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Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
U s n e s e n í 

 
z jednání Rady města Příbram, konaného dne 05.12.2016 

od 14.00 hodin na Městském úřadě Příbram 

 
 
 
1) Zahájení, kontrola zápisu a usnesení z minulé RM, ověřovatelé 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Václav Dvořák, Mgr. Václav Švenda 
 
 
2) Schválení programu včetně návrhů změn a doplňků 

 
P r o g r a m: 
1. Zahájení, kontrola zápisu a usnesení z minulé RM, určení ověřovatelů 
2. Schválení programu včetně návrhu změn a doplňků 
3. Informace členů RM 
4. Interpelace 
5. Problematika lipového stromořadí v ulici 28. října, Příbram VII 
6. Podání žádosti o podporu na projekt „Společnou cestou Příbrami“ 

(staženo z programu) 
7. Změny rozpočtu – rozpočtová opatření 
8. Návrh zrušení Zásad č. 5/2004 – výstavba místních komunikací 
9. Žádost o poskytnutí věcného daru pro SK Tri klub Příbram 

10. Poskytnutí věcných darů 
11. Žádost Spolku rodičů a přátel dětí při MŠ 28. října 55, Příbram VII, o souhlas s umístěním sídla 
12. Školní jídelna, Příbram VIII, Školní 75 - výsledky kontroly provedené Českou školní inspekcí ve dnech 

29.09.– 03.10.2016 
13. Změna bodu III usnesení rady města č. 1017/2016 ze dne 31.10.2016 
14. Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemku ze dne 25.8.2008 
15. Návrh na uzavření pachtovní smlouvy na propachtování pozemků v k.ú. Kozičín, Lazec, Orlov, Podlesí nad 

Litavkou, Vysoká Pec u Bohutína, Příbram a Zdaboř 
16. Žádost o pronájem 3 místností v budově č. p. 400 v Příbrami VII v ul. Legionářů 
17. Návrh pronajmout nebo poskytnout jako výpůjčku 2 místnosti ve 2. pavilonu v Příbrami VII, ul. Žežická 193 
18. Žádost o pronájem malé tělocvičny v Příbrami VII,  Žežická ul. 193, na období od 7.12.2016 do 30.6.2017 
19. Návrh Dodatku č. 1 ke Směrnici č. 1/2011 o poskytování krátkodobého pronájmu prostor v budovách města 

Příbram 
20. Žádost pobočného spolku „Sbor dobrovolných hasičů Orlov“ o výpůjčku prostor a o souhlas s umístěním 

sídla 
21. Žádost pobočného spolku „Sbor dobrovolných hasičů Zdaboř“ o výpůjčku prostor a o souhlas s umístěním 

sídla 
22. Žádost pobočného spolku „Sbor dobrovolných hasičů Lazec“ o výpůjčku prostor  a o souhlas s umístěním 

sídla 
23. Žádost pobočného spolku s názvem „SH ČMS – Okrsek č. 1 – Příbram“ o souhlas s umístěním sídla 
24. Žádost spolku „Sdružení občanů a přátel Zdaboře“ o souhlas s umístěním sídla 
25. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN a umístění 1 ks přípojkového 

pilíře – p. č. 1375/2 a p. č. 1376/2, oba v k. ú. Příbram 
26. Žádost o souhlas z hlediska vlastníka sousedního pozemku a sousední budovy 
27. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN - p. č. 101/12 v k. ú. Žežice 
28. Žádost o udělení souhlasu s přijetím finančního daru 
29. Žádost příspěvkové organizace Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram o souhlas 

s ukončením poskytování registrované zdravotní služby Záchytné protialkoholní stanice (ZPS) k 31. 12. 
2016 

30. Informace o odstoupení pana Jaroslav Hviždě z funkce člena OV Žežice a návrh na jmenování nového 
člena pana Petra Kasy 

31. Příbramská svatohorská šalmaj - memorandum 
32. Knihovna Jana Drdy, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace 
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33. Žádost o prominutí penále ze smlouvy o dílo č. 759/MěRK/2016 
34. Památky Příbrami v obrazech (2. vydání) 
35. Návrh odměn ředitelkám příspěvkových organizací města 
36. Žádost Spolku rodičů při MŠ Jungmannova 91, při MŠ v Zahradě a Spolku přátel školy při ZŠ Příbram – 

Březové Hory, o souhlas s umístěním sídla 
37. Koncepce bezbariérového přístupu do kina, Legionářů 400, Příbram VII 
38. Projektová dokumentace – Rekonstrukce aquaparku  - jmenování komisí 
39. Návrh na změnu údaje o výměře pozemku v usnesení Rady města Příbram č. 1013/2016 ze dne 31.10.2016 
40. Žádost o udělení výjimky ze zákazu požívání alkoholických nápojů dle vyhlášky č. 1/2015 ze dne 

23.03.2015 – „Spolek Pražské ulice – Vítání Andělů dne 16.12.2016 v ul. Pražská a nám. T. G. M.     
Příbram I“ 

41. Různé 
 
Hlasováno o návrhu Ing. Polákové. 
R.usn.č.1121/2016        
Rada      s t a h u j e  

materiál č. 6 „Podání žádosti o podporu na projekt „Společnou cestou Příbrami“ z programu dnešního 
jednání RM. 

