitoly 785 - OSM ve stejné
výši
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016 na straně výdajů, tj. snížení rozpočtu kapitoly
741 - OE o částku 3.300.000,00 Kč a navýšení rozpočtu kapitoly 785 - OSM ve stejné výši.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0309

785 OSM

3113

5171

RP0319

741 - OE

6171

5901

účelový
znak

název
akce
013
Základní
školy
001
Ostatní

prvek
rozpočtu
3276

popis

částka změny

Opravy a údržba

3 300 000,00

3369

Rezerva z dotačních titulů

-3 300 000,00

13 n) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016, tj. navýšení rozpočtu příjmů
kapitoly 741 - OE (nedaňové příjmy) o částku 106.000,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 728 - OSVZ ve
stejné výši z důvodu přijetí peněžité částky ve výši 106.000,00 Kč od Nadačního fondu Veolia v rámci
programu Stále s úsměvem - Aktivně po celý život na realizaci projektu "Karta seniora Města Příbrami"
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 OE (nedaňové příjmy) o částku 106.000,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 728 - OSVZ ve stejné výši
z důvodu přijetí peněžité částky ve výši 106.000,00 Kč od Nadačního fondu Veolia v rámci programu
Stále s úsměvem - Aktivně po celý život na realizaci projektu "Karta seniora Města Příbrami".
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

název akce

RP0279

741 - OE

4359

2321

002 Ostatní nedaňové

prvek
rozpočtu
3774

popis

částka změny

Dary

106 000,00
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RP0313

728 OSVZ

4349

5139

RP0313

728 OSVZ

4349

5169

příjmy
019 NF Veolia (Program
Stále s úsměvem Aktivně po celý život)
019 NF Veolia (Program
Stále s úsměvem Aktivně po celý život)

3863

Nákup materiálu

46 870,00

3864

Nákup služeb

59 130,00

13 o) Návrh rozpočtového opatření - zněny rozpočtu města na rok 2016 na straně běžných výdajů v
rámci kapitoly 785 - OSM
rozpočtové opatření - zněnu rozpočtu města na rok 2016 na straně běžných výdajů v rámci kapitoly
785 – OSM.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

název akce

RP0306

785 - OSM

3122

5171

RP0306

785 - OSM

3639

5171

RP0306

785 - OSM

3111

5171

RP0306

785 - OSM

3613

5171

RP0306

785 - OSM

6171

5171

015 Střední
školy
009 SZM
Příbram
019 Mateřské
školy
014 Nebytové
prostory
007 Místní
správa

částka změny

prvek
rozpočtu
3289

popis

3255

Opravy a udržování

3245

Opravy

3280

Opravy a udržování

3251

Opravy a údržba

Opravy a údržba

60 000,00
-360 000,00
70 000,00
200 000,00
30 000,00

13 p) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016, tj. navýšení výdajů kapitoly 739
- TS o částku 269.816,00 Kč a snížení výdajů kapitoly 789 - SOSH ve stejné výši z důvodu prací
spojených s opravami komunikací a instalací dopravního značení
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016, tj. navýšení výdajů kapitoly 739 - TS o částku
269.816,00 Kč a snížení výdajů kapitoly 789 - SOSH ve stejné výši z důvodu prací spojených s
opravami komunikací a instalací dopravního značení.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
účelový
znak

kapitola

paragraf

pol.

RP0288

789 - SOSH

2219

5171

prvek
rozpočtu
3657

RP0288

789 - SOSH

2229

5171

3662

RP0288
RP0317

789 - SOSH
739 - TS

2219
3639

5169
5331

3663
546

č. pož.

popis
Oprava a údržba komunikací
Dopravní značení - údržba a
opravy
Služby spojené s opravami MK
Neinvestiční příspěvek

částka změny
-42 350,00
-185 116,00
-42 350,00
269 816,00

13 g) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016 na straně výdajů, tj. snížení
rozpočtu kapitoly 728 - OSVZ o částku 180.000,00 Kč a navýšení rozpočtu kapitoly 717 - Městská policie
Příbram ve stejné výši
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016 na straně výdajů, tj. snížení rozpočtu kapitoly
728 - OSVZ o částku 180.000,00 Kč a navýšení rozpočtu kapitoly 717 - Městská policie Příbram
ve stejné výši.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.
RP0185

paragraf
5399

pol.
5169

RP0324

kapitola
728 OSVZ
717 - MP

5311

5137

RP0324

717 - MP

5311

5139

RP0324

717 - MP

5311

5169

název akce
003 Prevence
kriminality
001 Provozní
výdaje MP
001 Provozní
výdaje MP
001 Provozní
výdaje MP

prvek rozpočtu
3434

popis
Nákup služeb

částka změny
-180 000,00

76

Drobný hmotný
majetek
Nákup materiálu

60 000,00

Nákup ostatních
služeb

60 000,00

77
87

60 000,00

13 r) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016, tj. navýšení rozpočtu příjmů
kapitoly 741 - OE (investiční transfery) o částku 2.106.897,63 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 786 - OIRM
ve stejné výši z důvodu přijetí dotace: Program 11706 - Podpora bydlení s názvem projektu B.j. 23 PB KODUS Příbram
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rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 OE (investiční transfery) o částku 2.106.897,63 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 786 - OIRM ve stejné výši
z důvodu přijetí dotace: Program 11706 - Podpora bydlení s názvem projektu B.j. 23 PB - KODUS
Příbram.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

RP0311

741 - OE

RP0316

786 - OIRM

paragraf

4350

název akce

4216

účelový
znak
17978

6121

17978

009 Komunitní
dům seniorů
Příbram

pol.

prvek
rozpočtu
3737

002 Investiční
přijaté transfery

3735

popis
Investiční dotace
(Podpora bydlení)
KODUS
Realizace stavby dotace

částka
změny
2 106 897,63

2 106 897,63

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

kapitola

paragraf

pol.

název akce

RP0314

786 OIRM
786 OIRM

3639

5171

3639

5169

002 Vodovody a
kanalizace
002 Vodovody a
kanalizace

RP0314

prvek
rozpo
čtu
3558
3476

popis

Oprava vodojemu HUSA - I.
etapa
Nákup ostatních služeb

částka změny

-96 118,00
96 118,00

13 t) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016 na straně výdajů v rámci
kapitoly 786 - OIRM z důvodu výměny vodovodu v městské části Bytíz
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016 na straně výdajů v rámci kapitoly 786 – OIRM
z důvodu výměny vodovodu v městské části Bytíz.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

název akce

RP0318

786 OIRM

3639

5171

002 Vodovody
a kanalizace

RP0318

786 OIRM

3639

5171

002 Vodovody
a kanalizace

prvek
rozpočtu
3548

3865

popis
MČOV Příbram - obnova
vystrojení vyhnívací
nádrže
Bytíz - výměna vodovodu
v městské části

