Město Příbram - RM 17.07.2017
Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení
z jednání Rady města Příbram, konaného dne 17.07.2017
od 13.00 hodin na Městském úřadě Příbram

1) Zahájení, kontrola zápisu a usnesení z minulé RM, ověřovatelé
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Alena Ženíšková, 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. Komise bytová
6. Informace o postoupení závazku ze smlouvy o poskytnutí podílu na zajištění dopravní obslužnosti města
Příbrami – zajištění provozu MHD
7. Nařízení města – Tržní řád
8. Návrh na přidělení bytu zvláštního určení č. 23/1. p. v Komunitním domě seniorů („KoDuS“)
9. Změny rozpočtu – rozpočtová opatření
10. Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram za rok 2016
11. Rozpočet – Den sportu Příbram 2017 (staženo z programu)
12. Souhlas zřizovatele s prodejem kuchyňského kotle Waldorfské školy Příbram – MŠ, ZŠ a SŠ
13. Žádost ředitelky Školní jídelny, Příbram II, K Zátiší 274 o souhlas zřizovatele s přijetím účelového
finančního daru v rámci projektu „Obědy pro děti“ ve školním roce 2017/18
14. Žádost o souhlas vlastníka lesních pozemků s poskytnutím finančního příspěvku nájemci – Městským
lesům Příbram s.r.o.
15. Návrh na doprojednání věcného břemene budoucího uložení optického kabelu - p. č. 2604/2 a p. č.
2604/173, vše v k. ú. Příbram
16. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení plynárenského zařízení v Příbrami I - ul. Hradební,
Jakubská, Na Příkopech
17. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení vodovodní přípojky - p. č. 715/56 a p. č. 715/57,
vše v k. ú. Březové Hory
18. 1) Návrh na revokaci usnesení Rady města Příbram č. 1091/2016 ze dne 21.11.2016
2
2) Výzva k uznání vzniku vlastnického práva vydržením části pozemku p. č. 2642/2 o výměře 67 m
2
z celkové výměry 90 m v k. ú. Příbram
19. Výkup pozemků v katastrálním území Příbram
20. Nesouhlas s usnesením Rady města Příbram č. 1023/2016 ze dne 31.10.2016
21. Návrh na uzavření dohody o zrušení smlouvy akcionářů společnosti THERMO Příbram a.s. a návrh
na zrušení společnosti THERMO Příbram a.s. s likvidací
22. Žádost o poskytnutí náhrady odměny za nevyčerpanou dovolenou
23. Zvýšení platů ředitelů příspěvkových organizací města a vedoucí organizační složky města v souladu
s nařízením vlády č. 168/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
24. Přehled schválených žadatelů pro umístění do Domova seniorů a statistický přehled žádostí za rok 2017
k 16.06.2017CSZS za období od 1.1. do 16.6.2017
25. Závěrečný účet Svazku obcí pro vodovody a kanalizace za rok 2016
26. Návrh na přidělení sociálního bytu
27. Zrušení Dodatku č. 1 ke smlouvě č. OS201420000497 o zajištění zpětného odběru a využití odpadů
z obalů ze dne 16.05.2014
28. Výroba a tisk městského zpravodaje Kahan – výběr dodavatele
29. Výměna oken – výběr dodavatele
30. Opravy elektroinstalace a osvětlení – výběr dodavatele
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Vybavení šaten hokejistů nábytkem – sedáky - zrušení
Návrh na doplnění cen v Ceníku SZM Příbram od 1.7.2017
Opravy střech – výběr dodavatele
Rekonstrukce osvětlení ledové plochy zimního stadionu v Příbrami – výběr dodavatele
Výběr zhotovitele stavebních prací – výměna oken ZŠ Jiráskovy sady a ZŠ Školní
MKDS Příbram – stavebně technické řešení – rozvaděče a montáž kamer - zadání
Revokace R.usn.č.622/2017 – souhlas zřizovatele se zapojením ZŠ, Příbram VII, 28. října 1 do projektu
Kežmarok – Volejbalový turnaj veteránů 2017
Různé

R.usn.č.684/2017
Rada
schvaluje
stažení materiálu č. 11 z programu dnešního jednání RM.
hl. pro 5
R.usn.č.685/2017
Rada
schvaluje
upravený program dnešního jednání.
hl. pro 5
3) Informace členů RM