 
                                                         hl.  pro  4 

 
R.usn.č.1122/2016        
Rada      s c h v a l u j e 
              upravený program dnešního jednání. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
 
3) Informace členů RM 

 
  
4) Interpelace 

 
 
5) Problematika lipového stromořadí v ulici 28. října, Příbram VII 

R.usn.č.1123/2016        
Rada    u k l á d á 

OŽP zorganizovat u dotčených občanů anketu. 
 

                                                        hl.  pro  4 
 
 
6) Podání žádosti o podporu na projekt „Společnou cestou Příbrami“ 

(staženo z programu) 

                                                           
 
 
7) Změny rozpočtu – rozpočtová opatření (a – g) 

R.usn.č.1124/2016        
Rada    s c h v a l u j e  

 
 

7 a) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE (dotace, ÚZ 29008) o částku 279.396,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 723 - OŽP ve 
stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace na činnost odborného lesního hospodáře 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - 
OE (dotace, ÚZ 29008) o částku 279.396,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 723 - OŽP ve stejné výši      
z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace na činnost odborného lesního hospodáře. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 



Město Příbram - RM 05.12.2016  

 3 

č. pož. kapitola paragraf pol. účelový 

znak 

název akce prvek 

rozpočtu 

popis částka změny 

RP0327 741 - OE  4116 29008 001 

Neinvestiční 

transfery 

1152 Dotace na činnost odborného 

lesního hospodáře 

279 396,00 

RP0328 723 - ŽP 1036 5219 29008 004 Dotace 

ÚZ 29008, 

činnost OLH 

3636 Odborný lesní hospodář - 

Lesy ČR, státní podnik 

279 396,00 

 
 

7 b) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016 na straně výdajů v rámci kapitoly     
782 - OKM 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016 na straně výdajů v rámci kapitoly 782 – OKM.  
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. název akce prvek 
rozpočtu 

popis částka změny 

RP0360 782 - OKM 3319 5169 009 800 let města a 
jubilejní setkání 
hornických měst 

3542 Nákup ostatních služeb 280 000,00 

RP0360 782 - OKM 3319 5139 009 800 let města a 
jubilejní setkání 
hornických měst 

3541 Nákup materiálu -250 000,00 

RP0360 782 - OKM 3319 5194 009 800 let města a 
jubilejní setkání 
hornických měst 

3543 Věcné dary  -70 000,00 

RP0360 782 - OKM 2143 5169 007 Cestovní ruch 3538 Nákup ostatních služeb -153 788,00 

RP0360 782 - OKM 3319 5499 009 800 let města a 
jubilejní setkání 
hornických měst 

3674 Drobné občerstvení pro 
účastníky akcí 
pořádaných městem 

193 788,00 

 
 

7 c) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016 na straně výdajů, tj. snížení 
rozpočtu kapitoly 741 - OE o částku 400.000,00 Kč a navýšení rozpočtu kapitoly 721 - OIT ve stejné výši 
v souvislosti s nákupem nového programu pro Městskou realitní kancelář, Čs. armády 5, Příbram IV 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016 na straně výdajů, tj. snížení rozpočtu kapitoly          
741 - OE o částku 400.000,00 Kč a navýšení rozpočtu kapitoly 721 - OIT ve stejné výši v souvislosti               
s nákupem nového programu pro Městskou realitní kancelář, Čs. armády 5, Příbram IV. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
č. pož. kapitola paragraf pol. název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0367 721 - OIT 6171 6111 001 Investiční nákupy a 
výdaje související 

957 Programové 
vybavení 

400 000,00 

RP0369 741 - OE 6171 5901 001 Ostatní 3369 Rezerva z 
dotačních titulů 

-400 000,00 

 
 

7 d) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE (investiční transfery) o částku 1.528.909,18 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 1.528.909,18 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 paragraf pol. účelový 

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0373 786 - OIRM  4350 6121 17978 009 Komunitní 
dům seniorů 
Příbram 

3735 Realizace stavby - 
dotace 

1 528 909,18 

RP0376 741 - OE  4216 17978 002 Investiční 
přijaté transfery 

3737 Investiční dotace 
(Podpora bydlení) 
KODUS 

1 528 909,18 

 
 



Město Příbram - RM 05.12.2016  

 4 

7) e) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE (transfery, ÚZ 93566) o částku 350.000,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 786 - OIRM ve 
stejné výši z důvodu přijetí dotace ze Státního fondu kinematografie na projekt s názvem: Výměna 
sedaček v kině Příbram 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - 
OE (transfery, ÚZ 93566) o částku 350.000,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 786 - OIRM ve stejné výši 
z důvodu přijetí dotace ze Státního fondu kinematografie na projekt s názvem: Výměna sedaček v kině 
Příbram. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
č. pož. kapitola paragraf pol. účelový 

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0381 786 - OIRM  3313 6122 93566 014 Kino 
Příbram 