částka změny
-459 710,00

459 710,00

13 u) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016 na straně kapitálových výdajů
v rámci kapitoly 786 - OIRM (Kino Příbram)
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016 na straně kapitálových výdajů v rámci kapitoly
786 - OIRM (Kino Příbram).
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

název akce

RP0320

786 - OIRM

3639

6901

RP0320

786 - OIRM

3313

6121

004 Rezerva na
kapitálové
výdaje
005 Stavebnictví
různé

prvek
rozpo
čtu
3598

popis

3867

Kino Příbram odvodnění drenážní
šachty

Rezerva

částka změny

-56 900,00

56 900,00

13 v) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016 v rámci kapitoly 786 - OIRM,
která spočívá ve snížení běžných výdajů o částku 503.340,00 Kč a posílení kapitálových výdajů ve stejné
výši (odvodnění komunikace v Orlově)
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016 v rámci kapitoly 786 - OIRM, která spočívá
ve snížení běžných výdajů o částku 503.340,00 Kč a posílení kapitálových výdajů ve stejné výši
(odvodnění komunikace v Orlově).
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
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č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

název akce

RP0321

786 - OIRM

3639

6121

RP0321

786 - OIRM

3639

5171

001
Vodovody a
kanalizace
002
Vodovody a
kanalizace

prvek
rozpo
čtu
3866

popis

3558

Oprava vodojemu HUSA - I. etapa

Orlov - odvodnění komunikace

částka změny

503 340,00

-503 340,00

13 w) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016 v rámci kapitoly 786 - OIRM
(finanční krytí výměny vodoměrů)
rozpočtového opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016 v rámci kapitoly 786 - OIRM (finanční krytí
výměny vodoměrů).
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.
kapitola paragraf
pol.
název akce
prvek
popis
částka změny
rozpočtu
RP0323 786 3639
5171
002 Vodovody a
3312
Rezerva
-1 273 095,00
OIRM
kanalizace
RP0323 786 3639
6121
001 Vodovody a
3361
Fakturační
1 273 095,00
OIRM
kanalizace
vodoměry
hl. pro 4
(nepřítomni 2)
14) Návrh rozpočtu na rok 2017
(staženo z programu)
15) Ukončení pojistné smlouvy číslo 16110239-15
R.usn.č.1001/2016
Rada I. s c h v a l u j e
vypovězení pojistné smlouvy číslo 16110239-15 – pojištění elektroniky, uzavřené se společností Česká
pojišťovna, a. s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ 45272956.
II. u k l á d á
OE zadministrovat vypovězení smlouvy.
hl. pro 4
(nepřítomni 2)
16) Ukončení pojistné smlouvy číslo 141-3001
R.usn.č.1002/2016
Rada I. s c h v a l u j e
vypovězení pojistné smlouvy číslo 141-3001 – rámcová smlouva o kolektivním pojištění osob
(pracovníci městské policie), uzavřené se společností Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04
Praha 1, IČ 45272956.
II. u k l á d á
OE zadministrovat vypovězení smlouvy.
hl. pro 4
(nepřítomni 2)
17) Aktualizace Přílohy č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 ze dne 15. prosince 2014, o stanovení
míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje, loterie a jiné podobné hry
(staženo z programu)
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18) Žádost o individuální dotaci CK Příbram, z.s.
Hlasováno o návrhu Mgr. Švendy.
R.usn.č.1003/2016
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
žádost o individuální dotaci CK Příbram, z.s.
II. u k l á d á
OVV zařadit tento materiál do programu ZM dne 14.11. 2016.
hl. pro 4
(nepřítomni 2)
19) Žádost ředitelky MŠ Pohádka o převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic
R.usn.č.1004/2016
Rada I. s o u h l a s í
s převodem finančních prostředků ve výši 100.000,00 Kč z rezervního fondu do fondu investic
v příspěvkové organizaci Mateřská škola Pohádka, se sídlem Hradební 66, Příbram I.
II. u k l á d á
OŠKS nařídit příspěvkové organizaci Mateřská škola Pohádka, se sídlem Hradební 66, Příbram I,
odvod finančních prostředků ve výši 200.000,00 Kč z fondu investic do rozpočtu zřizovatele.
III. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření – změnu rozpočtu města na rok 2016, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 –
OE, číslo prvku 819 – odvody příspěvkových organizací, o částku 200.000,00 Kč, a rozpočtu výdajů
kapitoly 785 – OSM, prvek 3245 – opravy, ve stejné výši z důvodu rekonstrukce dětských umýváren
v Mateřské škole Pohádka.
hl. pro 4
(nepřítomni 2)
20) Žádost ředitelky MŠ, Příbram III, Jungmannova 91, o převod finančních prostředků z rezervního
fondu do fondu investic
R.usn.č.1005/2016
Rada I. s o u h l a s í
s převodem finančních prostředků ve výši 25.500,00 Kč z rezervního fondu do fondu investic
v příspěvkové organizaci Mateřská škola, Příbram III, Jungmannova 91.
II. u k l á d á
OŠKS nařídit příspěvkové organizaci Mateřská škola, Příbram III, Jungmannova 91, odvod finančních
prostředků ve výši 150.000,00 Kč z fondu investic do rozpočtu zřizovatele.
III. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření – změnu rozpočtu města na rok 2016, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 –
OE, číslo prvku 819 – odvody příspěvkových organizací, o částku 150.000,00 Kč, a rozpočtu výdajů
kapitoly 785 – OSM, prvek 3245 – opravy, ve stejné výši z důvodu rekonstrukce dětských umýváren
v Mateřské škole, Příbram III, Jungmannova 91.
hl. pro 4
(nepřítomni 2)
21) Žádost ředitele Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 o řešení situace ve školní jídelně
R.usn.č.1006/2016
Rada s o u h l a s í
1) s převodem finančních prostředků ve výši 55.608,38, Kč z rezervního fondu na fond investiční
v příspěvkové organizaci Základní škola, Příbram VII, 28. října 1,
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2) s navýšením investičního příspěvku Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 o částku 133.254,02 Kč
za účelem nákupu konvektomatu do školní jídelny.
hl. pro 4
(nepřítomni 2)
22) Jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele
příspěvkové organizace Waldorfská škola Příbram – MŠ, ZŠ a SŠ
R.usn.č.1007/2016
Rada v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, dle vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních
komisích, a v souladu s usnesením Rady města Příbram č. 849/2016 ze dne 12.09.2016
I. j m e n u j e
konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové
organizace Waldorfská škola Příbram – mateřská škola, základní škola a střední škola ve složení:
pan/paní: Mgr. Václav Švenda, člen určený zřizovatelem, předseda komise
Ing. Lea Enenkelová, člen určený zřizovatelem
Dita Sýkorová, člen určený ředitelem krajského úřadu
Ing. Pavel Čámský, inspektor ČŠI
Ing. Pavel Seleši, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství
podle druhu a typu příslušné školy
ak. mal. Ivan Bukovský, pedagogický pracovník školy
Mgr. Adam Navrátil, člen školské rady
II. p o v ě ř u j e
paní Mgr. Věru Holou, funkcí tajemníka komise; tajemník není členem konkursní komise.
hl. pro 4
(nepřítomni 2)
23) Žádost Waldorfské školy Příbram – MŠ, ZŠ a SŠ o souhlas zřizovatele s přijetím účelového
finančního daru v rámci projektu „Obědy pro děti“
R.usn.č.1008/2016
Rada s o u h l a s í
s přijetím účelového finančního daru v rámci projektu „Obědy pro děti“ od společnosti WOMEN FOR
WOMEN, o.p.s. Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ 24231509 na období od 01.11.2016.30.06.2017 ve výši 11.544,00 Kč pro Waldorfskou školu Příbram – mateřskou školu, základní školu