4) Interpelace

5) Komise bytová
Hlasováno o návrhu Mgr. Ženíškové.
R.usn.č.6862017
Rada s t a h u j e
předložený materiál z dnešního jednání RM.
hl. pro 5
6) Informace o postoupení závazku ze smlouvy o poskytnutí podílu na zajištění dopravní obslužnosti
města Příbram – zajištění provozu MHD
Hlasováno o návrhu Ing. Dvořáka.
R.usn.č.687/2017
Rada b e r e n a v ě d o m í
informaci o rozdělení odštěpení sloučením společnosti ARRIVA PRAHA s.r.o. a s tím souvisejícím
postoupením závazku ze smlouvy o poskytnutí podílu na zajištění dopravní obslužnosti města Příbram
– zajištění provozu MHD, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené dne 20.12.2005, společností ARRIVA
PRAHA s.r.o. společnosti ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.
hl. pro 5
7) Nařízení města – Tržní řád
R.usn.č.688/2017
Rada s c h v a l u j e
Nařízení města – Tržní řád.
hl. pro 5
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8) Návrh na přidělení bytu zvláštního určení č. 23/1. p. v Komunitním domě seniorů („KoDuS“)
R.usn.č.689/2017
Rada s c h v a l u j e
pronájem bytu č. 23/1. p. v KoDuS poskytovaného do nájmu na dobu určitou 2 roky za cenu
2
57,20 Kč/m dle OSVZ předloženého „Návrhu na přidělení bytu v KoDuS“.
hl. pro 5
9) Změny rozpočtu – rozpočtová opatření (a – m)
R.usn.č.690/2017
Rada s c h v a l u j e
9 a) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017, tj, navýšení příjmů kapitoly 741 OE o částku 182.295,19 Kč a navýšení výdajů kapitoly 741 - OE ve stejné výši a dále o navýšení výdajů
kapitoly 787 - CSZS o částku 182.295,19 Kč a snížení příspěvku zřizovatele ve stejné výši z důvodu
přijetí účelové dotace v rámci Výzvy 23
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017, tj, navýšení příjmů kapitoly 741 - OE o částku
182.295,19 Kč a navýšení výdajů kapitoly 741 - OE ve stejné výši a dále o navýšení výdajů kapitoly 787
- CSZS o částku 182.295,19 Kč a snížení příspěvku zřizovatele ve stejné výši z důvodu přijetí účelové
dotace v rámci Výzvy 23.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0165
RP0165
RP0165
RP0165
RP0165

787 - CSZS
787 - CSZS
741 - OE
741 - OE
741 - OE

4351
4351

6171

5336
5336
4116
4116
5901

RP0165

787 - CSZS

4351

5331

účelový
znak
13013
13013
13013
13013

prvek
rozpočtu
3751
3752
3749
3750
3369
3475

popis
Neinv. dotace - výzva 23 - EU
Neinv. dotace - výzva 23 - ČR
Neinv. transfer - výzva 23 - EU
Neinv. transfer - výzva 23 - ČR
Rezerva z dotačních titulů
Neinvestiční příspěvek od
zřizovatele

částka změny
163 106,22
19 188,97
163 106,22
19 188,97
182 295,19
-182 295,19

9 b) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení rozpočtu příjmů
kapitoly 741 - OE o částku 3.145.160,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních
titulů) ve stejné výši a úprava rozpočtu výdajů kapitoly 787 - CSZS, tj. navýšení výdajů o částku
3.145.160,00 Kč a snížení neinvestičního příspěvku od zřizovatele ve stejné výši z důvodu přijetí
neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 OE o částku 3.145.160,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů) ve stejné
výši a úprava rozpočtu výdajů kapitoly 787 - CSZS, tj. navýšení výdajů o částku 3.145.160,00 Kč
a snížení neinvestičního příspěvku od zřizovatele ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční dotace
z rozpočtu Středočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

RP0166

741 - OE

paragraf

pol.