3889 Výměna sedaček - 
dotace 

350 000,00 

RP0383 741 - OE  4213 93566 002 Investiční 
přijaté transfery 

1262 Dotace ze Státního fondu 
kinematografie (projekt: 
Výměna sedaček v kině 
Příbram) 

350 000,00 

 
 

7 f) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na straně výdajů v rámci kapitoly 786 - OIRM 

  rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na straně výdajů v rámci kapitoly 786 – OIRM. 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. název akce prvek 
rozpočtu 

popis částka změny 

RP0375 786 - OIRM  3639 6901 004 Rezerva na 
kapitálové 
výdaje 

3598 Rezerva -265 317,00 

RP0375 786 - OIRM  3639 6121 005 
Stavebnictví 
různé 

3365 Příprava investičních 
staveb velkého rozsahu 

265 317,00 

 
 
7 g) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na straně výdajů v rámci kapitoly 721 - OIT 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na straně výdajů v rámci kapitoly 721 - OIT 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0386 721 - OIT 6171 5168  3117 
Zpracování dat a služby 
související 

490 693,00 

RP0386 721 - OIT 6171 6125  467 Výpočetní technika -490 693,00 

 
                                                         hl.  pro  4 

 
 
8) Návrh na zrušení Zásad č. 5/2004 – výstavba místních komunikací 

R.usn.č.1125/2016        
Rada    s c h v a l u j e  

zrušení Zásad č. 5/2004 ze dne 07.06.2004, kterými se stanoví závazný postup pro poskytování 
příspěvku na výstavbu místní komunikace v Příbrami, a to s účinností ode dne 05.12.2016. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
9) Žádost o poskytnutí věcného daru pro SK Tri klub Příbram 

R.usn.č.1126/2016        
Rada    s c h v a l u j e  

poskytnutí věcného daru dle přiložené žádosti pro SK Tri klub Příbram z. s., IČ 42728860, U Průhonu 
438, Příbram v celkové pořizovací hodnotě 12.066,00 Kč. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 

10) Poskytnutí věcných darů 

R.usn.č.1127/2016        
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Rada    s c h v a l u j e  
poskytnutí věcných darů pro potřeby vedení města v celkové pořizovací hodnotě 8. 273,00 Kč. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
11) Žádost Spolku rodičů a přátel dětí při MŠ 28. října 55, Příbram VII z. s., o souhlas s umístěním sídla 

R.usn.č.1128/2016        
Rada    s o u h l a s í  

s tím, aby v budově č.p. 55, stojící na pozemku parc. č. st. 1290/1, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 550 m

2
, v k.ú. Březové Hory, obec Příbram, ulice 28. října, bylo umístěno sídlo Spolku rodičů 

a přátel dětí při Mateřské škole 28. října 55, Příbram VII z. s. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
12) Školní jídelna, Příbram VIII, Školní 75 - výsledky kontroly provedené Českou školní inspekcí 
ve dnech 29.09.– 03.10 2016 

R.usn.č.1129/2016        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í  

informaci o výsledcích kontrolní činnosti vykonané Českou školní inspekcí ve dnech 29.09. 
až 03.10.2016 u příspěvkové organizace Školní jídelna, Příbram VIII, Školní 75. Vzhledem k výsledkům 
kontroly žádná opatření neukládá. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
13) Změna bodu III usnesení rady města č. 1017/2016 ze dne 31.10.2016 

R.usn.č.1130/2016        
Rada    s c h v a l u j e  

změnu v bodu III usnesení rady města č. 1017/2016 ze dne 31.10.2016, která spočívá v nahrazení textu 
„s výpovědní dobou jeden měsíc“ textem „s tříměsíční výpovědní dobou“. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
14) Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemku ze dne 25.8.2008 

R.usn.č.1131/2016        
Rada    s c h v a l u j e 

uzavření konstatačního dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemku ze dne 25.8.2008 uzavřené mezi 
pronajímatelem  …………… a nájemcem Technickými službami města Příbram, příspěvkovou 
organizací, jejímž předmětem je pronájem pozemku p. č. 3162/8 v katastrálním území Příbram,            
ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 20.1.2015, který byl uzavřen mezi pronajímatelem  …………… a 
nájemcem městem Příbram, jímž se konstatovalo, že na straně nájemce bude nadále vystupovat město 
Příbram, přičemž obsahem konstatačního dodatku č. 2 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  4 
 

15) Návrh na uzavření pachtovní smlouvy na propachtování pozemků v k.ú. Kozičín, Lazec, Orlov, 
Podlesí nad Litavkou, Vysoká Pec u Bohutína, Příbram a Zdaboř 

R.usn.č.1132/2016        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

uzavření Dohody smluvních stran o ukončení smluvních vztahů mezi pronajímatelem městem Příbram 
a nájemcem Zemědělským družstvem Bohutín, se sídlem Vysoká Pec 18, 262 41 Bohutín, 
IČ: 47048239, a to  smlouvy č. 432/2008 uzavřené dne 11.03.2009, smlouvy č. 457/2009 ze dne 
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31.08.2009 a smlouvy č. 461/2009 ze dne 02.10.2009, s datem ukončení těchto smluvních vztahů ke 
dni  31.12.2015. 