a střední školu.
hl. pro 4
(nepřítomni 2)
24) Návrh platového výměru Mgr. Ivany Kalouskové, pověřené řízením Waldorfské školy Příbram –
mateřské školy, základní školy a střední školy
Hlasováno o návrhu Mgr. Švendy.
R.usn.č.1009/2016
Rada s c h v a l u j e
návrh platového výměru pro Mgr. Ivanu Kalouskovou pověřenou řízením Waldorfské školy
dle předloženého návrhu, varianta C, s účinností od 01.11.2016.
hl. pro 4
(nepřítomni 2)
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25) Žádost o prodej pozemků p.č. 399/12, p.č. 460/6, p.č. 460/7, p.č. 468/1 a p.č. 468/8, vše v k.ú. Trhové
Dušníky
R.usn.č.1010/2016
Rada d o p o r u č u j e ZM
2
2
schválit prodej pozemku p.č. 399/12 za cenu 20 Kč/m , pozemku p.č. 460/6 za cenu 20 Kč/m , pozemku
2
2
p.č. 460/7 za cenu 20 Kč/m , pozemku p.č. 468/1 za cenu 20 Kč/m a pozemku p.č. 468/8 za cenu 20
2
Kč/m , to vše v k.ú. Trhové Dušníky, do vlastnictví pana ……………, bytem ……………, s povinností
kupujícího uhradit náklady na vypracování znaleckého posudku ve výši 1.800 Kč.
hl. pro 4
(nepřítomni 2)
26) Opakovaná žádost o prodej částí pozemků p.č. 3167/11 a p.č. 3167/25, oba v k.ú. Příbram
R.usn.č.1011/2016
Rada d o p o r u č u j e ZM
2
2
schválit prodej části pozemku p.č. 3167/11, o výměře cca 469 m z celkové výměry 1198 m , za cenu
2
2
2
800 Kč/m a části pozemku p.č. 3167/25, o výměře cca 88 m z celkové výměry 305 m , za cenu 800
2
Kč/m , to vše v k.ú. Příbram, do vlastnictví společnosti SENCO Invest spol. s r.o., se sídlem
Plynárenská 292, Příbram I, IČ: 28989961.
hl. pro 4
(nepřítomni 2)
27) Žádost o prodej části pozemku p.č. 1106/37 v k.ú. Příbram
R.usn.č.1012/2016
Rada d o p o r u č u j e ZM
2
schválit prodej části pozemku p.č. 1106/37, o výměře 30 m (dle geometrického plánu č. 5692 -1/2016
2
se jedná o nově vzniklý pozemek p.č. 1106/45) z celkové výměry 836 m , k.ú. Příbram, za cenu 460
2
Kč/m , do podílového spoluvlastnictví paní ……………, bytem …………… a pana ……………, bytem
……………, a to každému jednu podílovou polovinu, s povinností kupujících uhradit náklady na
vypracování znaleckého posudku ve výši 1.500 Kč.
hl. pro 4
(nepřítomni 2)
28) Návrh na uzavření dodatku č. 6 nájemní smlouvy ze dne 27.03.1995
R.usn.č.1013/2016
Rada I. s c h v a l u j e
s odkládací podmínkou, kterou je také schválení zastupitelstvem města, uzavření dodatku č. 6 nájemní
smlouvy uzavřené dne 27.03.1995 mezi městem Příbram jako nájemcem a pronajímatelem, jímž je
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Správa uranových ložisek, se sídlem 28. října 184, 261 13
Příbram, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.03.1998, dodatku č. 2 ze dne 16.02.2010, dodatku č. 3 ze dne
16.04.2012, dodatku č. 4 ze dne 20.10.2015 a dodatku č. 5 ze dne 22.06.2016, kdy předmětem dodatku
č. 6 bude ve smyslu návrhu jeho textu, který je přílohou předloženého materiálu:
1) změna předmětu smlouvy spočívající ve změnách výměr pozemků, a to pozemku p.č. 350/1,
2
2
k.ú. Dubno, ze současné výměry 1566 m na výměru 3815 m a pozemku p.č. 60/1, k.ú. Bytíz, ze
2
2
stávající výměry 24457 m na výměru 28066 m ,
2
2) rozšíření předmětu smlouvy o pozemek p.č. 93, o výměře 491 m , k.ú. Bytíz,
3) zakotvení smluvního ustanovení, že pronajímatel si vyhrazuje pro případ uzavření kupní smlouvy
s nájemcem na základě předkupního práva, že kupující (nájemce) bude respektovat skutečnost, že na
částech pozemků p.č. 350/1, k.ú. Dubno a p.č. 60/1, k.ú. Bytíz, o něž se na základě tohoto dodatku
rozšiřuje předmět nájemní smlouvy, se nachází kamenivo odvalu, které nebude předmětem případného
prodeje a zůstane ve vlastnictví prodávajícího (pronajímatele), přičemž kupující (nájemce) bude
souhlasit s bezúplatným uložením kameniva na místě, kde se v době prodeje bude nacházet a umožní
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bezúplatně pronajímateli jeho případné odtěžení v době po uzavření kupní smlouvy, s přenesením
tohoto závazku na případného dalšího vlastníka předmětných částí pozemků.
II. d o p o r u č u j e ZM
schválit uzavření dodatku č. 6 nájemní smlouvy uzavřené dne 27.03.1995 mezi městem Příbram jako
nájemcem a pronajímatelem, jímž je DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Správa uranových ložisek,
se sídlem 28. října 184, 261 13 Příbram, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.03.1998, dodatku č. 2 ze dne
16.02.2010, dodatku č. 3 ze dne 16.04.2012, dodatku č. 4 ze dne 20.10.2015 a dodatku č. 5 ze dne
22.06.2016, kdy předmětem dodatku č. 6 bude ve smyslu návrhu jeho textu, který je přílohou
předloženého materiálu:
1) změna předmětu smlouvy spočívající ve změnách výměr pozemků, a to pozemku p.č. 350/1,
2
2
k.ú. Dubno, ze současné výměry 1566 m na výměru 3815 m a pozemku p.č. 60/1, k.ú. Bytíz, ze
2
2
stávající výměry 24457 m na výměru 28066 m ,
2
2) rozšíření předmětu smlouvy o pozemek p.č. 93, o výměře 491 m , k.ú. Bytíz,
3) zakotvení smluvního ustanovení, že pronajímatel si vyhrazuje pro případ uzavření kupní smlouvy
s nájemcem na základě předkupního práva, že kupující (nájemce), bude respektovat skutečnost, že na
částech pozemků p.č. 350/1, k.ú. Dubno a p.č. 60/1, k.ú. Bytíz, o něž se na základě tohoto dodatku
rozšiřuje předmět nájemní smlouvy, se nachází kamenivo odvalu, které nebude předmětem případného
prodeje a zůstane ve vlastnictví prodávajícího (pronajímatele), přičemž kupující (nájemce) bude
souhlasit s bezúplatným uložením kameniva na místě, kde se v době prodeje bude nacházet a umožní
bezúplatně pronajímateli jeho případné odtěžení v době po uzavření kupní smlouvy, s přenesením
tohoto závazku na případného dalšího vlastníka předmětných částí pozemků.
III. u k l á d á
odboru vnitřních věcí MěÚ Příbram zařadit tento materiál do programu jednání Zastupitelstva města
Příbram, které se bude konat dne 14.11.2016.
hl. pro 4
(nepřítomni 2)
29) Žádost o prodej pozemku p.č. 4233/51 v k.ú. Příbram
R.usn.č.1014/2016
Rada I. d o p o r u č u j e ZM
schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. 511/2016/ZM ze dne 27.6.2016.
II. d o p o r u č u j e ZM
2
2
schválit prodej pozemku p.č. 4233/51, o výměře 60 m , k.ú. Příbram, za cenu 1 500 Kč/m s tím, že ke
kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby,
a to do vlastnictví společnosti Euro loma s.r.o., se sídlem Příbram VIII 140, 261 01 Příbram,
IČO: 04938330.
III. s c h v a l u j e
2
úhradu za bezesmluvní užívání pozemku p.č. 4233/51, k.ú. Příbram, ve výši 72 Kč/m /rok, a to zpětně
od 22.09.2016.
IV. u k l á d á
odboru vnitřních věcí MěÚ Příbram zařadit tento materiál do programu jednání Zastupitelstva města
Příbram, které se koná dne 14.11.2016.
hl. pro 4
(nepřítomni 2)
30) Žádost spolku SK SPARTAK Příbram o souhlas města Příbram s užíváním předmětu nájemní
smlouvy ze strany oddílu fotbalového klubu 1. FK Příbram
R.usn.č.1015/2016
Rada u d ě l u j e
souhlas města Příbram jako vlastníka pozemků p.č. 1137, p.č. 1138/1, p.č. 1138/8, p.č. 1139,
p.č. 1140/1 a p.č. 1140/3, vše k.ú. Příbram, které jsou předmětem smlouvy o nájmu pozemků a staveb
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ze dne 31.10.2001, ve znění dodatků č. 1 až č. 5, uzavřené s nájemcem, spolkem SK SPARTAK
Příbram, se sídlem Příbram, areál stadionu, Žižkova ulice, IČO 61904899, s bezúplatným
spoluužíváním předmětu nájemní smlouvy juniorským oddílem fotbalového klubu 1. FK Příbram, a to
v rozsahu 2 tréninků týdně.
hl. pro 4
(nepřítomni 2)
2