účelový
znak

prvek
rozpočtu

4122

13305

3603

RP0166

741 - OE

6171

5901

RP0166

787 - CSZS

4351

5336

RP0166

787 - CSZS

4351

5331

3369
13305

3602
3475

popis
neinvestiční dotace KÚ poskytování soc. služeb
Rezerva z dotačních titulů
Neinvestiční dotace KÚ poskytování soc. služeb
Neinvestiční příspěvek od
zřizovatele

částka změny
3 145 160,00
3 145 160,00
3 145 160,00
-3 145 160,00

9 c) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 OE o částku 987.713,40 Kč a navýšení výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ ve stejné výši z důvodu přijetí
neinvestiční účelové dotace z MŠMT ČR na projektˇ"ŠABLONY" určené pro ZŠ, Příbram VII, 28. října 1
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE o částku
987.713,40 Kč a navýšení výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové
dotace z MŠMT ČR na projektˇ"ŠABLONY" určené pro ZŠ, Příbram VII, 28. října 1.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

účelový

prvek

popis

částka změny
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znak

rozpočtu

RP0169

741 - OE

4116

33063

4088

RP0169

741 - OE

4116

33063

4089

RP0169

788 - ŠŠZ

3113

5336

33063

4086

RP0169

788 - ŠŠZ

3113

5336

33063

4087

Neinv. účelová dotace MŠMT ČR
"Šablony" - ZŠ 28. října - 85 %
Neinv. účelová dotace MŠMT ČR
"Šablony" - ZŠ 28. října - 15 %
Neinv. úšelová dotace MŠMT
"Šablony" - ZŠ 28. října - 85 %
Neinv. účelová dotace MŠMT ČR
"Šablony" - ZŠ 28. října - 15 %

839 556,39
148 157,01
839 556,39
148 157,01

9 d) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení rozpočtu výdajů
kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů) o částku 65.140,25 Kč a snížení rozpočtu výdajů kapitoly
787 – CSZS, tj. neinvestičního příspěvku zřizovatele pro CSZS ve stejné výši z důvodu přijetí účelové
dotace ze státního rozpočtu MŠMT dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 15_007/0000235-1 na projekt
„Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami“
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 741 OE (rezerva z dotačních titulů) o částku 65.140,25 Kč a snížení rozpočtu výdajů kapitoly 787 – CSZS, tj.
neinvestičního příspěvku zřizovatele pro CSZS ve stejné výši z důvodu přijetí účelové dotace
ze státního rozpočtu MŠMT na projekt „Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami“.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

účelový
znak

prvek
rozpočtu

RP0173

787 - CSZS

4351

5331

3475

RP0173

741 - OE

6171

5901

3369

částka změny

popis
Neinvestiční příspěvek od
zřizovatele
Rezerva z dotačních titulů

-65 140,25
65 140,25

9 e) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení rozpočtu příjmů
kapitoly 741 - OE (neinvestiční transfery ÚZ 13013) o částku 30.000,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 719
- OVV ve stejné výši z důvodu přijetí 3 příspěvků od Úřadu práce ČR dle Dohod o vyhrazení společensky
účelných pracovních míst a poskytnutí příspěvků spolufinancovaných ze státního rozpočtu
a Evropského sociálního fondu
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 OE (neinvestiční transfery ÚZ 13013) o částku 30.000,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 719 – OVV
ve stejné výši z důvodu přijetí 3 příspěvků od Úřadu práce ČR dle Dohod o vyhrazení společensky
účelných pracovních míst a poskytnutí příspěvků spolufinancovaných ze státního rozpočtu
a Evropského sociálního fondu.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0170

719 OVV

6171

5011

účel.
znak
13013

RP0170

719 OVV

6171

5011

13013

RP0170

719 OVV

6171

5032

13013

RP0170

719 OVV

6171

5032

13013

RP0170

719 OVV

6171

5031

13013

název akce
009 OP Zaměstnanost - vyhrazení
společensky účelného pracovního místa a
poskytnutí příspěvku na jeho vyhrazení z
projektu č. CZ.9.99/1.1.00/02.99999 Nové
pracovní příležitosti-SÚPM
009 OP Zaměstnanost - vyhrazení
společensky účelného pracovního místa a
poskytnutí příspěvku na jeho vyhrazení z
projektu č. CZ.9.99/1.1.00/02.99999 Nové
pracovní příležitosti-SÚPM
009 OP Zaměstnanost - vyhrazení
společensky účelného pracovního místa a
poskytnutí příspěvku na jeho vyhrazení z
projektu č. CZ.9.99/1.1.00/02.99999 Nové
pracovní příležitosti-SÚPM
009 OP Zaměstnanost - vyhrazení
společensky účelného pracovního místa a
poskytnutí příspěvku na jeho vyhrazení z
projektu č. CZ.9.99/1.1.00/02.99999 Nové
pracovní příležitosti-SÚPM
009 OP Zaměstnanost - vyhrazení
společensky účelného pracovního místa a
poskytnutí příspěvku na jeho vyhrazení z
projektu č. CZ.9.99/1.1.00/02.99999 Nové
pracovní příležitosti-SÚPM