 
II.   s c h v a l u j e 
uzavření pachtovní smlouvy mezi městem Příbram jako propachtovatelem a Zemědělským družstvem 
Bohutín, se sídlem Vysoká Pec 18, 262 41 Bohutín,  IČ: 47048239, jako pachtýřem na propachtování 
pozemků v k.ú. Kozičín – p.č. 249/64, p.č. 249/77, p.č. 251/4, p.č. 252/2,  p.č. 253/1,  p.č. 258/4, p.č. 
261/6, p.č. 261/8, p.č. 264/3, p.č. 268/6, p.č. 268/7 p.č. 268/18, p.č. 268/20, p.č. 268/23, p.č. 269/7, p.č. 
269/19, p.č. 271/5, p.č. 274/2, p.č. 283/8, p.č. 283/9, p.č. 283/10, p.č. 283/12, p.č. 283/14, p.č. 283/21, 
p.č. 283/25, p.č. 283/33, p.č. 286, p.č. 285/1, p.č. 285/2, části pozemku p.č. 287/1, o výměře 1401 m2 
z celkové výměry 6071 m2, p.č. 287/2, p.č. 287/3, p.č. 287/4, p.č. 292/6, p.č. 297/2, p.č. 297/4, p.č. 
297/6, p.č. 297/7, p.č. 297/11, p.č. 297/14, p.č. 297/15, p.č. 297/17, p.č. 297/20, p.č. 298/4, p.č. 298/5, 
p.č. 300/7, pozemků v k.ú. Lazec – p.č. 587, p.č. 805, p.č. 497/1, p.č. 588/3, p.č. 590/1, p.č. 719/2, p.č. 
719/5, p.č. 719/6, p.č. 721/4, p.č. 721/5, p.č. 726/1, p.č. 726/2, p.č. 726/3, části pozemku p.č. 730/2, o 
výměře 100 m2 z celkové výměry 953 m2, p.č. 734/8, p.č. 734/9, p.č. 734/10, p.č. 734/11, p.č. 734/12, 
p.č. 734/13, p.č. 753/25, p.č. 754/1, části pozemku p.č. 792/4, o výměře 5733 m2 z celkové výměry 
7073 m2, p.č. 806/2, pozemků v k.ú. Orlov – p.č. 23/103, p.č. 257, p.č. 271, p.č. 272, p.č. 182/35, p.č. 
182/46, p.č. 233/22, p.č. 233/23, p.č. 258/2, p.č. 259/4, p.č. 259/5, části pozemku p.č. 275/1, o výměře 
197 m2 z celkové výměry 809 m2, p.č. 276/1, p.č. 276/3, p.č. 41/15, p.č. 41/16, p.č. 262/7, p.č. 262/8, 
p.č. 262/9, p.č. 262/10, pozemků v k.ú. Podlesí nad Litavkou – p.č. 358/1, p.č. 358/8, p.č. 358/9, 
pozemků v k.ú. Vysoká Pec u Bohutína – p.č. 341, p.č. 116/76, p.č. 240/1, části pozemku p.č. 287/2, o 
výměře 290 m2 z celkové výměry 1193 m2, pozemků v k.ú. Příbram – p.č. 2946, p.č. 2947, p.č. 4538, 
p.č. 4541, p.č. 4562, p.č. 4567, p.č. 2877/3, p.č. 2941/1, p.č. 3067/1, p.č. 3067/10, p.č. 3250/4, p.č. 
3388/4, p.č. 4540/1, p.č. 4540/2, p.č. 4540/3, p.č. 4543/7, p.č. 4559/2, p.č. 4560/1, p.č. 4560/2, p.č. 
4565/2, p.č. 4565/5, pozemků v k.ú. Zdaboř:  p.č. 251/1, p.č. 251/2, p.č. 261/1, p.č. 261/2, p.č. 261/3, 
p.č. 263/1 p.č. 263/2 p.č. 263/7, p.č. 263/9, p.č. 263/10, p.č. 263/11, p.č. 263/12, p.č. 263/13, p.č. 266/2, 
p.č. 266/3, p.č. 270/1, p.č. 274/1, p.č. 274/2, p.č. 274/3, p.č. 274/4, p.č. 274/5, p.č. 276/4, p.č. 276/5, 
p.č. 276/7,  p.č. 279/1, p.č. 279/2, části pozemku p.č. 280, o výměře  275 m2 z celkové výměry 1704 
m2, p.č. 283/3, p.č. 312/2, p.č. 312/5, p.č. 312/6, p.č. 312/7. 
Podmínky pachtu: za účelem provozování zemědělské výroby, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 5 
let, za pachtovné ve výši 4.500 Kč/ha/rok u pozemků v k.ú. Kozičín, za pachtovné ve výši 2.300 
Kč/ha/rok u pozemků v k.ú. Lazec, Orlov, Podlesí nad Litavkou, Vysoká Pec u Bohutína, Příbram a 
Zdaboř, s úpravou pachtovného o roční míru inflace vždy za uplynulý kalendářní rok, s tím, že 
k pachtovnému bude uplatňována daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
v souladu s platnou právní úpravou, s povinností pachtýře zaplatit propachtovateli úrok z prodlení ve 
výši podle právních předpisů za každý den prodlení s platbou pachtovného, a podpacht jinému subjektu 
bude možný jen s výslovným písemným souhlasem propachtovatele, to vše s účinností od 01.01.2016.  
 