2

31) Žádost o prodej části pozemku p. č. 231/3 o výměře cca 25 m z celkové výměry 70 m v katastrálním
území Kozičín
R.usn.č.1016/2016
Rada I. s c h v a l u j e
částečnou revokaci usnesení rady města č. 1020/2015 ze dne 02.11.2015, a to konkrétně revokaci
bodu II. tohoto usnesení.
II. s c h v a l u j e
2
2
úhradu za bezesmluvní užívání části pozemku p. č. 231/3 o výměře cca 25 m z celkové výměry 70 m
2
v katastrálním území Kozičín ve výši 7 Kč/m /rok, a to zpětně od 01.01.2014, s tím, že přesná výměra
užívané části pozemku bude upřesněna až po jeho geodetickém zaměření.
III. d o p o r u č u j e ZM
2
2
schválit prodej části pozemku p. č. 231/3 o výměře cca 25 m z celkové výměry 70 m v katastrálním
2
území Kozičín za cenu 348 Kč/m do společného jmění manželů ……………, oba bytem ……………,
s tím, že přesná výměra prodávané části pozemku bude upřesněna až po jeho geodetickém zaměření a
kupující uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku ve výši 1.050 Kč.
hl. pro 4
(nepřítomni 2)
32) Úhrada za bezesmluvní užívání pozemku p. č. 477/7 v k.ú. Dubno a uzavření nájemní smlouvy na
pronájem tohoto pozemku
R.usn.č.1017/2016
Rada I. s c h v a l u j e
revokaci bodů I a II svého usnesení č. 704/2016 ze dne 11.7.2016.
II. s c h v a l u j e
2
uhrazení obci Dubno, č.p. 45, 261 01 Dubno, IČO 00662810, částky ve výši 25 Kč/m /rok za
bezesmluvní užívání pozemku p. č. 477/7 v katastrálním území Dubno, a to za období od 1.1.2014 do
31.12.2016, tj. v celkové výši 230 625 Kč.
III. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o nájmu pozemku p. č. 477/7 v katastrálním území Dubno s obcí Dubno, č. p. 45,
261 01 Dubno, IČO 00662810, a to s účinností od 1.1.2017, na dobu neurčitou s výpovědní dobou
jeden měsíc, počínající běžet první den měsíce následujícího po doručení výpovědi, za cenu ve výši 25
2
Kč/m /rok, a za účelem využití pozemku pro skladování materiálu.
hl. pro 4
(nepřítomni 2)
2

