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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 19.12.2016 
od 14.00 hodin na Městském úřadě Příbram 

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

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Václav Švenda, PhDr. Petr Vácha  
 
 
2) Schválení programu včetně návrhů změn a doplňků 

 
P r o g r a m: 
1. Zahájení, kontrola zápisu a usnesení z minulé RM, určení ověřovatelů 
2. Schválení programu včetně návrhu změn a doplňků 
3. Informace členů RM 
4. Interpelace 
5. Přehled schválených žadatelů pro umístění do Domova seniorů za období leden – listopad 2016, statistický 

přehled žádostí za leden – listopad 2016 
6. Navýšení ceny za plaveckou výuku v Ceníku SZM Příbram s platností od 01.01.2017 
7. Navýšení ceny za pronájem plavecké dráhy pro Plavecký klub Příbram 
8. Návrh z jednání bytové komise ze dne 07.12.2016 
9. Změna rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „20. setkání hornických měst a obcí ČR a 16. evropský 

den horníků a hutníků“ 
10. KODUS - Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě  do napěťové hladiny 

0,4 kV (NN) 
11. Parkoviště Gen. Tesaříka  - Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě      

do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) 
12. Změny rozpočtu – rozpočtová opatření 
13. Návrhy zřizovacích listin neškolských příspěvkových organizací města Příbram 
14. 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 
15. Program prevence kriminality města Příbram na rok 2017 
16. Návrh z jednání Komise zdravotní a sociální ze dne 07.12.2016 o přidělení  sociálních bytů 
17. Návrh z jednání Komise zdravotní a sociální ze dne 07.12.2016 o přidělení bytů  v DPS 
18. PD – Junior klub a Nový rybník – hodnotící komise 
19. Rekonstrukce toalet veřejnosti, Zimní stadion Příbram – hodnotící komise 
20. Memorandum o spolupráci Ekologické centrum Orlov o. p. s. 
21. Petice  „Proti konání akce Krampus show“ 
22. Veletrh partnerských měst ve Freibergu 
23. Poskytnutí propagačních materiálů 
24. Zřizovací listina Divadlo A. Dvořáka Příbram (staženo z programu) 
25. Zřizovací listina Galerie Františka Drtikola (staženo z programu) 
26. Zřizovací listina Knihovna Jana Drdy Příbram (staženo z programu) 
27. Zřizovací listina Sportovní zařízení města Příbram (staženo z programu) 
28. Změna zřizovacích listin škol a školských zařízení zřizovaných městem Příbram 
29. Projednání přerušení činnosti školní družiny základních škol a oznámení o vyhlášení volných dní pro žáky 

základních škol 
30. Přerušení provozu školní družiny příbramských základních škol v období vánočních prázdnin 
31. Výsledek konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele Waldorfské školy Příbram – mateřské 

školy, základní školy a střední školy 
32. Platový postup ředitelky MŠ Rybička 
33. Projednání přerušení provozu mateřských škol v období vánočních prázdnin 
34. Žádost společnosti Společně, o.p.s. o pronájem malé tělocvičny v  Příbrami VII, Žežická ul. 193 
35. Žádost o povolení využít jednací sál v budově města na nám. T. G. Masaryka 121, Příbram I 
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36. Návrh na uzavření dodatku č. 2 smlouvy o výpůjčce pozemku ze dne 08.03.2011 
37. Žádost pobočného spolku s názvem „MS VZS ČČK Příbram“ o souhlas s umístěním sídla a s umístěním 

provozovny 
38. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení podzemního kabelového vedení přípojky VN – p. č. 

3812/378 v k. ú. Příbram 
39. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kanalizační přípojky a umístění revizní šachty – p. č. 

4519/1 a p. č. 4534/5, vše v k. ú. Příbram 
40. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kanalizační přípojky – p. č. 101/1 a p. č. 101/15, vše 

v k. ú. Žežice 
41. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení podzemního kabelového vedení VN – p. č. 3102/66, 

p. č. 3102/118, p. č. 3102/119 a p. č. 3102/122, vše v k. ú. Příbram 
42. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN - p. č. 988/1, p. č. 988/2         

a p. č. 988/6, vše v k. ú. Příbram 
43. Žádost Společenství vlastníků jednotek Milínská 107, Příbram III, o udělení souhlasu s vybudováním 

přístupové rampy a vstupní plochy 
44. Žádost Společenství vlastníků jednotek Milínská 108, Příbram III, o udělení souhlasu s vybudováním 

přístupové rampy a vstupní plochy 
45. Žádost Společenství vlastníků jednotek Milínská 109, Příbram III, o udělení souhlasu s vybudováním 

přístupové rampy a vstupní plochy 
46. Knihovna Jana Drdy – úprava platu 
47. Na vědomí – organizační změny Centra sociálních a zdravotních služeb  

města Příbram 
48. Oznámení o úpravě sazebníku úhrad za služby v Nízkoprahovém denním centru a Noclehárně 
49. Žádost paní  …………… o udělení výjimky na sociální bydlení 
50. Souhlasné stanovisko města Příbram s realizací projektů do 35. výzvy „Sociální bydlení pro sociálně 

vyloučené lokality“ 
51. Pronájem bytu č. 17 v Příbrami IV, ul. Čs. armády č.p. 5, 1+0, 33,89 m2 
52. Pronájem bytu č. 2 v Příbrami VI, ul. U Dolu Anna č.p. 26, 2+0, 52,61m2 
53. Pronájem bytu č. 10 v Příbrami VI, ul. U Dolu Anna č.p. 26, 2+0, 56,54m2 
54. Výběr dražebníka pro dobrovolnou dražbu nemovitostí – Březnická ulice - výsledek 
55. Návrh jednotné odměny ředitelkám mateřských škol zřizovaných městem Příbram 
56. Návrh změny odpisových plánů dlouhodobého majetku příspěvkových organizací zřízených městem 

Příbram pro rok 2016 
57. Náhrada lanového centra – Klidová zóna Ryneček – revokace usnesení 
58. Žádost pobočného spolku „Sbor dobrovolných hasičů Zavržice“ o souhlas s umístěním sídla 
59. 

 
 

Návrh Nařízení o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích 
nebo jejich úsecích na území města Příbram a Ceníku za stání silničních motorových vozidel                      
na vymezených místních komunikacích nebo jejich úsecích na území města Příbram 

60. Parkovací dům – autobusové nádraží Příbram 
61. Poskytování služeb údržby a provozní podpory systému PROXIO - výsledek 
62. Uzavření smlouvy ve věci ekonomického poradenství 
63. Projektová dokumentace – Rekonstrukce aquaparku  - jmenování komisí 
64. PD – Cyklostezka a inline dráha - výsledek 
65. Prodej požárního vozidla TATRA T815 CAS 25 RZ PBA 1603 
66. Odbor práva a veřejných zakázek – jmenování vedoucího odboru 
67. Žádost o udělení výjimky na doplacení kauce na pronájem bytu č. 1 v Příbrami I, nám. T. G. Masaryka čp. 

100, 1 + 1, 96,17 m
2
 

68. Různé 
 
R.usn.č.1162/2016        
Rada      s t a h u j e 
               materiály pod body č. 24 – 27 (zřizovací listiny) z programu dnešního jednání RM. 
 

                                                         hl.  pro  5 
       (nepřítomen 1)   

 
R.usn.č.1163/2016        
Rada      s c h v a l u j e 
               upravený program dnešního jednání. 
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       hl.  pro  5 
       (nepřítomen 1)   
 

 
3) Informace členů RM 

 
  
4) Interpelace 

 
 
5) Přehled schválených žadatelů pro umístění do Domova seniorů za období leden – listopad 2016, 
statistický přehled žádostí za leden – listopad 2016 

R.usn.č.1164/2016        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í  

souhrnnou zprávu o počtu schválených žadatelů pro umístění do Domova seniorů Centra sociálních a 
zdravotních služeb města Příbram za období leden – listopad 2016 a statistický přehled žádostí za 
období leden – listopad 2016. 
 

       hl.  pro  5 
       (nepřítomen 1)   

 
 
6) Navýšení ceny za plaveckou výuku v Ceníku SZM Příbram s platností od 1.1.2017 

R.usn.č.1165/2016        
Rada    s c h v a l u j e  

předložený návrh na úpravu ceny za plaveckou výuku v ceníku SZM Příbram od 1.1.2017. 
 

       hl.  pro  5 
       (nepřítomen 1)   

 
 
7) Navýšení ceny za pronájem plavecké dráhy pro Plavecký klub Příbram 

Hlasováno o návrhu Ing. Dvořáka. 
R.usn.č.1166/2016        
Rada    s c h v a l u j e  

úpravu ceny Plaveckému klubu Příbram za použití jedné dráhy ve výši 100 Kč/dráhu a 1 hodinu 
v úrovni bez DPH. 
 

       hl.  pro  5 
       (nepřítomen 1)   

 
 
8) Návrh z jednání bytové komise ze dne 7.12.2016 

R.usn.č.1167/2016        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

1) uzavření dodatku č. 1 k stávající nájemní smlouvě k bytu č. 5 v Příbrami II, Žižkova 326, 1+0, byt 
pro příjmově vymezené osoby, s panem ……………, na dobu určitou 1 roku od 18.12.2016, za cenu  
47,28 Kč/m²/měsíc, 

2) uzavření dodatku č. 1 k stávající nájemní smlouvě k bytu č. 2 v Příbrami IV, Čs. armády 4, 1+0, byt 
pro příjmově vymezené osoby, s paní ……………, na dobu určitou 1 roku od 1.2.2017 za cenu 
47,28 Kč/m²/měsíc, 

3) uzavření dodatku č. 1 k stávající nájemní smlouvě k bytu č. 6 v Příbrami IV, Čs. armády 4, 1+0, byt 
pro příjmově vymezené osoby, s panem  …………… a paní ……………, na dobu určitou 1 roku od 
1.2.2017 za cenu 47,28 Kč/m²/měsíc, 

4) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 15 v Příbrami III, Dlouhá 101, 1+0, byt standard, s panem 
……………, na dobu určitou 1 roku od 15.12.2016 za cenu 80,00 Kč/m²/měsíc, 

5) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11 v Příbrami VII, nám. 17. listopadu 303, 1+0, byt 
standard, s panem  …………… na dobu určitou 1 roku, od 1.1.2017 za cenu 80,00 Kč/m²/měsíc, 
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6) uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 v Příbrami II, Žižkova 326, 2+0, byt pro příjmově vymezené 
osoby, s paní  …………… a panem ……………, na dobu určitou 1 roku od 1.2.2017, za cenu 47,28 
Kč/m²/měsíc, 

7) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 v Příbrami I, Na Příkopech 104, 3+1, byt standard, s 
panem  …………… a paní ……………, na dobu určitou 1 roku, od 1.1.2017 za cenu 80,00 
Kč/m²/měsíc. 