III.   s c h v a l u j e 
úhradu za bezesmluvní užívání pozemků Zemědělským družstvem Bohutín: p.č. 249/64, p.č. 251/4, p.č. 
252/2, p.č. 253/1, p.č. 258/4, p.č. 261/6, p.č. 264/3, p.č. 268/18, p.č. 268/20, p.č. 268/23, p.č. 269/7, p.č. 
269/19, p.č. 271/5, p.č. 274/2, p.č. 283/8, p.č. 283/9, p.č. 283/10, p.č. 286, p.č. 285/1, p.č. 285/2, části 
pozemku p.č. 287/1, o výměře 1401 m2, p.č. 287/2, p.č. 287/3, p.č. 287/4, p.č. 297/7, p.č. 298/4, p.č. 
298/5, p.č. 300/7, vše v k.ú. Kozičín, pozemků v k.ú. Lazec: p.č. 587, p.č. 805, p.č. 588/3, p.č. 590/1, 
p.č. 719/2, p.č. 719/6, p.č. 726/1, p.č. 726/2, p.č. 726/3, části pozemku p.č. 730/2, o výměře 100 m2, 
p.č. 806/2, pozemků v k.ú. Orlov: p.č. 257, 182/35, 182/46, 233/22, p.č. 233/23, p.č. 258/2, části 
pozemku p.č. 275/1, o výměře 197 m2, pozemku p.č. 276/1, p.č. 276/3, p.č. 41/16, pozemků v k.ú. 
Podlesí nad Litavkou : p.č. 358/1, p.č. 358/8, p.č. 358/9, pozemků v k.ú. Vysoká Pec u Bohutína: p.č. 
341, p.č. 116/76, p.č. 240/1 a části pozemku p.č. 287/2, o výměře 290 m2, pozemků v k.ú. Příbram: p.č. 
2946, p.č. 2947, p.č. 2877/3, p.č. 2941/1, p.č. 3067/1, p.č. 3067/10, p.č. 3250/4, p.č. 3388/4, p.č. 
4543/7, p.č. 4559/2, p.č. 4560/1, p.č. 4565/2 a pozemků v k.ú. Zdaboř: 251/1, p.č. 251/2, p.č. 261/1, p.č. 
261/2, p.č. 261/3, p.č. 263/1, p.č. 263/2, p.č. 263/7, p.č. 263/9, 263/10, p.č. 263/11, p.č. 263/12, p.č. 
263/13, p.č. 266/2, p.č. 266/3, p.č. 270/1, p.č. 274/1, p.č. 274/2, p.č. 274/3, p.č. 274/4, p.č. 274/5, p.č. 
276/4, p.č. 276/5, p.č. 276/7, p.č. 279/1, p.č. 279/2, části pozemku p.č. 280, o výměře 275 m2, p.č. 
283/3, 312/2, p.č. 312/5, p.č. 312/6, p.č. 312/7, a to zpětně od 01.01.2014 do 31.12.2015 ve výši           
1 000 Kč/ha/rok. 

                                                           hl.  pro  4 
 

 
16) Žádost o pronájem 3 místností v budově č. p. 400 v  Příbrami VII v ul. Legionářů 
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R.usn.č.1133/2016        
Rada    s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o nájmu 3 místností v 1. nadzemním podlaží v levé části budovy č. p. 400                      
v ul. Legionářů v Příbrami VII, mezi městem Příbram a obecně prospěšnou společností Elrond o. p. s.,                    
se sídlem 28. října 24, Příbram VII, 261 01 Příbram, IČO 27055515, na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní dobou počínající běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi, s účinností 
od 01.01.2017 za cenu dle znaleckého posudku 50 557 Kč/rok, tj. 4 213 Kč/měsíc. 

 
                                                         hl.  pro  4 

 
 
17) Návrh pronajmout nebo poskytnout jako výpůjčku 2 místnosti ve 2. pavilonu v Příbrami VII, ul.  
Žežická 193 

R.usn.č.1134/2016        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o výpůjčce dvou místností (každá o výměře 56,65 m
2
) v 1. nadzemním podlaží vlevo 

ve 2. pavilonu v levé části areálu v Příbrami VII, ul. Žežická ul. 193, pro společnost Společně, o.p.s., 
Mendlovo náměstí 1a, Brno, IČO 26976307, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou počínající 
běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi, a to s účinností od 01.12.2016. 