2

33) Žádost o prodej části pozemku p. č. 95/33 o výměře cca 50 m z celkové výměry 1138 m
v katastrálním území Březové Hory
R.usn.č.1018/2016
Rada I. d o p o r u č u j e ZM
2
2
schválit prodej části pozemku p. č. 95/33 o výměře cca 50 m z celkové výměry 1138 m v katastrálním
2
území Březové Hory, za cenu 792 Kč/m , do SJM manželů ……………, bytem …………… s tím, že
žadatelé uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku ve výši 2.100 Kč.
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II. u k l á d á
odboru vnitřních věcí zařadit tento materiál do programu ZM dne 14.11.2016.
hl. pro 4
(nepřítomni 2)
2

2

34) Žádost o prodej části pozemku p. č. 626/1 o výměře 13 m z celkové výměry 939 m v katastrálním
území Březové Hory
R.usn.č.1019/2016
Rada I. d o p o r u č u j e ZM
2
schválit prodej části pozemku p. č. 626/1 o výměře 13 m (dle geometrického plánu č. 1844-92/2016 se
2
jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 626/2) z celkové výměry 939 m v katastrálním území Březové
2
Hory, za cenu 790 Kč/m , společnosti Euro SITEX s.r.o., K Podlesí 630, 261 01 Příbram VI, IČO
47544490 s tím, že společnost uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku ve výši
2.100 Kč.
II. u k l á d á
odboru vnitřních věcí zařadit tento materiál do programu ZM dne 14.11.2016.
hl. pro 4
(nepřítomni 2)
35) Užívání pozemku p. č. 598 a části pozemku p. č. 643 v katastrálním území Lazec
R.usn.č.1020/2016
Rada b e r e n a v ě d o m í
informaci týkající se bezesmluvního užívání pozemku p. č. 598 a části pozemku p. č. 643 o výměře 38
2
2
m z celkové výměry 41 m v katastrálním území Lazec paní ……………, bytem …………….
hl. pro 4
(nepřítomni 2)
36) Sepsání souhlasného prohlášení – nabytí vlastnického práva vydržením k části pozemku p. č. 4661
v k. ú. Příbram
R.usn.č.1021/2016
Rada I. d o p o r u č u j e ZM
schválit sepsání souhlasného prohlášení o nabytí vlastnického práva vydržením ve prospěch města
2
Příbram, a to části pozemku p. č. 4661 o výměře 34 m v katastrálním území Příbram (dle
geometrického plánu č. 5048-66/2012, vyhotoveného GEODETICKÝM SDRUŽENÍM s.r.o., se jedná o
díl „b“), s podmínkou, že předmětná část pozemku nebude zatížena žádným omezením vlastnického
práva.
II. u k l á d á
odboru vnitřních věcí zařadit tento materiál do programu ZM dne 14.11.2016.
hl. pro 4
(nepřítomni 2)
2