částka
změny
18 443,23

prvek
rozpočtu
3606

popis

3607

Platy (17,62
%)

3 944,77

3610

(82,38 %)
Pojistné na
veřejné
zdravotní
pojištění
(17,62 %)
Pojistné na
veřejné
zdravotní
pojištění
(82,38 %)
Pojistné na
sociální
zabezpečení a
příspěvek na
státní politiku
zaměstnanosti

1 659,96

3611

3608

Platy (82,38
%)

355,04

4 610,81
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5031

13013

009 OP Zaměstnanost - vyhrazení
společensky účelného pracovního místa a
poskytnutí příspěvku na jeho vyhrazení z
projektu č. CZ.9.99/1.1.00/02.99999 Nové
pracovní příležitosti-SÚPM

3609

741 OE

4116

13013

001 Neinvestiční přijaté transfery

3604

741 OE

4116

13013

001 Neinvestiční přijaté transfery

3605

RP0170

719 OVV

RP0175

RP0175

6171

(17,62 %)
Pojistné na
sociální
zabezpečení a
příspěvek na
státní politiku
zaměstnanosti
Dotace na
veřejně
prospěšné
práce 82,38 %
Dotace na
veřejně
prospěšné
práce 17,62 %

986,19

24 714,00

5 286,00

9 f) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení rozpočtu příjmů
(transfery ÚZ 13013) a výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů) o částku 60.000,00 Kč
a změny rozpočtu výdajů v rámci kapitoly 717 - Městská policie Příbram z důvodu přijetí příspěvku
od Úřadu práce ČR 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 2017, tj. navýšení rozpočtu příjmů (transfery ÚZ
13013) a výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů) o částku 60.000,00 Kč a změny rozpočtu
výdajů v rámci kapitoly 717 - Městská policie Příbram z důvodu přijetí příspěvku od Úřadu práce ČR 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

RP0176

741 OE
741 OE
741 OE
717 MP

RP0176

paragraf

pol.
4116

6171

účel.
znak
13013

5901

název akce
001 Neinvestiční přijaté
transfery
001 Ostatní

RP0177

717 MP

5311

5011

13013

RP0177

717 MP

5311

5032

13013

RP0177

717 MP

5311

5032

13013

RP0177

717 MP

5311

5031

13013

RP0177

717 MP

5311

5031

13013

RP0177

717 MP
717 MP

5311

5011

001 Neinvestiční přijaté
transfery
003 OP Zaměstnanost vytvoření prac. příležitostí v
rámci veřejně prospěšných
prací (koordinátor a
pomocník APK)
003 OP Zaměstnanost vytvoření prac. příležitostí v
rámci veřejně prospěšných
prací (koordinátor a
pomocník APK)
003 OP Zaměstnanost vytvoření prac. příležitostí v
rámci veřejně prospěšných
prací (koordinátor a
pomocník APK)
003 OP Zaměstnanost vytvoření prac. příležitostí v
rámci veřejně prospěšných
prací (koordinátor a
pomocník APK)
003 OP Zaměstnanost vytvoření prac. příležitostí v
rámci veřejně prospěšných
prací (koordinátor a
pomocník APK)
003 OP Zaměstnanost vytvoření prac. příležitostí v
rámci veřejně prospěšných
prací (koordinátor a
pomocník APK)
002 Provozní výdaje MP.

5311

5032

002 Provozní výdaje MP.

RP0176
RP0177

RP0177

4116

13013

5311

5011

13013

prvek
rozpočtu
3625

popis

částka
změny
49 428,00

3627

Nové pracovní
příležitosti (APK)
Rezerva z dotačních
titulů
Nové pracovní
příležitosti (APK)
Platy 82,38 %

3628

Platy 17,62 %

7 889,53

3629

Zdravotní pojištění
82,38 %

3 319,91

3630

Zdravotní pojištění
17,62 %

710,09

3631

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

9 221,62

3632

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

1 972,38

69

Platy zaměstnanců

-44 776,00

72

Zdravotní pojištění

-4 030,00

3369
3626

60 000,00
10 572,00
36 886,47
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RP0177