 
II.   n e s c h v a l u j e 
1) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 v Příbrami I, Pivovarská 132, 3+1, byt standard, s 

panem  …………… a paní ……………, na dobu určitou 1 roku od 1.1.2017, za cenu 80,00 
Kč/m²/měsíc,  

2) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 16 v Příbrami VII, Tř. Osvobození 305, 2+k, byt standard, 
s ……………, na dobu určitou 1 roku od 1.1.2017 za cenu 80,00 Kč/m²/měsíc, 

 
       hl.  pro  5 
       (nepřítomen 1)   

 
 
9) Změna rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „20. setkání hornických měst a obcí ČR a 16. 
evropský den horníků a hutníků“ 

R.usn.č.1168/2016        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í  

změnu Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury 
v programu Podpora regionálních kulturních tradic 2016 na projekt „20. setkání hornických měst a obcí 
ČR a 16. evropský den horníků a hutníků", dochází ke změně účelového určení dotace a celkových 
neinvestičních nákladů projektu. 
 

       hl.  pro  5 
       (nepřítomen 1)   

 
 
10) KODUS - Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě  do napěťové 
hladiny 0,4 kV (NN) 

R.usn.č.1169/2016        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě  do napěťové 
hladiny 0,4 kV (NN) na jednotlivé byty č. 1 - 23 v Komunitním domu seniorů (tj. celkem 23 smluv) se 
společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035. 
 

       hl.  pro  5 
       (nepřítomen 1)   

 
 
11) Parkoviště Gen. Tesaříka  - Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční 
soustavě  do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) 

R.usn.č.1170/2016        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě  do napěťové 
hladiny 0,4 kV (NN) pro odběrné místo „Parkoviště Gen. Tesaříka“, Příbram se společností ČEZ 
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035. 
 

       hl.  pro  5 
       (nepřítomen 1)   

 
12) Změny rozpočtu – rozpočtová opatření (a – t) 

R.usn.č.1171/2016        
Rada    I.   s c h v a l u j e  
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12 a) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016 na straně příjmů kapitoly 741 - 
OE (transfery ÚZ 13013) a výdajů kapitoly 717 - Městská policie Příbram z důvodu přijetí příspěvku ve 
výši 45.000,00 Kč od Úřadu práce ČR za období října 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 na straně příjmů kapitoly 741 - OE (transfery 
ÚZ 13013) a výdajů kapitoly 717 - Městská policie Příbram z důvodu přijetí příspěvku ve výši 45.000,00 
Kč od Úřadu práce ČR za období října 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. účel. 

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0418 717 - MP 5311 5011 13013 002 OP Zaměstnanost - 
vytvoření prac. příležitostí v 
rámci veřejně prospěšných prací 
(koordinátor a pomocník APK) 

3627 Platy 82,38 % 27 664,85 

RP0418 717 - MP 5311 5011 13013 002 OP Zaměstnanost - 
vytvoření prac. příležitostí v 
rámci veřejně prospěšných prací 
(koordinátor a pomocník APK) 

3628 Platy 17,62 % 5 917,15 

RP0418 717 - MP 5311 5032 13013 002 OP Zaměstnanost - 
vytvoření prac. příležitostí v 
rámci veřejně prospěšných prací 
(koordinátor a pomocník APK) 

3629 Zdravotní pojištění 
82,38 % 

2 489,52 

RP0418 717 - MP 5311 5032 13013 002 OP Zaměstnanost - 
vytvoření prac. příležitostí v 
rámci veřejně prospěšných prací 
(koordinátor a pomocník APK) 

3630 Zdravotní pojištění 
17,62 % 

532,48 

RP0418 717 - MP 5311 5031 13013 002 OP Zaměstnanost - 
vytvoření prac. příležitostí v 
rámci veřejně prospěšných prací 
(koordinátor a pomocník APK) 

3631 Pojistné na sociální 
zabezpečení a 
příspěvek ... 82,38 % 

6 916,62 

RP0418 717 - MP 5311 5031 13013 002 OP Zaměstnanost - 
vytvoření prac. příležitostí v 
rámci veřejně prospěšných prací 
(koordinátor a pomocník APK) 

3632 Pojistné na sociální 
zabezpečení a 
příspěvek ... 17,62 % 

1 479,38 

RP0418 717 - MP 5311 5011  001 Provozní výdaje MP 69 Platy zaměstnanců -33 582,00 

RP0418 717 - MP 5311 5032  001 Provozní výdaje MP 72 Zdravotní pojištění -3 022,00 

RP0418 717 - MP 5311 5031  001 Provozní výdaje MP 70 Sociální pojištění -8 396,00 

RP0419 741 - OE  4116 13013 001 Neinvestiční transfery 3625 Nové pracovní 
příležitosti (APK) 

37 071,00 

RP0419 741 - OE  4116 13013 001 Neinvestiční transfery 3626 Nové pracovní 
příležitosti (APK) 

7 929,00 

RP0419 741 - OE  4116  001 Neinvestiční transfery 3601 Dotace ÚP -45 000,00 

 
 
 

12 b) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016 na straně kapitálových výdajů            
v rámci kapitoly 786 - OIRM 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016 na straně kapitálových 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 

RP0402 786 - OIRM  2212 6121 005 Stavebnictví 
různé 

3919 Bohutínská ulice, Příbram V-
Zdaboř - úprava povrchu 
komunikace 

301 755,85 

RP0402 786 - OIRM  3639 6121 005 Stavebnictví 
různé 

3920 Oplocení pozemku v 
sousedství sběrného dvora 

74 088,00 

RP0402 786 - OIRM  3639 6901 004 Rezerva na 
kapitálové výdaje 

3598 Rezerva -375 843,85 

 
                                                          

12 c) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016 na straně běžných výdajů v 
rámci kapitoly 777 - OŠKS 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016 na straně běžných výdajů v rámci kapitoly           
777 – OŠKS. 

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

RP0413 777 - OŠKS 3319 5169 002 Kultura, 
sport 

2359 Nákup ostatních 
služeb 

-150 000,00 

RP0413 777 - OŠKS 3319 5041 002 Kultura, 
sport 

3715 Odměny za užití 
duševního vlastnictví 

-62 000,00 

RP0413 777 - OŠKS 3319 5169 002 Kultura, 
sport 

3710 Nákup služeb  212 000,00 

RP0413 777 - OŠKS 3319 5194 002 Kultura, 
sport 

578 Věcné dary -1 400,00 

RP0413 777 - OŠKS 3319 5175 002 Kultura, 
sport 

577 Pohoštění 1 400,00 

RP0413 777 - OŠKS 3319 5169 002 Kultura, 
sport 

552 Nákup služeb -210 000,00 

RP0413 777 - OŠKS 3319 5041 002 Kultura, 
sport 

3381 Odměny za užití 
duševního vlastnictví  

150 000,00 

RP0413 777 - OŠKS 3319 5041 002 Kultura, 
sport 

3878 Honoráře a autorské 
poplatky spojené a 
akcí 

60 000,00 

 
                                                          

12 d) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE (transfery ÚZ 14004) o částku 20.103,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 783 - OOA ve 
stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace  MV-GŘ HZS ČR na výdaje jednotek sboru 
dobrovolných hasičů obce pro rok 2016 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - 
OE (transfery ÚZ 14004) o částku 20.103,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 783 - OOA ve stejné výši z 
důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace  MV-GŘ HZS ČR na výdaje jednotek sboru dobrovolných 
hasičů obce pro rok 2016. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0398 783 - OOA 5512 5156 14004 006 Program účelové 
neinvestiční dotace v 
požární ochraně na 
výdaje jednotek SDH 
obcí Středočeského 
kraje v roce 2016 

1638 Pohonné hmoty - 
dotace (ÚZ 14004) 
Pb VI - BH 

20 103,00 

RP0414 741 - OE  4122 14004 001 Neinvestiční 
transfery 

1609 Dotace pro 
potřeby SDH 

20 103,00 

 
                                                          

12 e) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016 na straně výdajů, tj. snížení 
rozpočtu kapitoly 741 - OE o částku 1.616.472,88 Kč a navýšení rozpočtu kapitoly 717 - Městská policie 
ve stejné výši z důvodu nákupu 19 kamer pro obnovu MKDS 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016 na straně výdajů, tj. snížení rozpočtu kapitoly            
741 - OE o částku 1.616.472,88 Kč a navýšení rozpočtu kapitoly 717 - Městská policie ve stejné výši             
z důvodu nákupu 19 kamer pro obnovu MKDS.  