2

37) Uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku p. č. 715/33 o výměře 10 m z celkové výměry 2411 m
2
2
a části pozemku p. č. 715/34 o výměře 3 m z celkové výměry 2015 m vše v katastrálním území Březové
Hory
R.usn.č.1022/2016
Rada s c h v a l u j e
2
2
uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku p. č. 715/33 o výměře 10 m z celkové výměry 2411 m a
2
2
části pozemku p. č. 715/34 o výměře 3 m z celkové výměry 2015 m vše v katastrálním území Březové
2
Hory, s paní ……………, bytem ……………, ……………, za cenu 103 Kč/m /rok, na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní dobou počínající běžet od 1. dne měsíce následujícího po doručení výpovědi,
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s úpravou nájmu o roční míru inflace vždy za uplynulý kalendářní rok, s povinností zaplatit pronajímateli
úrok z prodlení ve výši podle právních předpisů za každý den prodlení s platbou nájemného, s
2
povinností úhrady částky za bezesmluvní užívání uvedených částí pozemků ve výši 103 Kč/m /rok, a to
zpětně od 10.1.2014, a s tím, že žadatelka uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého
posudku ve výši 2.000 Kč.
hl. pro 4
(nepřítomni 2)
38) Garáže ul. Rožmitálská – návrh na ukončení stávajících smluv a návrh na uzavření smluv o
pronájmu částí pozemků vše v k. ú. Březové Hory
R.usn.č.1023/2016
Rada I. s c h v a l u j e
1) ukončení stávajících smluv o přenechání pozemků k města dočasnému užívání pro umístění
plechových garáží (nebo obdobně nazvaných smluv uzavřených k obdobnému účelu), které se týká
pozemků, o nichž pojednává předložený materiál, a to k 31.12.2017, s vyzváním majitelů garáží
k vyklizení pozemků k témuž datu, nebo vyzvání majitelů garáží k vyklizení těchto pozemků
v případech, kdy žádné smlouvy k dispozici nejsou, a to také k 31.12.2017,
2) zahájení jednání s vlastníky garáží i pozemků pod nimi o jejich možném odkoupení do vlastnictví
města. Jedná se o p. č. st. 448/5 (plechová garáž), p. č. 2076 (na pozemku se nachází plechová
garáž, která není evidována v katastru nemovitostí) a p. č. st. 400/101 (zděná garáž) vše v k. ú.
Březové Hory.
II. s c h v a l u j e
1) pronájem části pozemku p. č. st. 400/2 o výměře 16 m2 z celkové výměry 39 m2 v katastrálním
území Březové Hory, na dobu určitou do 31.12.2017, za cenu 72 Kč/m2/rok, společnosti STAVUS, a.
s., Poštovní 6, 261 01 Příbram, IČO 45148121, včetně úhrady za bezesmluvní užívání této části
pozemku ve výši 72 Kč/m2/rok, a to zpětně od 1.1.2014
2) úhradu částky za užívání pozemku p. č. st. 400/4 v katastrálním území Březové Hory ve výši
66 Kč/rok, a to zpětně od 1.1.2014 panem ……………, bytem ……………
3) pronájem části pozemku p. č. st. 400/6 o výměře 16 m2 z celkové výměry 42 m2 v katastrálním
území Březové Hory, na dobu určitou do 31.12.2017, za cenu 72 Kč/m2/rok, panu ……………,
bytem ……………, včetně úhrady za bezesmluvní užívání této části pozemku ve výši 72 Kč/m2/rok,
a to zpětně od 1.1.2014
4) pronájem části pozemku p. č. st. 400/7 o výměře 16 m2 z celkové výměry 47 m2 v katastrálním
území Březové Hory, na dobu určitou do 31.12.2017, za cenu 72 Kč/m2/rok, panu ……………,
bytem ……………, včetně úhrady za bezesmluvní užívání této části pozemku ve výši 72 Kč/m2/rok,
a to zpětně od 1.1.2014
5) úhradu částky za užívání pozemku p. č. st. 400/8 v katastrálním území Březové Hory ve výši 61,50
Kč/rok, a to zpětně od 1.1.2014 manžely ……………, oba bytem ……………
6) pronájem části pozemku p. č. st. 400/10 o výměře 16 m2 z celkové výměry 43 m2 v katastrálním
území Březové Hory, na dobu určitou do 31.12.2017, za cenu 72 Kč/m2/rok, manželům ……………,
oba bytem ……………, včetně úhrady za bezesmluvní užívání této části pozemku ve výši 72
Kč/m2/rok, a to zpětně od 1.1.2014
7) úhradu částky za užívání pozemku p. č. st. 400/11 v katastrálním území Březové Hory ve výši 66
Kč/rok, a to zpětně od 1.1.2014 panem ……………, ……………
8) pronájem části pozemku p. č. st. 400/12 o výměře 16 m2 z celkové výměry 53 m2 v katastrálním
území Březové Hory, na dobu určitou do 31.12.2017, za cenu 72 Kč/m2/rok, manželům ……………,
……………, včetně úhrady za bezesmluvní užívání této části pozemku ve výši 72 Kč/m2/rok, a to
zpětně od 1.1.2014
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9) úhradu částky za užívání pozemku p. č. st. 400/16 v katastrálním území Březové Hory ve výši 72
Kč/rok, a to zpětně od 1.1.2014 paní ……………, bytem ……………
10) úhradu částky za užívání pozemku p. č. st. 400/17 v katastrálním území Březové Hory ve výši 72
Kč/rok, a to zpětně od 1.1.2014 panem ……………, ……………
11) úhradu částky za užívání pozemku p. č. st. 400/19 v katastrálním území Březové Hory ve výši 75
Kč/rok, a to zpětně od 1.1.2014 manžely ……………, bytem ……………
12) pronájem části pozemku p. č. st. 400/42 o výměře 16 m2 z celkové výměry 37 m2 v katastrálním
území Březové Hory, na dobu určitou do 31.12.2017, za cenu 72 Kč/m2/rok, paní ……………,
bytem ……………, včetně úhrady za bezesmluvní užívání této části pozemku ve výši 72
Kč/m2/rok, a to zpětně od 1.1.2014
13) úhradu částky za užívání pozemku p. č. st. 400/44 v katastrálním území Březové Hory ve výši
61,50 Kč/rok, a to zpětně od 1.1.2014 panem ……………, bytem ……………
14) pronájem části pozemku p. č. st. 400/46 o výměře 16 m2 z celkové výměry 40 m2 v katastrálním
území Březové Hory, na dobu určitou do 31.12.2017, za cenu 72 Kč/m2/rok, panu ……………,
bytem ……………
15) úhradu částky za užívání pozemku p. č. st. 400/48 v katastrálním území Březové Hory ve výši
58,50 Kč/rok, a to zpětně od 1.1.2014 ……………, bytem ……………
16) úhradu částky za užívání pozemku p. č. st. 400/49 v katastrálním území Březové Hory ve výši 45
Kč/rok, a to zpětně od 1.1.2014 manžely ……………, bytem ……………
17) úhradu částky za užívání pozemku p. č. st. 400/50 v katastrálním území Březové Hory ve výši
58,50 Kč/rok, a to zpětně od 1.1.2014 panem ……………, bytem ……………