 
                                                         hl.  pro  4 

 
 
18) Žádost o pronájem malé tělocvičny v  Příbrami VII, Žežická ul. 193, na období od 07.12.2016              
do 30.6.2017 

R.usn.č.1135/2016        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o nájmu malé tělocvičny v Příbrami VII, Žežická ul. 193, mezi městem Příbram                
a ……………, bytem ……………, na období od 07.12.2016 do 30.6.2017, vždy v pondělí od 20.00 do 
21.30 hodin a ve středu od 18.00 do 19.30 hodin, za cenu 225 Kč/hodinu. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
19) Návrh dodatku č. 1 ke směrnici č. 1/2011, o poskytování krátkodobého pronájmu prostor v budovách 
města Příbram 

R.usn.č.1136/2016        
Rada    s c h v a l u j e  

dodatek č. 1 ke směrnici č. 1/2011, o poskytování krátkodobého pronájmu prostor v budovách města 
Příbram, jehož návrh je přílohou předloženého materiálu, a to s účinností od 01.01.2017. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
20) Žádost pobočného spolku „Sbor dobrovolných hasičů Orlov“ o výpůjčku prostor a o souhlas 
s umístěním sídla 

R.usn.č.1137/2016        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o výpůjčce všech prostor v budově ve vlastnictví města na adrese Orlov 111, 26101 
Příbram, mezi městem Příbram a pobočným spolkem „Sbor dobrovolných hasičů Orlov“, IČO 
64763129, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, počínající běžet od prvního dne měsíce 
následujícího po doručení výpovědi, a to s účinností od 6.12.2016. 
II.   s o u h l a s í 
s umístěním sídla pobočného spolku „Sbor dobrovolných hasičů Orlov“, IČO 64763129, v budově ve 
vlastnictví města Příbram na adrese Orlov 111, 261 01 Příbram. 
 

                                                         hl.  pro  4 
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21) Žádost pobočného spolku „Sbor dobrovolných hasičů Zdaboř“ o výpůjčku prostor a o souhlas 
s umístěním sídla 

R.usn.č.1138/2016        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o výpůjčce všech prostor v budově ve vlastnictví města na adrese Zdabořská 27, 
Příbram V-Zdaboř, 26101 Příbram, mezi městem Příbram a pobočným spolkem „Sbor dobrovolných 
hasičů Zdaboř“, IČO 64763978, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, počínající běžet od 
prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi, a to s účinností od 6.12.2016. 
 
II.   s o u h l a s í 
s umístěním sídla pobočného spolku „Sbor dobrovolných hasičů Zdaboř“, IČO 64763978, v budově     
ve vlastnictví města Příbram na adrese Zdabořská 27, Příbram V-Zdaboř, 261 01 Příbram. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
22) Žádost pobočného spolku „Sbor dobrovolných hasičů Lazec“ o výpůjčku prostor a o souhlas 
s umístěním sídla 

R.usn.č.1139/2016        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o výpůjčce všech prostor v budově ve vlastnictví města na adrese Lazec 73, 26241 
Příbram, a všech prostor v budově ve vlastnictví města bez čísla popisného nebo evidenčního, jež je 
součástí pozemku p. č. 81 v k. ú. Lazec, mezi městem Příbram a pobočným spolkem „Sbor 
dobrovolných hasičů Lazec“, IČO 66326036, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, 
počínající běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi, a to s účinností                
od 6.12.2016. 
 
II.   s o u h l a s í 
s umístěním sídla pobočného spolku „Sbor dobrovolných hasičů Lazec“, IČO 66326036, v budově       
ve vlastnictví města Příbram na adrese Lazec 73, 262 41 Příbram. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
23) Žádost pobočného spolku „SH ČMS – Okrsek č. 1 - Příbram“ o souhlas s umístěním sídla 

R.usn.č.1140/2016        
Rada    s o u h l a s í  

s umístěním sídla pobočného spolku „SH ČMS – Okrsek č. 1 - Příbram“, IČO 75086611, v budově ve 
vlastnictví města Příbram na adrese Nádvoří Msgre. Korejse 642, Příbram VI-Březové Hory, 261 01 
Příbram. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
24) Žádost spolku „Sdružení občanů a přátel Zdaboře“ o souhlas s umístěním sídla 

R.usn.č.1141/2016        
Rada    s o u h l a s í  

s umístěním sídla spolku „Sdružení občanů a přátel Zdaboře“, IČO 71284273, v budově ve vlastnictví 
města Příbram na adrese Zdabořská 27, Příbram V-Zdaboř, 261 01 Příbram. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
25) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN a umístění  
1 ks přípojkového pilíře – p. č. 1375/2 a p. č. 1376/2, oba v k. ú. Příbram 

R.usn.č.1142/2016        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN přes pozemky ve vlastnictví města Příbram    
p. č. 1375/2 a p. č. 1376/2, oba v k. ú. Příbram a zřízení věcného břemene umístění  1ks přípojkového 
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pilíře na pozemku p. č. 1376/2 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. 1375/2 – 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. 1376/2 – zeleň  
                                   – uložení v zeleni za cenu 100 Kč/bm 
                                   – umístění přípojkového pilíře za cenu 5 000 Kč/ks. 
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
26) Žádost o souhlas z hlediska vlastníka sousedního pozemku a sousední budovy 