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

RP0393 717 - MP 5311 6122 001 Investiční 
výdaje MP 

92 Stroje, přístroje, 
zařízení 

1 616 472,88 

RP0417 741 - OE 6171 5901 001 Ostatní 3369 Rezerva z dotačních 
titulů 

-1 616 472,88 

 
                                                          

12 f) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016 na straně běžných výdajů v 
rámci kapitoly 721 - OIT 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016 na straně běžných výdajů v rámci kapitoly          
721 – OIT. 

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

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0405 721 - OIT 6171 5162 001 Provozní 
výdaje OIT 

1842 Služby telekomunikací a 
radiokomunikací 

-50 000,00 

RP0406 721 - OIT 6171 5137 001 Provozní 
výdaje OIT 

460 Drobný hmotný 
dlouhodobý majetek 

-50 000,00 

RP0407 721 - OIT 6171 5139 001 Provozní 462 Materiál -50 000,00 
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výdaje OIT 

RP0407 721 - OIT 6171 5168 001 Provozní 
výdaje OIT 

3117 Zpracování dat a služby 
související 

150 000,00 

 
                                                          

12 g) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016 na straně běžných výdajů, tj. 
snížení rozpočtu kapitoly 782 - OKM o částku 36.663,30 Kč a navýšení rozpočtu kapitoly 777 - OŠKS ve 
stejné výši 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016 na straně běžných výdajů, tj. snížení rozpočtu 
kapitoly 782 - OKM o částku 36.663,30 Kč a navýšení rozpočtu kapitoly 777 - OŠKS ve stejné výši 

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

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0388 782 - OKM 2143 5169 007 Cestovní 
ruch 

3538 Nákup ostatních 
služeb 

-36 663,30 

RP0411 777 - OŠKS 3319 5139 002 Kultura, 
sport 

3500 Nákup materiálu 36 663,30 

 
                                                          

12 h) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016, tj. snížení výdajů kapitoly 780 - 
KJD o částku 1.000.000,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 741 - OE ve stejné výši z důvodů snížení 
neinvestičního příspěvku zřizovatele v Knihovně Jana Drdy 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016, tj. snížení výdajů kapitoly 780 - o částku 
1.000.000,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 741 - OE ve stejné výši z důvodů snížení neinvestičního 
příspěvku zřizovatele v Knihovně Jana Drdy. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0403 780 - KJD 3314 5331  528 Neinvestiční příspěvek -1 000 000,00 

RP0403 741 - OE 6171 5901  3369 Rezerva z dotačních titulů 1 000 000,00 

 
                                                          

12 i) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016 v rámci kapitoly 778 - DAD, tj. 
snížení neinvestičního příspěvku Divadlu A. Dvořáka Příbram o částku 300.000,00 Kč a navýšení 
investičního příspěvku této organizace ve stejné výši 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016 v rámci kapitoly 778 - DAD, tj. snížení 
neinvestičního příspěvku Divadlu A. Dvořáka Příbram o částku 300.000,00 Kč a navýšení investičního 
příspěvku této organizace ve stejné výši. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0428 778 - DAD 3311 6351  526 Investiční příspěvek 300 000,00 

RP0428 778 - DAD 3311 5331  522 Neinvestiční příspěvek - divadlo -300 000,00 

 
                                                          

12 j) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - 
OE o částku 1.899.144,89 Kč a navýšení výdajů kapitoly 787 - CSZS ve stejné výši z důvodu přijetí 
účelové neinvestiční dotace na realizaci projektu Sociální poradna jako podpůrný nástroj proti 
sociálnímu vyloučení 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE o částku 
1.899.144,89 Kč a navýšení výdajů kapitoly 787 - CSZS ve stejné výši z důvodu přijetí účelové 
neinvestiční dotace na realizaci projektu Sociální poradna jako podpůrný nástroj proti sociálnímu 
vyloučení. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0429 741 - OE  4116 13013 3750 Neinv. transfer - výzva 23 - ČR 199 909,97 

RP0429 787 - CSZS 4351 5336 13013 3751 Neinv. dotace - výzva 23 - EU 1 699 234,92 

RP0429 741 - OE  4116 13013 3749 Neinv. transfer - výzva 23 - EU 1 699 234,92 

RP0429 787 - CSZS 4351 5336 13013 3752 Neinv. dotace - výzva 23 - ČR 199 909,97 
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12 k) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016 na straně výdajů v rámci 
běžných výdajů kapitoly 749 - Městská realitní kancelář 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016 na straně výdajů v rámci běžných výdajů 
kapitoly 749 - Městská realitní kancelář. 

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

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0433 749 - MěRK 3613 5192 002 Správa a údržba 
bytů a nebytů 

489 Příspěvek do fondu oprav 
- neprodané NP v 
prodaných domech 

-150 000,00 

RP0433 749 - MěRK 3613 5171 002 Správa a údržba 
bytů a nebytů 

491 Opravy a udržování 150 000,00 

 
                                                          

12 l) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE (dotace ÚZ 29008) o částku 279.918,00 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 279.918,00 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: 
č. pož. kapitola paragraf pol. účelový 

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0401 723 - 
OŽP 

1036 5219 29008 004 Dotace ÚZ 
29008, činnost 
OLH 

3636 Odborný lesní hospodář 
- Lesy ČR, státní podnik 

279 918,00 

RP0430 741 - OE  4116 29008 001 Neinvestiční 
transfery 

1152 Dotace na činnost 
odborného lesního 
hospodáře 

279 918,00 

 
                                                          

12 m) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016 na straně výdajů, tj. snížení 
rozpočtu kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů) o částku 181.094,00 Kč a navýšení rozpočtu 
kapitoly 728 - OSVZ ve stejné výši z důvodu pořádání akce Ples seniorů 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016 na straně výdajů, tj. snížení rozpočtu kapitoly           
741 - OE (rezerva z dotačních titulů) o částku 181.094,00 Kč a navýšení rozpočtu kapitoly 728 - OSVZ 
ve stejné výši z důvodu pořádání akce Ples seniorů. 

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

akce 
prvek 
rozpočtu 

popis částka změny 

RP0422 728 - OSVZ 4359 5041 020 Ples 
seniorů 

3918 Honoráře a autorské 
poplatky spojené s akcí 

161 250,00 

RP0422 728 - OSVZ 4359 5169 020 Ples 
seniorů 

3917 Nákup služeb 19 844,00 

RP0431 741 - OE 6171 5901 001 
Ostatní 

3369 Rezerva z dotačních titulů -181 094,00 

 
                                                          

12 n) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016, tj.  snížení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE (transfery ÚZ 13010) o částku 4.000,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 728 - OSVZ z 
důvodu vrácení státního příspěvku na výkon pěstounské péče za rok 2016 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016, tj.  snížení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE 
(transfery ÚZ 13010) o částku 4.000,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 728 - OSVZ z důvodu vrácení 
státního příspěvku na výkon pěstounské péče za rok 2016. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočt
u 

popis částka změny 

RP0420 741 - OE  4116 13010 001 
Neinvestiční 
transfery 

1131 Výkon pěstounské péče - 
dotace od ÚP   

-4 000,00 

RP0423 728 - OSVZ 4339 5169 13010 010 Výkon 
pěstounské 
péče 

1504 Nákup služeb (respitní 
péče - tábory, odborná 
poradenství) 

-4 000,00 
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12 o) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016 na straně výdajů v rámci 
běžných výdajů kapitoly 785 - OSM 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016 na straně výdajů v rámci běžných výdajů 
kapitoly 785 – OSM. 

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

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0424 785 - 
OSM 

3639 5171 009 SZM 
Příbram 

3255 Opravy a udržování -455 000,00 

RP0424 785 - 
OSM 

3113 5152 013 Základní 
školy 

3272 Teplo VS 5, VS G 455 000,00 

 
                                                          

12 p) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016 na straně výdajů v rámci výdajů 
kapitoly 786 - OIRM 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016 na straně výdajů v rámci výdajů kapitoly 786 
– OIRM. 

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

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0427 786 - 
OIRM  

3631 5169 001 
Udržitelnost 
projektů 

3336 Nákup služeb 71 366,00 

RP0427 786 - 
OIRM  

3639 6121 003 Projektové 
práce 

3347 PD - Realizační 
dokumentace stavby 

-3 737,00 

RP0427 786 - 
OIRM  

3639 6121 002 Projektové 
dokumentace a 
studie 

3346 Investiční projektové 
dokumentace 

3 737,00 

RP0427 786 - 
OIRM  

3313 6121 011 Úprava 
hlediště kina 

3770 Realizace stavby -34,00 

RP0427 786 - 
OIRM  

3313 6122 014 Kino 
Příbram 

3778 Výměna sedaček 34,00 

RP0427 786 - 
OIRM  

2219 5169 001 
Udržitelnost 
projektů 

3586 Ulice Boženy Němcové a 
okolí, Příbram VII 

-71 366,00 

 
                                                          

12 q) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016, tj. snížení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE (transfery ÚZ 98193) o částku 29.525,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OVV ve 
stejné výši z důvodu vrácení nevyčerpaných prostředků přijaté zálohy na konání voleb do 1/3 Senátu 
Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů konaných ve dnech 7. - 8. října 2016 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016, tj. snížení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE 
(transfery ÚZ 98193) o částku 29.525,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OVV ve stejné výši z 
důvodu vrácení nevyčerpaných prostředků přijaté zálohy na konání voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR                    
a zastupitelstev krajů konaných ve dnech 7.- 8.října 2016. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0415 741 - 
OE 

 4111 98193 001 Neinvestiční transfery 1640 Volby do senátu a 
zastupitelstev krajů 
- dotace 

-29 525,00 

RP0434 719 - 
OVV 

6115 5164 98193 008 Volby (zastupitelstvo 
kraje a senát) 