18) úhradu částky za užívání pozemku p. č. st. 400/51 v katastrálním území Březové Hory ve výši
48 Kč/rok, a to zpětně od 1.1.2014 panem ……………, bytem ……………
19) pronájem části pozemku p. č. st. 400/53 o výměře 16 m2 z celkové výměry 89 m2 v katastrálním
území Březové Hory, na dobu určitou do 31.12.2017, za cenu 72 Kč/m2/rok, paní ……………,
……………, včetně úhrady za bezesmluvní užívání této části pozemku ve výši 72 Kč/m2/rok, a to
zpětně od 1.1.2014
20) úhradu částky za užívání části pozemku p. č.448/1 o výměře 29 m2 z celkové výměry 767 m2
v katastrálním území Březové Hory ve výši 14,50 Kč/rok, a to zpětně od 1.1.2014 paní ……………
21) pronájem jiné části pozemku 448/1 o výměře 16 m2 z celkové výměry 767 m2 v katastrálním
území Březové Hory (část označená v situačním snímku, který tvoří přílohu č. 4), na dobu určitou
do 31.12.2017, za cenu 72 Kč/m2/rok, paní ……………, bytem ……………, včetně úhrady za
bezesmluvní užívání této části pozemku ve výši 72 Kč/m2/rok, a to zpětně od 1.1.2014
22) úhradu částky za užívání části pozemku p. č. 448/2 o výměře 40 m2 z celkové výměry 66 m2
v katastrálním území Březové Hory ve výši 20 Kč/rok, a to zpětně od 1.1.2014 panem ……………,
bytem ……………
23) úhradu částky za užívání pozemku p. č. st. 448/7 o výměře 40 m2 v katastrálním území Březové
Hory ve výši 60 Kč/rok, a to zpětně od 1.1.2014 panem ……………
24) úhradu částky za užívání pozemku p. č. st. 2015 katastrálním území Březové Hory ve výši 58,50
Kč/rok, a to zpětně od 1.1.2014 panem ……………, bytem ……………
25) pronájem části pozemku p. č. st. 400/20 o výměře 16 m2 z celkové výměry 50 m2 v katastrálním
území Březové Hory, za cenu 72 Kč/m2/rok, manželům ……………, bytem …………… na dobu
určitou od 1.1.2017 – 31.12.2017.
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hl. pro 5
(nepřítomen 1)
39) Návrh na podání výpovědi z nájmu nebytového prostoru v Příbrami VII, ul. Legionářů č. p. 400
R.usn.č.1024/2016
Rada s c h v a l u j e
podání výpovědi z nájmu nebytového prostoru v Příbrami VII, ul. Legionářů č. p. 400 panu ……………,
trvale bytem ……………, a to s účinností od 1.1.2017.
hl. pro 5
(nepřítomen 1)
40) Žádost o prodej budovy č. p. 186 v Příbrami I, Hálkova ul., stojící na pozemcích p. č. 655/1, 655/2 a
655/3, včetně pozemků p. č. 655/1, p. č. 655/3 a spoluvlastnického podílu 1/3 na pozemku p. č. 655/2, vše
v k. ú. Příbram
R.usn.č.1025/2016
Rada I. n e d o p o r u č u j e ZM
schválit prodej budovy č. p. 186 v Příbrami I, Hálkova ul., stojící na pozemcích p. č. 655/1, 655/2 a
655/3, včetně pozemků p. č. 655/1, p. č. 655/3 a spoluvlastnického podílu 1/3 na pozemku p. č. 655/2,
vše v k. ú. Příbram, za celkovou cenu …… Kč spolku Dum vivimus, vivamus, z. s., se sídlem Riegrova
56, Příbram I, 261 01 Příbram, IČO 01308858, s tím, že žadatel uhradí náklady spojené s vypracováním
znaleckého posudku ve výši 4 350 Kč.
II. d o p o r u č u j e ZM
schválit záměr prodeje budovy č. p. 186 v Příbrami I, Hálkova ul., stojící na pozemcích p. č. 655/1,
655/2 a 655/3, včetně pozemků p. č. 655/1, p. č. 655/3 a spoluvlastnického podílu 1/3 na pozemku p. č.
655/2, vše v k. ú. Příbram, formou tzv. „obálkové metody“ s uvedením minimální požadované celkové
kupní ceny ve výši 685 100 Kč.
III. u k l á d á
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání zastupitelstva města dne 14.11.2016.
hl. pro 5
(nepřítomen 1)
41) Žádost o schválení podnájmu kanceláře v Příbrami I, nám. T. G. Masaryka č. p. 1
R.usn.č.1026/2016
Rada s c h v a l u j e
2
vydání souhlasu města Příbram s tím, aby pan Václav Čížek, nájemce kanceláře o výměře 22 m
v budově č. p. 1 v Příbrami I, která je součástí pozemku p. č. 599/1 v k. ú. Příbram, umožnil v režimu
podnájmu spoluužívání této kanceláře společnosti GOLDEN CASTLE s.r.o., se sídlem Růžová 118, 264
01 Sedlčany, IČO 29132339, jejímž jednatelem je pan Bc. Milan Valta, bytem 262 32 Pečice 75 s tím,
že výše podnájemného nesmí převýšit výši nájemného.
hl. pro 5
(nepřítomen 1)
42) Návrh programu 22. zasedání ZM dne 14.11.2016
R.usn.č.1027/2016
Rada s o u h l a s í
s návrhem programu 22. zasedání ZM dne 14.11.2016 s tím, že do programu budou zahrnuty i další
materiály určené na základě jednání RM dne 31.10.2016.
hl. pro 5
(nepřítomen 1)
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43) Návrh dodatků ke smlouvám na zpravodaj Kahan
R.usn.č.1028/2016
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
navýšení počtu stran městského zpravodaje na 32.
II. s ch v a l u j e
1) uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1258/OKM/2015 na „Výrobu a tisk městského zpravodaje
Kahan“ ve znění Dodatku č. 1, uzavřené mezi městem Příbram a společností Samab Press Group,
a. s., spočívajícího v úpravě bodů 2.3 (úprava počtu stran Kahanu na 32) a 6.1 (změna ceny na
68 400 Kč + 15 % DPH),
2) uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1386/OKM/2015 na „Distribuci městského zpravodaje do
listovních schránek všech domácností v Příbrami“ uzavřené mezi městem Příbram a společností
Samab Press Group, a. s., spočívajícího v úpravě bodů 2.1 (úprava počtu stran Kahanu na 32) a 5.1
(změna ceny na 13 904 Kč + 15 % DPH),
3) uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci č. 111/OKM/2016 na šéfredaktorské práce při výrobě
zpravodaje uzavřené mezi městem Příbram a panem Stanislavem Břeněm, spočívajícího v úpravě
bodu 4.1 (změna ceny na 20 000 Kč + 21 % DPH).
III. u k l á d á
OKM zajistit uzavření dodatků v souladu s bodem I. tohoto usnesení.
hl. pro 5
(nepřítomen 1)
44) Návrh na přidělení sociálních bytů
R.usn.č.1029/2016
Rada s c h v a l u j e
přidělení sociálního bytu č. 18, Příbram IV, Čs. armády 5, pro paní ……………, trvale bytem
……………, na dobu 3 měsíců s možností opakovaného prodloužení max. na dobu 24 měsíců dle
Směrnice č. 1/2015 „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví Města Příbram“.
hl. pro 5
(nepřítomen 1)