R.usn.č.1143/2016        
Rada    s c h v a l u j e  

vydání souhlasu města Příbram z hlediska vlastníka sousedního pozemku p. č. 4246/95  
v k. ú. Příbram a současně z hlediska vlastníka sousední stavby technického vybavení č. p. 50 
v Příbrami VIII, stojící na sousedním pozemku p. č. 4246/94 v k. ú. Příbram ve vlastnictví České 
republiky - právo hospodařit s majetkem státu státní podnik DIAMO a dále na pozemku p. č. 4246/42 
v k. ú. Příbram ve vlastnictví města Příbram, se stavbou plynové kotelny pro vytápění a ohřev teplé 
vody v objektu bytového domu č. p. 96 v Příbrami VIII, stojícího na pozemku p. č. 4246/32 v k. ú. 
Příbram v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek, pro Společenství vlastníků 
Brodská 96, Příbram VIII, se sídlem Příbram VIII, Brodská 96, PSČ 261 01, IČO 26694719. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
27) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN - p. č. 101/12  
v k. ú. Žežice 

R.usn.č.1144/2016        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN přes pozemek ve vlastnictví města Příbram, a 
to p. č. 101/12 v k. ú. Žežice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín - Děčín IV-
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035. 

 
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:  
pozemek p. č. 101/12 – místní komunikace II. tř., chodník, zeleň                                    
                                   – podélné uložení do komunikace za cenu 500 Kč/bm 
                                   – uložení v chodníku a v zeleni za shodnou cenu 100 Kč/bm.                                                  
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 

 
28) Žádost o udělení souhlasu s přijetím finančního daru 

R.usn.č.1145/2016        
Rada    u d ě l u j e  

souhlas Centru sociálních a zdravotních služeb města Příbram s přijetím finančního daru ve výši 3.000 
Kč pro potřeby střediska Dětské skupiny. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 

 
29) Žádost příspěvkové organizace Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram o souhlas 
s ukončením poskytování registrované zdravotní služby Záchytné protialkoholní stanice (ZPS) k 31. 12. 
2016 
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Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky. 
R.usn.č.1146/2016        
Rada    s t a h u j e  

projednání materiálu z dnešního jednání RM. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
30) Informace o odstoupení pana Jaroslava Hviždě z funkce člena OV Žežice a návrh na jmenování 
nového člena pana Petra Kasy 

R.usn.č.1147/2016        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

rezignaci pana Jaroslava Hviždě z funkce člena Osadního výboru Žežice.  
                             
        II.   d o p o r u č u j e   ZM 
             zvolit pana Petra Kasu členem Osadního výboru Žežice. 
                                                       

                                                         hl.  pro  4 
 
 
31) Příbramská svatohorská šalmaj - memorandum 

R.usn.č.1148/2016        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření Memoranda o spolupráci mezi městem Příbram a Ginevra music, z. s. při akci Příbramská 
svatohorská šalmaj dle důvodové zprávy. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 

 
32) Knihovna Jana Drdy, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace 

R.usn.č.1149/2016        
Rada    I.   b e r e  n a  v ě d o m í  

změnu rozsahu prací provedených při zpracování projektové dokumentace zakázky „Projektová 
dokumentace - Bezbariérový přístup do knihovny Jana Drdy, Příbram I“. 
 
II.   s c h v a l u j e 
provedení víceprací uvedených v cenové nabídce  v příloze materiálu, jež dosahují celkové částky 
79.000,- Kč  bez DPH a prodloužení doby plnění do 06.01.2017.  
 
III.   s c h v a l u j e  
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace zakázky „Projektová 
dokumentace - Bezbariérový přístup do knihovny Jana Drdy, Příbram I“ s Ing. Ondřejem Hrachem, 
ASAPROJEKT, Eduarda Beneše 360, 261 01 Příbram, IČ: 10206124, kterým dojde k zapracování 
změn dle bodu II. tohoto usnesení. 

 
IV.   u k l á d á 

 OPVZ administrovat uzavření dodatku ke smlouvě dle bodu III. tohoto usnesení. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 

 
33) Žádost o prominutí penále ze smlouvy o dílo č. 759/MěRK/2016 

R.usn.č.1150/2016        
Rada    n e d o p o r u č u j e   ZM 

prominutí nároků ze smluvních pokut společnosti Oknoplastik s. r. o., která jako zhotovitel prováděla 
výměnu výplní otvorů dle smlouvy o dílo 759/MěRK/2016 za podmínky prodloužení záruky a 
bezplatného servisu uvedených v dopise č. j. MeUPB 95003/2016 ze dne 24.11.2016. 