362 Nájemné 84 553,00 

RP0434 719 - 
OVV 

6115 5011 98193 008 Volby (zastupitelstvo 
kraje a senát) 

1648 Platy 7 872,00 

RP0434 719 - 
OVV 

6115 5156 98193 008 Volby (zastupitelstvo 
kraje a senát) 

1689 Pohonné hmoty a 
maziva 

-16 402,00 

RP0434 719 - 
OVV 

6115 5029 98193 008 Volby (zastupitelstvo 
kraje a senát) 

3879 Refundace OSVČ 301,00 

RP0434 719 - 
OVV 

6115 5162 98193 008 Volby (zastupitelstvo 
kraje a senát) 

365 Služby 
telekomunikací a 
radiokomunikací 

-1 995,00 

RP0434 719 - 
OVV 

6115 5139 98193 008 Volby (zastupitelstvo 
kraje a senát) 

1356 nákup materiálu 1 137,00 

RP0434 719 - 
OVV 

6115 5021 98193 008 Volby (zastupitelstvo 
kraje a senát) 

1351 ostatní osobní 
výdaje 

-121 499,00 

RP0434 719 - 
OVV 

6115 5175 98193 008 Volby (zastupitelstvo 
kraje a senát) 

1360 pohoštění -1 220,00 
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RP0434 719 - 
OVV 

6115 5038 98193 008 Volby (zastupitelstvo 
kraje a senát) 

1355 povinné pojistné 33,00 

RP0434 719 - 
OVV 

6115 5161 98193 008 Volby (zastupitelstvo 
kraje a senát) 

1357 poštovné 962,00 

RP0434 719 - 
OVV 

6115 5019 98193 008 Volby (zastupitelstvo 
kraje a senát) 

1350 refundace 7 247,00 

RP0434 719 - 
OVV 

6115 5031 98193 008 Volby (zastupitelstvo 
kraje a senát) 

1353 sociální pojištění 1 969,00 

RP0434 719 - 
OVV 

6115 5032 98193 008 Volby (zastupitelstvo 
kraje a senát) 

1354 zdravotní pojištění 709,00 

RP0434 719 - 
OVV 

6115 5169 98193 008 Volby (zastupitelstvo 
kraje a senát) 

1358 nákup služeb 6 808,00 

 
                                                          

12 r) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016 na straně výdajů v rámci 
běžných výdajů kapitoly 717 - Městská policie 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016 na straně výdajů v rámci běžných výdajů 
kapitoly 717 - Městská policie. 

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

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0394 717 - MP 5311 5152 001 Provozní 
výdaje MP 

1657 Teplo 15 000,00 

RP0394 717 - MP 5311 5156 001 Provozní 
výdaje MP 

81 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 

RP0394 717 - MP 5311 5171 001 Provozní 
výdaje MP 

88 Opravy a udržování 60 000,00 

RP0394 717 - MP 5311 5167 001 Provozní 
výdaje MP 

86 Služby školení a 
vzdělávání 

15 000,00 

RP0394 717 - MP 5311 5162 001 Provozní 
výdaje MP 

83 Služby telekomunikací, 
radiokomunikací 

10 000,00 

RP0394 717 - MP 5311 5139 001 Provozní 
výdaje MP 

77 Nákup materiálu 60 000,00 

RP0394 717 - MP 5311 5137 001 Provozní 
výdaje MP 

76 Drobný hmotný majetek 50 000,00 

RP0394 717 - MP 5311 5361 001 Provozní 
výdaje MP 

91 Nákup cenin 7 000,00 

RP0394 717 - MP 5311 5424 001 Provozní 
výdaje MP 

1802 Náhrada mezd v době 
nemoci 

5 000,00 

RP0394 717 - MP 5311 5172 001 Provozní 
výdaje MP 

1269 Programové vybavení 30 000,00 

RP0394 717 - MP 5311 5032 001 Provozní 
výdaje MP 

72 Zdravotní pojištění 11 000,00 

RP0394 717 - MP 5311 5011 001 Provozní 
výdaje MP 

69 Platy zaměstnanců -164 000,00 

RP0394 717 - MP 5311 5031 001 Provozní 
výdaje MP 

70 Sociální pojištění 20 000,00 

RP0394 717 - MP 5311 5163 001 Provozní 
výdaje MP 

84 Pojištění -85 000,00 

RP0394 717 - MP 5311 5154 001 Provozní 
výdaje MP 

80 Elektrická energie -28 000,00 

RP0394 717 - MP 5311 5169 001 Provozní 
výdaje MP 

87 Nákup ostatních služeb -15 000,00 

RP0394 717 - MP 5311 5173 001 Provozní 
výdaje MP 

89 Cestovné -6 000,00 

 
Rada    II.   d o p o r u č u j e   ZM 

schválit:  
 

12 s) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE (transfery ÚZ 33063) o částku 5.103.048,50 Kč a rozpočtu výdajů kapitol: 719 - OVV o 
částku 663.687,50 Kč, 788 - ŠŠZ o částku 4.045.486,00 Kč a kapitoly 787 - CSZS o částku 393.875,00 Kč z 
důvodu přijetí 1. platby dotace dle Rozhodnutí MŠMT ČR o poskytnutí dotace č. 15_007/0000235-01 na 
projekt "Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami" 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - 
OE (transfery ÚZ 33063) o částku 5.103.048,50 Kč a rozpočtu výdajů kapitol: 719 - OVV o částku 
663.687,50 Kč, 788 - ŠŠZ o částku 4.045.486,00 Kč a kapitoly 787 - CSZS o částku 393.875,00 Kč z 
důvodu přijetí 1. platby dotace dle Rozhodnutí MŠMT ČR o poskytnutí dotace č. 15_007/0000235-01 na 
projekt "Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami". 
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Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0410 788 - ŠŠZ 3113 5336 33063 3892 Inkluzivní vzdělávání - EU 476 996,20 

RP0410 788 - ŠŠZ 3113 5336 33063 3893 Inkluzivní vzdělávání - ČR 56 116,80 

RP0410 788 - ŠŠZ 3113 5336 33063 3894 Inkluzivní vzdělávání - EU 1 206 654,90 

RP0410 788 - ŠŠZ 3113 5336 33063 3895 Inkluzivní vzdělávání - ČR 141 959,10 

RP0410 788 - ŠŠZ 3113 5336 33063 3896 Inkluzivní vzdělávání - EU 620 035,05 

RP0410 788 - ŠŠZ 3113 5336 33063 3897 Inkluzivní vzdělávání - ČR 72 944,95 

RP0410 788 - ŠŠZ 3113 5336 33063 3898 Inkluzivní vzdělávání - EU 855 478,25 

RP0410 788 - ŠŠZ 3113 5336 33063 3899 Inkluzivní vzdělávání - ČR 100 644,75 

RP0410 788 - ŠŠZ 3113 5336 33063 3900 Inkluzivní vzdělávání - EU 460 481,55 

RP0410 788 - ŠŠZ 3113 5336 33063 3901 Inkluzivní vzdělávání - ČR 54 174,45 

RP0412 787 - CSZS 4351 5336 33063 3902 Inkluzivní vzdělávání - EU 352 414,25 

RP0412 787 - CSZS 4351 5336 33063 3903 Inkluzivní vzdělávání - ČR 41 460,75 

RP0421 741 - OE  4116 33063 3890 Inkluzicní vzdělávání - EU 4 565 885,50 

RP0421 741 - OE  4116 33063 3891 Inkluzivní vzdělávání - ČR 537 163,00 

RP0437 719 - OVV 3113 5021 33063 3904 Ostatní osobní náklady - EU 278 122,96 

RP0437 719 - OVV 3113 5021 33063 3905 Ostatní osobní náklady - ČR 32 720,53 

RP0437 719 - OVV 3113 5011 33063 3906 Platy - EU 165 030,25 

RP0437 719 - OVV 3113 5011 33063 3907 Platy - ČR 19 415,43 

RP0437 719 - OVV 3113 5031 33063 3908 Sociální pojištění - EU 110 788,30 

RP0437 719 - OVV 3113 5031 33063 3909 Sociální pojištění - ČR 13 034,00 

RP0437 719 - OVV 3113 5032 33063 3914 Zdravotní pojištění - EU 39 883,79 

RP0437 719 - OVV 3113 5032 33063 3911 Zdravotní pojištění - ČR 4 692,24 

RP0437 719 - OVV 3113 5021  3913 
Ostatní osobní náklady - 
spoluúčast 

125 792,35 

RP0437 719 - OVV 3113 5011  3912 Platy - spoluúčast 74 641,60 

RP0437 719 - OVV 3113 5031  3916 Sociální pojištění - spoluúčast 50 108,49 

RP0437 719 - OVV 3113 5032  3915 Zdravotní pojištění - spoluúčast 18 039,06 

RP0437 719 - OVV 6171 5011  182 Platy zaměstnanců -268 581,50 

 
 
12 t) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 
- OE o částku 5.401.315,40 Kč a navýšení výdajů kapitoly 786 - OIRM ve stejné výši z důvodu přijetí 
investiční dotace na Program 11706 - Podpora bydlení s názvem projektu B. J. 23 PB - KODUS Příbram 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE o částku 
5.401.315,40 Kč a navýšení výdajů kapitoly 786 - OIRM ve stejné výši z důvodu přijetí investiční dotace 
na 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 
prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0440 741 - OE  4216 17978 3737 
Investiční dotace (Podpora 
bydlení) KODUS 

5 401 315,40 

RP0441 786 - OIRM  4350 6121 17978 3735 Realizace stavby - dotace 5 401 315,40 

 
       hl.  pro  5 
       (nepřítomen 1)   

 
 
13) Návrhy zřizovacích listin neškolských příspěvkových organizací města Příbram 

R.usn.č.1172/2016        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM  
 schválit: 

1) Zřizovací listinu příspěvkové organizace Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram  
2) Zřizovací listinu příspěvkové organizace Divadlo A. Dvořáka Příbram 
3) Zřizovací listinu příspěvkové organizace Galerie Františka Drtikola 
4) Zřizovací listinu příspěvkové organizace Knihovna Jana Drdy 
5) Zřizovací listinu příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Příbram 
6) Zřizovací listinu příspěvkové organizace Technické služby města Příbrami, příspěvková organizace 
tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě. 

 
       hl.  pro  5 
       (nepřítomen 1)  
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14) 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 

Hlasováno o návrhu Ing. Dvořáka. 
R.usn.č.1173/2016        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í   

materiál „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“. 
 