45) Žádost Spolku rodičů a přátel dětí při MŠ Bratří Čapků o souhlas s umístěním sídla
R.usn.č.1030/2016
Rada s o u h l a s í
s tím, aby v budově č.p. 278, stojící na pozemku parc. č. st. 1146, zastavěná plocha a nádvoří,
2
o výměře 352 m , v k.ú. Březové Hory, obec Příbram, ulice Bratří Čapků, bylo umístěno sídlo Spolku
rodičů a přátel dětí při Mateřské škole, Příbram VII, Bratří Čapků 278.
hl. pro 5
(nepřítomen 1)
46) Žádost Spolku rodičů a přátel dětí při MŠ Klubíčko o souhlas s umístěním sídla Písemný materiál
obdrželi všichni členové RM.
R.usn.č.1031/2016
Rada s o u h l a s í
s tím, aby v budově č.p. 200, stojící na pozemku parc. č. st. 992, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
2
833 m , v k.ú. Březové Hory, obec Příbram, ulice Okružní, bylo umístěno sídlo Spolku rodičů a přátel
dětí při Mateřské škole Klubíčko.
hl. pro 5
(nepřítomen 1)
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47) Žádost SZŠ a VOŠ Příbram a OA a VOŠ Příbram o poskytnutí propagačních předmětů
R.usn.č.1032/2016
Rada s o u h l a s í
s poskytnutím propagačních předmětů města Příbram Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole
zdravotnické, Příbram I, Jiráskovy sady 113 a Obchodní akademii a Vyšší odborné škole Příbram dle
předloženého návrhu.
hl. pro 5
(nepřítomen 1)
48) Schválení Dodatku č. 3/2016 ke „Smlouvě o pronájmu a komplexním provozování infrastrukturního
majetku města Příbrami“ (smlouva uzavřena dne 13. 02. 2004 ), ve znění dodatků č. 1 - 2
R.usn.č.1033/2016
Rada I. d o p o r u č u j e ZM
schválit uzavření Dodatku ke „Smlouvě o pronájmu a komplexním provozování infrastrukturního
majetku města Příbrami“, ze dne 13.02.2004 ve znění dodatků č. 1-2, předmětem dodatku bude předání
zařízení do pronájmu provozovateli a převzetí zařízení k vyřazení z pronájmu od provozovatele dle
důvodové zprávy..
III. u k l á d á
OVV zařadit tento materiál do programu ZM dne 14.11.2016.
hl. pro 5
(nepřítomen 1)
49) Návrh strojové výsadby cibulovin v Příbrami - podzim 2016
R.usn.č.1034/2016
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o provedeném poptávkovém řízení na strojovou výsadbu cibulovin v Příbrami, v roce
2016;
II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy, jejímž předmětem bude strojová výsadba cibulovin v Příbrami v roce 2016 na třídě
Osvobození a Na Flusárně dle nabídky společnosti Flower Your Place Central Europe s.r.o., se sídlem
Záhumenní 217, 747 41 Žimrovice; IČ 29449758. Nabídková cena činí 110 475,00 Kč bez DPH (133
674,75 Kč vč. DPH).
III. u k l á d á
Technickým službám města Příbrami, p.o., realizovat strojovou výsadbu cibulovin na třídě Osvobození
a Na Flusárně v letošním roce, tj. 2016 z provozního příspěvku.
hl. pro 5
(nepřítomen 1)
50) Rekonstrukce Aquaparku Příbram - studie a provozně-ekonomická analýza – doplnění materiálu RM,
usn. č. 985/2016 z 17.10.2016
R.usn.č.1035/2016
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
doplněný materiál "Studie rekonstrukce Aquaparku Příbram zpracovanou 9/2016 a Provozněekonomickou analýzu rozvoje Aquaparku s variantami možného rozvoje" o informace z přípravy a
projednání záměru rekonstrukce Aquaparku.
II. d o p o r u č u j e ZM
schválit záměr celkové rekonstrukce Aquaparku Příbram.
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III. u k l á d á
OVV zařadit tento materiál do programu ZM dne 14.11.2016.
hl. pro 5
proti 0
zdrž. 1
51) Žádost o udělení výjimky ze zákazu požívání alkoholických nápojů dle vyhlášky č. 1/2015 ze dne
23.03.2015 – „Putování se světýlky za sv. Martinem“
R.usn.č.1036/2016
Rada s c h v a l u j e
udělení výjimky dle článku 4 písm. b) OZV Města Příbram č. 1/20015 ze dne 23.3.2015 na akci
„Putování se světýlky za sv. Martinem“ dne 11.11.2016 na náměstí T. G. Masaryka, Příbram I.
hl. pro 6
52) Výměna kanalizace v ulici Pivovarská – dodatek ke smlouvě
R.usn.č.1037/2016
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
změnu rozsahu prací provedených při realizaci stavby „Výměna kanalizace v ulici Pivovarská“ oproti
projektové dokumentaci, která je blíže specifikována ve změnovém listu č. 1 v příloze materiálu.
II. s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu „Výměna kanalizace v ulici Pivovarská“, kterým
dojde k zapracování změn uvedených ve změnovém listu č. 1 a celková cena díla se snižuje o 1.538,Kč bez DPH.
hl. pro 6
53) Žádost o uvolnění dárků pro aktivní účastníky Turnaje o pohár starosty města Příbram mezi žáky ZŠ
R.usn.č.1038/2016
Rada s o u h l a s í
s uvolněním 90 kusů upomínkových čokolád „Příbram – 800 let“ pro účastníky Turnaje o pohár starosty
města Příbram v malé kopané mezi žáky příbramských základních škol.
hl. pro 6
54) Žádost o prodloužení pronájmu prostor v budově č. p. 39 v Příbrami VIII (Junior klub)
R.usn.č.1039/2016
Rada n e s c h v a l u j e
prodloužení pronájmu Junior klubu, tj. prostor v budově č.p. 39 v Příbrami VIII, která je součástí
pozemku p.č. 4213/6 v k.ú. Příbram.
hl. pro 5
(nepřítomen 1)
55) Nízkoprahové denní centrum a noclehárna – námitky uchazeče ZRUP Příbram a.s. proti rozhodnutí a
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
R.usn.č.1040/2016
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
námitky stěžovatele ZRUP Příbram a.s., se sídlem Žežická 522, 261 01 Příbram VII, IČ 45147761 (dále
jen „stěžovatel“), doručené zadavateli dne 21.10.2016 a směřující proti rozhodnutí a oznámení o výběru
nejvhodnější nabídky zakázky s názvem „Výběr zhotovitele stavebních prací – Nízkoprahové denní
centrum a noclehárna“ uveřejněné na profilu zadavatele pod číslem veřejné zakázky P16V00000052
(dále jen „veřejná zakázka“).
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II. r o z h o d u j e
o nevyhovění námitkám stěžovatele směřujícím proti rozhodnutí a oznámení o výběru nejvhodnější
nabídky pro jejich nedůvodnost s odůvodnění uvedeným v příloze.
III. u k l á d á
OPVZ učinit následné kroky související s rozhodnutím o námitkách stěžovatele směřujících proti
rozhodnutí a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.
hl. pro 4
(nepřítomni 2)

56) Různé

Zápis ověřili:
Mgr. Alena Ženíšková
Věra Kresslová
Ing. Jindřich Vařeka,
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Ověřeno: 07.11.2016
Vyvěšeno: 07.11.2016
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