 
                                                         hl.  pro  4 
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34) Památky Příbrami v obrazech (2. vydání) 

R.usn.č.1151/2016        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

1) 125 ks 2. vydání knihy „Památky Příbrami v obrazech“ autora PaedDr. Josefa Velfla k prodeji, 
2) prodejní cenu 2. vydání knihy „Památky Příbrami v obrazech“ autora PaedDr. Josefa Velfla ve výši 

360 Kč/ks. 
 

II.   s c h v a l u j e  
uvolnění zbývajícího nákladu 2. vydání knihy „Památky Příbrami v obrazech“ autora PaedDr. Josefa 
Velfla k propagačním účelům vedení města. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 

 
35) Návrh odměn ředitelkám příspěvkových organizací města 

R.usn.č.1152/2016        
Rada    s c h v a l u j e  

odměny ředitelce příspěvkové organizace města a zaměstnankyni pověřené řízením příspěvkové 
organizace dle návrhu v příloze č. 1 tohoto materiálu. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 

 
36) Žádost Spolku rodičů při MŠ Jungmannova 91, při MŠ v Zahradě a Spolku přátel školy při ZŠ 
Příbram – Březové Hory, o souhlas s umístěním sídla 

R.usn.č.1153/2016        
Rada    s o u h l a s í 

1) s tím, aby v budově č. p. 91, objekt občanské vybavenosti, stojící na pozemku parc. č. 1847/4, 
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Příbram, obec Příbram, ulice Jungmannova, bylo umístěno sídlo 
Spolku rodičů při Mateřské škole, Příbram III, Jungmannova 91, 

2) s tím, aby v budově č. p. 416, stavba občanského vybavení, stojící na pozemku parc. č. 463/2, 
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Příbram, obec Příbram, ulice Jungmannova, bylo umístěno sídlo 
Spolku rodičů při Mateřské škole V Zahradě, 

3) s tím, aby v budově č. p. 337, stavba občanského vybavení, stojící na pozemku parc. č. st. 159, 
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Březové Hory, obec Příbram, ulice Prokopská, bylo umístěno 
sídlo Spolku přátel školy při ZŠ Příbram – Březové Hory. 

 
                                                         hl.  pro  4 
 

 
37) Koncepce bezbariérového přístupu do kina, Legionářů 400, Příbram VII 

Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky. 
R.usn.č.1154/2016        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í  

varianty řešení bezbariérového přístupu do kina Legionářů 400, Příbram VII. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 

 
38) Projektová dokumentace – Rekonstrukce aquaparku  - jmenování komisí 

R.usn.č.1155/2016        
Rada    s c h v a l u j e  

na zakázku „Výběr zhotovitele dokumentace stavby – Celková rekonstrukce a modernizace aquaparku 
Příbram“ komisi pro otevírání obálek ve složení 
člen                                                                                          
Mgr. Radka Škubalová          
Ing. Milan Štufka  
Ing. arch. Jaroslav Malý 
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náhradník 
Ing. Pavel Bureš 
 

hl.  pro  4 
 
 

R.usn.č.1156/2016        
Rada    s c h v a l u j e  

na zakázku „Výběr zhotovitele dokumentace stavby – Celková rekonstrukce a modernizace aquaparku 
Příbram“ hodnotící komisi ve složení 
člen                                                                              
Mgr. Václav Švenda  
Mgr. Petr Němec  
Ing. Milan Štufka  
Ing. arch. Jaroslav Malý 
Mgr. Radka Škubalová  
Mgr. Jiřina Humlová 
Ing. Petr Kareš 
 
náhradník 
Ing. Pavel Bureš 
Ing. Juraj Molnár 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
39) Návrh na změnu údaje o výměře pozemku v usnesení Rady města Příbram č. 1013/2016  
ze dne 31.10.2016 

R.usn.č.1157/2016        
Rada    I.   s c h v a l u j e 

s odkládací podmínkou, kterou je také schválení zastupitelstvem města, změnu údaje v bodě 1) 
usnesení Rady města Příbram č. 1013/2016 ze dne 31.10.2016, a to údaje o výměře pozemku p.č. 
60/1, k.ú. Bytíz, ze stávající výměry 24457 m

2 
na novou výměru 27575 m

2
, místo původně uvedené 

nové výměry 28066 m
2
.
  

 
II.   d o p o r u č u j e   ZM 
schválit změnu údaje v bodě 1) usnesení Zastupitelstva města Příbram č. 599/2016/ZM ze dne 
14.11.2016, a to údaje o výměře pozemku p.č. 60/1, k.ú. Bytíz, ze stávající výměry 24457 m

2
 na novou 

výměru 27575 m
2
,
 
místo původně uvedené nové výměry 28066 m

2
. 

 
                                                         hl.  pro 4 
  

 
40) Žádost o udělení výjimky ze zákazu požívání alkoholických nápojů dle vyhlášky č. 1/2015 ze dne 
23.03.2015 – „Spolek Pražské ulice – Vítání Andělů dne 16.12.2016 v ul. Pražská a nám. T. G. M.        
Příbram I“ 

R.usn.č.1158/2016        
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 „Vítání 
Andělů“  dne 16.12.2016 v ul. Pražská a na náměstí T. G. Masaryka, Příbram I.  
 

                                                         hl.  pro  4 
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41) Různé      

 
 
 
 
 
Zápis ověřili: 
Ing. Václav Dvořák 
Mgr. Václav Švenda 
 
Ing. Jindřich Vařeka 
starosta 
 
Zapsala: Iva Černohorská 
Dne:  07.12.2016    
 
Ověřeno: 20.12.2016 
Vyvěšeno: 20.12.2016  
 
 
 