II.   u k l á d á 
OE předložit materiál „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“ na zasedání ZM. 

 
       hl.  pro  5 
       (nepřítomen 1)   

 
 
15) Program prevence kriminality města Příbram na rok 2017 

R.usn.č.1174/2016        
Rada    s c h v a l u j e  

Program prevence kriminality města Příbram na rok 2017 a realizaci projektů Cestou Sdílení, Letní 
zážitkový pobyt pro děti s rizikovým chováním a Prázdninový sociálně-terapeutický program 
s celkovými náklady na tyto projekty ve výši 369.000 Kč za dodržení minimální 30% finanční 
spoluúčasti žadatele. 

 
       hl.  pro  5 
       (nepřítomen 1)   

 
 
16) Návrh z jednání Komise zdravotní a sociální ze dne 07.12.2016 o přidělení sociálních bytů 

R.usn.č.1175/2016        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

přidělení bytu pro PVO č. 9, Žižkova 326, Příbram II, 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“. 

 
II. s c h v a l u j e 
přidělení bytu pro PVO č. 7, Příbram IV, Čs armády 4, pro paní ……………, trvale bytem ……………, na 
dobu 24 měsíců s možností opakovaného prodloužení dle Směrnice č. 1/2015 „Pravidla pro pronájem a 
směnu bytů ve vlastnictví Města Příbram“. 
 

       hl.  pro  5 
       (nepřítomen 1)   

 
 
17) Návrh z jednání Komise zdravotní a sociální ze dne 07.12.2016 o přidělení bytů  v DPS 

R.usn.č.1176/2016        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

přidělení bytu č. 9 v DPS Příbram I, Hradební 69, pro paní  ……………, trvale bytem …………… na 
dobu 1 roku 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 
přidělení bytu č. 21 v DPS Příbram III, Průběžná 143, pro  ……………, trvale bytem …………… na dobu 
1 roku 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 
přidělení bytu č. 34/612 v DPS Příbram VIII, Brodská 101, pro paní  ……………, trvale bytem 
……………, nyní bytem  …………… na dobu 1 roku dle Směrnice č. 1/2015 „Pravidla pro pronájem a 
směnu bytů ve vlastnictví Města Příbram“. 
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IV.   s c h v a l u j e 
přidělení bytu č. 34/609 v DPS Příbram VIII, Brodská 100, pro paní  ……………, trvale bytem  
…………… na dobu 1 roku dle Směrnice č. 1/2015 „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví 
Města Příbram“. 
  
V.   s c h v a l u j e 
přidělení bytu č. 47/917 v DPS Příbram VIII, Brodská 102, pro paní  …………… a paní ……………, 
trvale bytem ……………, nyní bytem  …………… na dobu 1 roku dle Směrnice č. 1/2015 „Pravidla 
pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví Města Příbram“. 

 
       hl.  pro  5 
       (nepřítomen 1)   

 
 
18) PD – Junior klub a Nový rybník – hodnotící komise 

R.usn.č.1177/2016        
Rada    s c h v a l u j e  

v souladu s čl. VI odst. 3 směrnice č. 2/2011 na zakázku „PD – Junior klub a Nový rybník“ hodnotící 
komisi ve složení 
 
člen                                                                             
Mgr. Václav Švenda  
Ing. Milan Štufka  
Ing. arch. Jaroslav Malý 
Mgr. Petr Němec 
Mgr. Radka Škubalová  

  
 náhradník 
 Ing. Pavel Bureš 

 
       hl.  pro  5 
       (nepřítomen 1)   

 
 
19) Rekonstrukce toalet veřejnosti, Zimní stadion Příbram – hodnotící komise 

R.usn.č.1178/2016        
Rada    s c h v a l u j e  

v souladu s čl. VI odst. 3 směrnice č. 2/2011 na zakázku „Rekonstrukce toalet veřejnosti, Zimní stadion 
Příbram“ hodnotící komisi ve složení 
 
člen                                                                             
Mgr. Václav Švenda  
Ing. Milan Štufka  
Ing. arch. Jaroslav Malý 
Mgr. Petr Němec 
Mgr. Radka Škubalová  

  
 náhradník 

Ing. Pavel Bureš 
 

       hl.  pro  5 
       (nepřítomen 1)   

 
 
20) Memorandum o spolupráci Ekologické centrum Orlov o. p. s. 

Usn. nebylo přijato.        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření Memoranda o spolupráci s Ekologickým centrem Orlov o. p. s., IČ: 24751073, které je přílohou 
tohoto usnesení (dále jen „Memorandum“). 
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              hl.  pro  3 
          proti 0 

                      zdrž. 1  
                       (nepřítomni 2) 

Návrh nebyl přijat.   
 
 
21) Petice „Proti konání akce Krampus show“ 

R.usn.č.1179/2016        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

informaci o podané petici  „Proti konání akce Krampus show“ a postupu při jejím dalším vyřízení (dále 
jen „Petice“). 
 
II.   u k l á d á 
OPVZ vyřídit předmětnou Petici v souladu s Metodickým pokynem č. 1/2005.  
 

                                                         hl.  pro  4 
(nepřítomni 2) 
 

 
22) Veletrh partnerských měst ve Freibergu 

R.usn.č.1180/2016        
Rada    s c h v a l u j e  

1) zahraniční služební cestu do Freibergu (Německo) k účasti na Veletrhu partnerských měst ve dnech 
12.– 15.1.2017. Cesty se zúčastní Bc. Zuzana Kučerová, Ing. Lea Enenkelová a řidič. Cestovní 
náklady (pojistné, stravné, 20 % kapesného) hradí město Příbram z kap. 777 – OŠKS. Cesta se 
uskuteční služebním vozidlem. 
 

2) zahraniční služební cestu do Freibergu (Německo) k účasti na Veletrhu partnerských měst ve dnech 
12. – 15. 1. 2017. Cesty se zúčastní zástupci města ve složení: Ing. Jindřich Vařeka, Mgr. Alena 
Ženíšková, Mgr. Václav Švenda. Cestovní náklady (pojistné, stravné, 40 % kapesného) a dar do 
výše 4.000 Kč hradí město Příbram z kap. 777 – OŠKS. Cesta se uskuteční osobním vozidlem. 

 
       hl.  pro  4 
       (nepřítomni 2)   
           
                                                 

23) Poskytnutí propagačních materiálů 

R.usn.č.1181/2016        
Rada    s c h v a l u j e  

poskytnutí propagačních materiálů pro potřeby OŠKS v celkové pořizovací hodnotě 22.744,00 Kč. 
 

       hl.  pro  4 
        (nepřítomni 2)  
 
 
24) Zřizovací listina Divadlo A. Dvořáka Příbram 

(staženo z programu) 
 
25) Zřizovací listina Galerie Františka Drtikola 

(staženo z programu) 
 
 
26) Zřizovací listina Knihovna Jana Drdy Příbram 

(staženo z programu) 
 
27) Zřizovací listina Sportovní zařízení města Příbram 

(staženo z programu) 
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28) Změna zřizovacích listin škol a školských zařízení zřizovaných městem Příbram 

R.usn.č.1182/2016        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM 

schválit předložené návrhy novelizovaného znění zřizovacích listin následujících příspěvkových 
organizací: Mateřská škola V Zahradě; Mateřská škola Kličkova vila; Mateřská škola Klubíčko; Mateřská 
škola Perníková chaloupka; Mateřská škola 28. října 55, Příbram VII; Mateřská škola, Příbram VII, 
Bratří Čapků 278; Mateřská škola Pohádka; Mateřská škola, Příbram VII, Jana Drdy 496; Mateřská 
škola, Příbram III, Jungmannova 91; Mateřská škola, Příbram VIII, Školní 131, Mateřská škola pod 
Svatou Horou; Alternativní mateřská škola; Mateřská škola Rybička; Základní škola pod Svatou Horou, 
Příbram; Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273; Základní škola, Příbram – Březové Hory, 
Prokopská 337; Základní škola, Příbram VII, 28. října 1; Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279, 
příspěvková organizace; Základní škola, Příbram VIII, Školní 75; Waldorfská škola Příbram – mateřská 
škola, základní škola a střední škola; Základní umělecká škola Antonína Dvořáka, Příbram III, 
Jungmannova 351; Základní umělecká škola, Příbram I, nám. T. G. Masaryka 155; Školní jídelna, 
Příbram II, K Zátiší 274; Školní jídelna, Příbram VIII, Školní 75 s účinností od data schválení 
Zastupitelstvem města Příbram. 
 

       hl.  pro  5 
       (nepřítomen 1)   

 
 
29) Projednání přerušení činnosti školní družiny základních škol a oznámení o vyhlášení volných dní 
pro žáky základních škol 

R.usn.č.1183/2016        
Rada    p o v ě ř u j e 
 OŠKS: 

1) projednáním záměru ředitelů základních škol zřizovaných městem Příbram přerušit činnost školní 
družiny v době školních prázdnin,  

2) evidencí důvodů vyhlášení volných dní pro žáky řediteli základních škol zřizovaných městem 
Příbram. 

 
       hl.  pro  5 
       (nepřítomen 1)   

 
 
30) Přerušení provozu školní družiny příbramských základních škol v období vánočních prázdnin 

R.usn.č.1184/2016        
Rada     b e r e   n a   v ě d o m í  

záměr ředitelů Základní školy pod Svatou Horou, Příbram, Základní školy, Příbram II, Jiráskovy 
sady 273, Základní školy, Příbram – Březové Hory, Prokopská 337, Základní školy, Příbram VII, 
28. října 1, Základní školy, Příbram VII, Bratří Čapků 279, p.o., Základní školy, Příbram VIII, Školní 75 
a Waldorfské školy Příbram – mateřské školy, základní školy a střední školy přerušit činnost školní 
družiny v období vánočních prázdnin, tj. 23.12.2016 – 02.01.2017. 
 

       hl.  pro  5 
       (nepřítomen 1)   

 
 
31) Výsledek konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele Waldorfské školy Příbram – 
mateřské školy, základní školy a střední školy 

R.usn.č.1185/2016        
Rada    j m e n u j e 

pana Mgr. Roberta Žáka ředitelem příspěvkové organizace Waldorfská škola Příbram – mateřská škola, 
základní škola a střední škola s účinností od 01.01.2017. 

  
       hl.  pro  5 
       (nepřítomen 1)   
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32) Platový postup ředitelky MŠ Rybička 

R.usn.č.1186/2016        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í 

platový postup ředitelky Mateřské školy Rybička, se sídlem Fibichova 272, 261 01 Příbram II, 
do 7. platového stupně 10. platové třídy stupnice platových tarifů s účinností od 01.01.2017.  
 

       hl.  pro  5 
       (nepřítomen 1)   
 

 
33) Projednání přerušení provozu mateřských škol v období vánočních prázdnin 

R.usn.č.1187/2016        
Rada    s o u h l a s í   

s přerušením provozu: 
1) v MŠ V Zahradě od 23.12. do 30.12.2016 
2) v MŠ Kličkova vila od 27.12. do 30.12.2016 
3) v MŠ Klubíčko od 23.12. do 30.12.2016 
4) v MŠ Perníková chaloupka od 23.12. do 30.12.2016 
5) v MŠ 28. října 55, Příbram VII od 27.12. do 30.12.2016 
6) v MŠ, Příbram VII, Bratří Čapků 278 na pracovišti Bratří Čapků 278 od 23.12. do 30.12.2016 
7) v MŠ Pohádka od 23.12. do 30.12.2016 
8) v MŠ, Příbram VII, Jana Drdy 496 od 23.12. do 30.12.2016 
9) v MŠ pod Svatou Horou od 27.12. do 30.12.2016 
10) v Alternativní MŠ od 23.12.2016 do 02.01.2017 
11) v MŠ Rybička od 23.12. do 30.12.2016 
12) v MŠ Waldorfské školy Příbram od 23.12.2016 do 02.01.2017. 

  
       hl.  pro  5 
       (nepřítomen 1)   
 

 
34) Žádost společnosti Společně, o.p.s. o pronájem malé tělocvičny v  Příbrami VII, Žežická ul. 193 

R.usn.č.1188/2016        
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 společností Společně, o.p.s., se sídlem v Brně, Mendlovo náměstí 1a, IČO 26976307 na období          
od 05.01.2017 do 28.06.2017, vždy ve čtvrtek od 10.00 hodin do 11.00 hodin, za cenu                            
225 Kč/hodinu. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
35) Žádost o povolení využít jednací sál v budově města na nám. T. G. Masaryka 121, Příbram 

R.usn.č.1189/2016        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o výpůjčce jednacího sálu v budově města na nám. T. G. Masaryka 121, Příbram I, 
pro Okresní správu sociálního zabezpečení Příbram na den 27. ledna 2017 od 08,00 hodin do 10,00 
hodin s tím, že následný úklid celého sálu bezprostředně po skončení akce zajistí vypůjčitel. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 

 
36) Návrh na uzavření dodatku č. 2 smlouvy o výpůjčce pozemku ze dne 08.03.2011 

R.usn.č.1190/2016        
Rada    s c h v a l u j e 

uzavření dodatku č. 2 smlouvy o výpůjčce pozemku A č. 210/OP/2011 uzavřené dne 08.03.2011 mezi 
městem Příbram jako půjčitelem a vypůjčitelem, kterým je DIAMO, státní podnik, odštěpný závod 
Správa uranových ložisek, se sídlem 28. října 184, 261 13 Příbram, IČO: 00002739, ve znění dodatku 
č. 1 ze dne 15.09.2015, kdy předmětem dodatku bude: 
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a) prodloužení doby trvání výpůjčky z doby určité do 31.12.2016 na dobu určitou do 30.04.2021, 
b) změna vymezení předmětu výpůjčky z pozemku p.č. 67/1, k.ú. Březové Hory, na pozemky v k.ú. 
Březové Hory: p.č. 67/1, p.č. 67/92, p.č. 67/93, p.č. 67/94, p.č. 67/95, p.č. 67/96, p.č. 67/97, p.č. 67/98, 
p.č. 67/99, p.č. 67/100, p.č. 67/101, p.č. 67/102, p.č. 67/103, p.č. 67/104, p.č. 67/105, p.č. 67/106, p.č. 
67/107, p.č. 67/108, p.č. 67/109 a p.č. 67/119. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
37) Žádost pobočného spolku s názvem „MS VZS ČČK Příbram“ o souhlas s umístěním sídla a 
s umístěním provozovny 

R.usn.č.1191/2016        
Rada    I.   s o u h l a s í 

s umístěním sídla pobočného spolku s názvem „MS VZS ČČK Příbram“, IČO 22879676, v budově ve 
vlastnictví města Příbram na adrese Nádvoří Msgre. Korejse 642, Příbram VI-Březové Hory, 26101 
Příbram, přičemž tento souhlas platí i po případné změně názvu pobočného spolku na název „Vodní 
záchranná služba Příbram“ (se stejným IČO), k němuž má podle předsedy pobočného spolku dojít. 
 
II.   b e r e   n a   v ě d o m í 
žádost pobočného spolku s názvem „MS VZS ČČK Příbram“, IČO 22879676, o souhlas s umístěním 
provozovny v budově ve vlastnictví města Příbram na adrese Nádvoří Msgre. Korejse 642, Příbram VI   
- Březové Hory, 26101 Příbram, ve věci živnostenských oprávnění, kterými pobočný spolek disponuje, a 
to ve smyslu důvodové zprávy předloženého materiálu. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
38) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení podzemního kabelového vedení přípojky VN – 
p. č. 3812/378 v k. ú. Příbram 

R.usn.č.1192/2016        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení podzemního kabelového vedení přípojky VN přes pozemek ve 
vlastnictví města Příbram, a to p. č. 3812/378 v k. ú. Příbram, ve prospěch pozemků p. č. 3810/75,  
p. č. 3810/76, p. č. 3810/77, vše v k. ú. Příbram, s tím, že budoucí oprávněný z věcného břemene musí 
při dalším postupu respektovat skutečnost, že předmětný pozemek má v nájmu Zemědělské družstvo 
Sádek se sídlem ve Lhotě u Příbramě, IČO 47048174, přičemž v době uzavírání příslušných smluvních 
vztahů týkajících se zřízení věcného břemene bude v těchto smluvních dokumentech uveden jako 
oprávněný z věcného břemene ten, který bude v té době vlastníkem pozemků, v jejichž prospěch se 
věcné břemeno zřizuje. 

 
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:  
pozemek p. č. 3812/378 – ostatní pozemek (orná půda)                                    
                                       – uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm.                                                  
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 

 
                                                         hl.  pro  6 

 
 
39) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kanalizační přípojky a umístění revizní šachty 
– p. č. 4519/1 a p. č. 4534/5, vše v k. ú. Příbram 

R.usn.č.1193/2016        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení kanalizační přípojky přes pozemky ve vlastnictví města Příbram  
p. č. 4519/1 a p. č. 4534/5, oba v k. ú. Příbram a zřízení věcného břemene umístění 1 ks revizní šachty 
na pozemku p. č. 4519/1 v k. ú. Příbram, ve prospěch pozemku p. č. 4534/3 a pozemku  
p. č. 4534/7, jehož součástí je stavba budovy č. p. 59 v Příbrami V-Zdaboř, vše v k. ú. Příbram, přičemž 
v době uzavírání příslušných smluvních vztahů týkajících se zřízení věcného  břemene budou v těchto 
smluvních dokumentech uvedeni jako oprávnění z věcného břemene ti, kteří budou  
v té době vlastníky pozemků, v jejichž prospěch se věcné břemeno zřizuje. 
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Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:  
pozemek p. č. 4519/1 – místní komunikace III. tř., zeleň                                 
                                   – uložení křížením komunikace za cenu 700 Kč/bm a podélné uložení do 
                                      komunikace za cenu 200 Kč/bm 
                                   – uložení v zeleni za cenu 50 Kč/bm 

– umístění revizní šachty za cenu 100 Kč/ks 
pozemek p. č. 4534/5 – zeleň 
                                   – uložení v zeleni za cenu 50 Kč/bm.  
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
 

                                                         hl.  pro  6 
  

 
40) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kanalizační přípojky – p. č. 101/1 a p. č. 101/15, 
vše v k. ú. Žežice 

R.usn.č.1194/2016        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení kanalizační přípojky přes pozemky ve vlastnictví města Příbram  
p. č. 101/1 a p. č. 101/15, oba v k. ú. Žežice, ve prospěch pozemků p. č. 101/4 a p. č. 334/25, oba  
v k. ú. Žežice, přičemž v době uzavírání příslušných smluvních vztahů týkajících se zřízení věcného  
břemene budou v těchto smluvních dokumentech uvedeni jako oprávnění z věcného břemene ti, kteří 
budou v té době vlastníky pozemků, v jejichž prospěch se věcné břemeno zřizuje. 
 
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:  
pozemky p. č. 101/1 a p. č. 101/15 – komunikace II. tř., zeleň                                 
                                                        – uložení protlakem komunikace za cenu 100 Kč/bm 
                                                        – uložení v zeleni za cenu 50 Kč/bm.  
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.  
 

                                                         hl.  pro  6  
 

 
41) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení podzemního kabelového vedení VN – p. č. 
3102/66, p. č. 3102/118, p. č. 3102/119 a p. č. 3102/122, vše v k. ú. Příbram 

R.usn.č.1195/2016        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení podzemního kabelového vedení VN přes pozemky ve vlastnictví 
města Příbram, a to p. č. 3102/66, p. č. 3102/118, p. č. 3102/119 a p. č. 3102/122, vše v k. ú. Příbram, 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 
PSČ 405 02, IČO 24729035. 
 
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:  
pozemky p. č. 3102/66 a p. č. 3102/119 – místní komunikace III. tř.                                    
                                                                – uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm 
                                                                – uložení protlakem komunikace za cenu 200 Kč/bm 
pozemek p. č. 3102/118 – místní komunikace III. tř., chodník, zeleň  
                                       – uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm 
                                       – uložení v chodníku a v zeleni za shodnou cenu 100 Kč/bm 
                                       – uložení protlakem komunikace za cenu 200 Kč/bm 
pozemek p. č. 3102/122 – místní komunikace III. tř., chodník 
                                       – uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm 
                                       – uložení v chodníku za cenu 100 Kč/bm 
                                       – uložení protlakem komunikace za cenu 200 Kč/bm.                                                  
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.  
 

                                                         hl.  pro 6 
 

 
42) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN - p. č. 988/1, p. č. 988/2 
a p. č. 988/6, vše v k. ú. Příbram 
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R.usn.č.1196/2016        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN přes pozemky ve vlastnictví města Příbram, a 
to p. č. 988/1, p. č. 988/2 a p. č. 988/6, vše v k. ú. Příbram, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, 
a.s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035. 
 
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:  
pozemek p. č. 988/1 – místní komunikace II. tř., zeleň                                    
                                 – podélné uložení do komunikace za cenu 500 Kč/bm 
                                 – uložení v zeleni za cenu 100 Kč/bm 
pozemek p. č. 988/2 – účelová komunikace, zeleň 
                                 – uložení v účelové komunikaci a v zeleni za shodnou cenu 100 Kč/bm 
pozemek p. č. 988/6 – zeleň 
                                 – uložení v zeleni za cenu 100 Kč/bm.  
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.  
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
43) Žádost Společenství vlastníků jednotek Milínská 107, Příbram III, o udělení souhlasu s vybudováním 
přístupové rampy a vstupní plochy 

R.usn.č.1197/2016        
Rada    s c h v a l u j e  

udělení souhlasu města Příbram, jako vlastníka pozemků p. č. 467/1 a p. č. 467/11, oba  
v k. ú. Příbram, s vybudováním přístupové rampy a vstupní plochy na uvedených pozemcích, spolu se 
zřízením vsakovacího drénu plošného rozměru 2 x 0,5 m

2
, včetně odstranění stávajících keřů, 

nacházejících se napříč navržené přístupové rampy i kolem stávajícího přístupu do domu, jež je zřejmé 
ze situace tvořící přílohu předloženého materiálu, a to v souvislosti s plánovanou přístavbou výtahu k 
bytovému domu č. p. 107 v Příbrami III, který stojí na pozemcích p. č. 466/1 a p. č. 466/3, vše v k. ú. 
Příbram, pro Společenství vlastníků jednotek Milínská 107, Příbram III, se sídlem Příbram – Příbram III, 
Milínská 107, PSČ 261 01, IČO 24817619.  
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
44) Žádost Společenství vlastníků jednotek Milínská 108, Příbram III, o udělení souhlasu s vybudováním 
přístupové rampy a vstupní plochy 

R.usn.č.1198/2016        
Rada    s c h v a l u j e  

udělení souhlasu města Příbram, jako vlastníka pozemku p. č. 467/1 v k. ú. Příbram, s vybudováním 
přístupové rampy a vstupní plochy na uvedeném pozemku, spolu se zřízením vsakovacího drénu 
plošného rozměru 2 x 0,5 m

2
 a včetně odstranění stávajících keřů, nacházejících se napříč navržené 

přístupové rampy i kolem stávajícího přístupu do domu, jež je zřejmé ze situace tvořící přílohu 
předloženého materiálu, a to v souvislosti s plánovanou přístavbou výtahu k bytovému domu č. p. 108  
v Příbrami III, který stojí na pozemcích p. č. 470/1, p. č. 470/2 a p. č. 470/3, vše v k. ú. Příbram, pro 
Společenství vlastníků jednotek Milínská 108, Příbram III, se sídlem Příbram – Příbram III, Milínská 108, 
PSČ 261 01, IČO 24769738.  
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
45) Žádost Společenství vlastníků jednotek Milínská 109, Příbram III, o udělení souhlasu s vybudováním 
přístupové rampy a vstupní plochy 

R.usn.č.1199/2016        
Rada    s c h v a l u j e  

udělení souhlasu města Příbram, jako vlastníka pozemků p. č. 467/8 a p. č. 467/22, oba   
v k. ú. Příbram, s vybudováním přístupové rampy a vstupní plochy na uvedených pozemcích, spolu se 
zřízením vsakovacího drénu plošného rozměru 2 x 0,5 m

2
, včetně odstranění stávajících keřů, 

nacházejících se napříč navržené přístupové rampy, jež je zřejmé ze situace tvořící přílohu 
předloženého materiálu, a to v souvislosti s plánovanou přístavbou výtahu k bytovému domu č. p. 109 
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v Příbrami III, který stojí na pozemcích p. č. 472/1, p. č. 472/3, p. č. 472/4 a p. č. 472/5, vše v k. ú. 
Příbram, pro Společenství vlastníků jednotek Milínská 109, Příbram III, se sídlem Příbram – Příbram III, 
Milínská 109, PSČ 261 01, IČO 24755494.  
 

                                                         hl.  pro  6 
  

 
46) Knihovna Jana Drdy – úprava platu 

R.usn.č.1200/2016        
Rada    s t a n o v u j e 

s účinností od 01.01.2017 plat paní Zdeňce Šmídové, pověřené řízením příspěvkové organizace   
Knihovny Jana Drdy ve výši dle návrhu v příloze č.1  tohoto materiálu.  
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 

47) Organizační změny Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram 

R.usn.č.1201/2016        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í  

organizační změny Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 

48) Oznámení o úpravě sazebníku úhrad za služby v Nízkoprahovém denním centru a Noclehárně 

R.usn.č.1202/2016        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í  

aktualizovaný sazebník úhrad v Nízkoprahovém denním centru a Noclehárně Centra sociálních a 
zdravotních služeb města Příbram. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
49) Žádost paní  …………… o udělení výjimky na sociální bydlení 

R.usn.č.1203/2016        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

žádost paní …………… o udělení výjimky na sociální bydlení formou překlopení stávající nájemní 
smlouvy k bytu č. ……………, o velikosti 2+0 v Příbrami IV z režimu sociálního 35 Kč/m2 na režim 
standard s nájemným 80 Kč/m

2
 od 1.3.2017. 

 
II.   u k l á d á   
MěRK uzavřít dnem 1.3.2017 nájemní smlouvu k bytu č.  …………… o velikosti 2+0 v Příbrami IV s  
……………, výší nájemného 80 Kč/m

2
 a na dobu určitou dle podmínek Směrnice č. 1/2015 „Pravidla pro 

pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
50) Souhlasné stanovisko města Příbram s realizací projektů do 35. výzvy „Sociální bydlení pro sociálně 
vyloučené lokality“ 

R.usn.č.1204/2016        
Rada    I.   v y j a d ř u j e 

souhlas s realizací projektu investora (žadatele) Terezie z.s., Špitálská 331, Příbram I s názvem 
„Rekonstrukce domu pro účely sociálního bydlení v Příbrami I“. 

 
II.   v y j a d ř u j e 
souhlas s realizací projektu investora (žadatele) Oharka Pb, z.s., Březnická 390, Příbram IV s názvem 
„Přístavba sociálně integračních bytů v Příbrami IV“. 
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III.   v y j a d ř u j e 
souhlas s realizací projektu investora (žadatele)  Inkluzion, z.s., Drásov 95, 261 01 Příbram s názvem 
„Zajištění sociálního bydlení v Příbrami“. 

 
                                                         hl.  pro  6 
 

 
51) Pronájem bytu č. 17 v Příbrami IV, ul. Čs. armády čp. 5, 1+0, 33,89 m

2
 

R.usn.č.1205/2016        
Rada    s c h v a l u j e  

pronájem bytu č. 17 v Příbrami IV, ul. Čs. armády čp. 5, 1+0, 33,89 m
2
 
 
pro:  

p. ……………, bytem ……………, na dobu určitou 1 roku, za cenu 82,00 Kč/m
2. 

 
                                                         hl.  pro  6 
 

 
52) Pronájem bytu č. 2 v Příbrami  VI, ul. U Dolu Anna čp. 26, 2+0, 52,61 m

2
 

R.usn.č.1206/2016        
Rada    s c h v a l u j e  

pronájem bytu č. 2 v Příbrami  VI, ul. U Dolu Anna čp. 26, 2+0, 52,61 m
2 
pro:  

p. ……………, bytem ……………, na dobu určitou 1 roku, za cenu 87,00 Kč/m
2
.
 

 
                                                         hl.  pro  6 
 

 
53) Pronájem bytu č. 10 v Příbrami  VI, ul. U Dolu Anna čp. 26, 2+0, 56,54 m

2
 

R.usn.č.1207/2016        
Rada    s c h v a l u j e  

pronájem bytu č. 10 v Příbrami  VI, ul. U Dolu Anna čp. 26, 2+0, 56,54 m
2 
v pořadí 

 
pro:  

1) p. ……………, bytem ……………, na dobu určitou 1 roku, za cenu 101,00 Kč/m
2
,
 

2) p. ……………, bytem ……………, na dobu určitou 1 roku, za cenu 90 Kč/m
2
.
 

 
                                                         hl.  pro  6 
 

 
54) Výběr dražebníka pro dobrovolnou dražbu nemovitostí – Březnická ulice - výsledek 

R.usn.č.1208/2016        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Výběr dražebníka pro dobrovolnou dražbu nemovitostí – 
Březnická ulice“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, uvedenou v důvodové zprávě. 
 
II.   r o z h o d u j e 
o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku společnosti GAUTE, 
a.s.,  se  sídlem Lidická 26, 602 00 Brno, IČ: 25543709, za nabídkovou cenu ve výši 3,13 % + DPH       
z ceny dosažené vydražením. 
 
III.   s c h v a l u j e 
uzavření smlouvy na zakázku „Výběr dražebníka pro dobrovolnou dražbu nemovitostí – Březnická ulice“ 
se společnosti GAUTE, a.s.,  se  sídlem Lidická 26, 602 00 Brno, IČ: 25543709. 
 
IV.   u k l á d á 
OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky dle bodu II. a III. tohoto 
usnesení.  
 

       hl.  pro  5 
       (nepřítomen 1)  
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55) Návrh jednotné odměny ředitelkám mateřských škol zřizovaných městem Příbram 

R.usn.č.1209/2016        
Rada    s c h v a l u j e  

jednotnou odměnu pro ředitelky mateřských škol zřizovaných městem Příbram za mimořádný podíl 
na přípravě, organizaci a realizaci akcí spojených s oslavami 800. výročí města Příbram 
dle předloženého návrhu. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
56) Návrh změny odpisových plánů dlouhodobého majetku příspěvkových organizací zřízených městem 
Příbram pro rok 2016 

R.usn.č.1210/2016        
Rada    s c h v a l u j e  

změny částek účetních odpisů dlouhodobého majetku příspěvkových organizací zřízených městem 
Příbram pro rok 2016 takto: 

ZŠ, Příbram VII, 28. října 262.836,00 Kč 

ŠJ, Příbram II, K Zátiší 274 80.598,00 Kč 

MŠ Klubíčko 29.100,00 Kč 

MŠ Perníková chaloupka 30.141.,00 Kč 

MŠ Jana Drdy 100.874,00 Kč 

Divadlo A. Dvořáka Příbram 639.844,00 Kč 

Knihovna Jana Drdy 81.234,00 Kč 

Sportovní zařízení města Příbram 367.627,00 Kč 

Centrum soc. a zdr. služeb 1.280.675,00 Kč 

Technické služby města Příbram 4.428.763,00 Kč 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 

57) Náhrada lanového centra – Klidová zóna Ryneček – revokace usnesení 

R.usn.č.1211/2016        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

1) Revokaci  usnesení rady města č. 984/2016 bodů II. 1) a 2) a III. 1) ze dne 17.10.2016. 
2) V souladu s čl. VII, bod 6, písm. b) Směrnice č. 2/2011, uzavření smlouvy, jejímž předmětem bude 

dodávka a montáž herních prvků dle nabídky společnosti: 
Berger – Huck s.r.o., se sídlem Vanišova 522, 533 74 Horní Jelení, IČ 45535264. Nabídková cena 
činí 1.342.128,35 Kč bez DPH (1.623.975,30 Kč vč. DPH), dále jen „Smlouva“. 

   
II.   u k l á d á 
OIRM zajistit uzavření Smlouvy dle bodu I. 2) tohoto usnesení. 
 

                                                         hl.  pro  5 
            proti 0 

    zdrž. 1 
 
 
 

58) Žádost pobočného spolku „Sbor dobrovolných hasičů Zavržice“ o souhlas s umístěním sídla 

R.usn.č.1212/2016        
Rada    s o u h l a s í 

s umístěním sídla pobočného spolku „Sbor dobrovolných hasičů Zavržice“, IČO 66325757, v budově    
ve vlastnictví města Příbram na adrese Zavržice 9, 261 01 Příbram. 
 

                                                         hl.  pro  6 
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59) Návrh Nařízení o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních 
komunikacích nebo jejich úsecích na území města Příbram a Ceníku za stání silničních motorových 
vozidel na vymezených místních komunikacích nebo jejich úsecích na území města Příbram 

R.usn.č.1213/2016        
Rada    s c h v a l u j e  

1) Nařízení o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích 
nebo jejich úsecích na území města Příbram.  

2) Upravený ceník za stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích nebo 
jejich úsecích na území města Příbram. 

 
                                                         hl.  pro  5 
            proti 0 

    zdrž. 1  
 
 

60) Parkovací dům – autobusové nádraží Příbram 

R.usn.č.1214/2016        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

předložené informace o možnosti vybudování parkovacího domu v místě autobusového nádraží 
Příbram a podání žádosti o dotace. 

  
II.   s c h v a l u j e 
zadat zpracování studie parkovacího domu v místě autobusového nádraží Příbram Ing. arch. Robertu 
Hofmanovi za cenu 75.000,00 Kč bez DPH. 
 
III.   u k l á d á 
OIRM a OŘPD zahájit přípravu podkladů pro podání žádosti o dotaci na vybudování parkovacího domu 
na autobusovém nádraží Příbram. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
  

61) Poskytování služeb údržby a provozní podpory systému PROXIO - výsledek 

R.usn.č.1215/2016        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

závěry hodnotící komise zpracované ve zprávě o hodnocení nabídek na zakázku „Poskytování služeb 
údržby a provozní podpory systému PROXIO“. 
 
II.   s c h v a l u j e 
uzavření smlouvy se společností Marbes Consulting s.r.o., se sídlem Brojova 2113/16, 326 00 Plzeň, IČ 
25212079, za nabídkovou cenu 2 680 000 Kč bez DPH za 4 roky. 
 
III.   u k l á d á 
OPVZ učinit právní kroky související s přidělením zakázky dle bodu II. tohoto usnesení. 
 

       hl.  pro  5 
       (nepřítomen 1)   
 
 

62) Uzavření smlouvy ve věci ekonomického poradenství 

R.usn.č.1216/2016        
Rada    s c h v a l u j e 

uzavření dodatku ke smlouvě č. 109/OOVV/2015, kterým se účinnost této smlouvy prodlužuje             
do 31.12.2018. 
 

       hl.  pro  4 
     proti 0 
    zdrž. 1 
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          (nepřítomen 1)   
 
 

63) Projektová dokumentace – Rekonstrukce aquaparku  - jmenování komisí 

R.usn.č.1217/2016        
Rada    s c h v a l u j e  

revokaci usnesení R.usn.č.1156/2016  ze dne 05.12.2016 a schvaluje 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  
 
náhradník 
Ing. Pavel Bureš 
 

       hl.  pro  5 
       (nepřítomen 1)   
 
 

64) PD – Cyklostezka a inline dráha - výsledek 

R.usn.č.1218/2016        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „PD – Cyklostezka a inline dráha“ (dále jen „veřejná 
zakázka“) uvedenou v důvodové zprávě. 
 
II.   r o z h o d u j e 
o zrušení veřejné zakázky „PD – Cyklostezka a inline dráha“. 
 
III.   u k l á d á 
OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o zrušení zakázky a po uplynutí lhůt vypsat 
veřejnou zakázku na PD Inline dráhu znovu.  
 

       hl.  pro  5 
       (nepřítomen 1)   
 
 

65) Prodej požárního vozidla TATRA T815 CAS 25 RZ PBA 1603 

R.usn.č.1219/2016        
Rada    s c h v a l u j e  

prodej nadbytečné požární techniky v majetku města Příbram - vozidla TATRA T815 CAS 25, r.z. 
PBA1603 firmě DOPRASPED s.r.o. se sídlem Malý Koloredov čp. 811, Frýdek-Místek, IČO 04238605, 
za 250.470,00 Kč, včetně DPH. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 

66) Odbor práva a veřejných zakázek – jmenování vedoucího odboru 

R.usn.č.1220/2016        
Rada    j m e n u j e 

Mgr. Radku Škubalovou vedoucí odboru práva a veřejných zakázek MěÚ Příbram s účinností 
od 01.01.2017.  
 

                                                         hl.  pro  6 
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67) Žádost o udělení výjimky na doplacení kauce na pronájem bytu č. 1 v Příbrami I, nám.                         
T. G. Masaryka čp. 100, 1 + 1, 96,17 m

2
 

R.usn.č.1221/2016        
Rada    s c h v a l u j e 

udělení výjimky – prodloužení termínu na doplacení jistoty ve výši 23 946 Kč na pronájem bytu č. 1 
v Příbrami I, nám. T. G. Masaryka čp. 100, 1 + 1, 96,17 m

2 
pro p. ……………, bytem …………….

 

 
                                                         hl.  pro  6 

 
 
 
68) Různé      

 
 
 
 
 
Zápis ověřili: 
Mgr. Václav Švenda 
PhDr. Petr Vácha 
 
Ing. Jindřich Vařeka, 
starosta 
 
Zapsala: Iva Černohorská 
Dne:  22.12.2016   
 
Ověřeno: 23.12.2016 
Vyvěšeno: 23.12.2016    
 
 