717 MP

5311

002 Provozní výdaje MP.

5031

Sociální pojištění

70

-11 194,00

9 g) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 OE (transfery ÚZ 34053) o částku 33.000,00 Kč a výdajů kapitoly 780 - KJD ve stejné výši z důvodu přijetí
neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu - Ministerstva kultury na projekt Zapojení
do Centrálního portálu knihoven
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE
(transfery ÚZ 34053) o částku 33.000,00 Kč a výdajů kapitoly 780 - KJD ve stejné výši z důvodu přijetí
neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu - Ministerstva kultury na projekt
Zapojení
do Centrálního portálu knihoven.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

účelový
znak

název akce

RP0180

780 - KJD

3314

5336

34053

RP0180

741 - OE

4116

34053

002 Transfery
neinvestiční
001 Neinvestiční
přijaté transfery

prvek
rozpočt
u
3447
1220

popis

částka změny

Neinvestiční dotace z MK
ČR
Neinvestiční dotace z MK
ČR

33 000,00
33 000,00

9 h) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017 v rámci kapitoly 792 - FOVM, to je
navýšení kapitálových výdajů o částku 18.150,00 Kč z důvodu pořízení studie na alternativní způsob
odkanalizování městských částí Lazec, Kozičín a snížení běžných výdajů ve stejné výši a dále změna
v rámci běžných výdajů z důvodu výměny vodovodu a kanalizace v areálu Nového rybníka
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017 v rámci kapitoly 792 - FOVM, to je navýšení
kapitálových výdajů o částku 18.150,00 Kč z důvodu pořízení studie na alternativní způsob
odkanalizování městských částí Lazec, Kozičín a snížení běžných výdajů ve stejné výši a dále změna
v rámci běžných výdajů z důvodu výměny vodovodu a kanalizace v areálu Nového rybníka
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0181

792 FOVM

3639

5171

RP0181

792 FOVM

3639

6121

RP0181

792 FOVM

3639

5171

účelový
znak

název
akce
001
Běžné
výdaje
002
Kapitálo
vé
výdaje
001
Běžné
výdaje

prvek
rozpočt
u
3829

3671

3830

popis

částka změny

Příbram II, Obecnická ul. obnova kanalizace + obnova
vodovodu
Studie - alternativní způsob
odkanalizování městských
částí Lazec, Kozičín

-168 046,00

Nový rybník - výměna
vodovodu a kanalizace v
areálu

149 896,00

18 150,00

9 i) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017 na straně běžných výdajů v rámci
kapitoly 786 - OIRM
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017 na straně běžných výdajů v rámci kapitoly
786 - OIRM
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.
kapitola paragraf
pol.
účelový
znak
RP0182

786 OIRM

3639

5171

RP0182

786 OIRM

3639

5169

název
akce
015
Technic
ké
služby
015
Technic
ké
služby

prvek
rozpočt
u
3297

popis

částka změny

Opravy a udržování

-87 000,00

333

Ostatní služby

87 000,00
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9 j) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017 na straně kapitálových výdajů
v rámci kapitoly 786 - OIRM
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017 na straně kapitálových výdajů v rámci kapitoly
786 - OIRM
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0183

786 OIRM

3313

6122

RP0183

786 OIRM

3412

6121

RP0183

786 OIRM

3313

6122

účelový
znak

název
akce
008
Kino
Příbram
031
Nový
rybník
008
Kino
Příbram

prvek
rozpočt
u
3778

popis

částka změny

Výměna sedaček

-723 181,00

3944

Realizace stavby

730 556,00

3779

Výměna promítacího plátna

-7 375,00

9 k) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města, tj. snížení výdajů kapitoly 717 - MP o částku
176.611,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 777 - OŠKS ve stejné výši z důvodů financování akce Den
bezpečné Příbrami konané dne 16.06.2017
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města, tj. snížení výdajů kapitoly 717 - MP o částku 176.611,00
Kč a navýšení výdajů kapitoly 777 - OŠKS ve stejné výši z důvodů financování akce Den bezpečné
Příbrami konané dne 16.06.2017.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
účelový
znak

kapitola

paragraf

pol.

RP0186
RP0187

717 - MP
777 - OŠKS

5311
3319

5169
5169

prvek
rozpočtu
1425
3999

RP0187

777 - OŠKS

3319

5041

4000

č. pož.

popis
Projekt "Prevence"
Nákup služeb
Odměny umělcům a jejich
zástupcům

částka změny
-176 611,00
169 082,00
7 529,00

9 l) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 OE (dotace o částku 1.333.962,81 Kč a navýšení výdajů kapitoly 719 - OVV ve stejné výši z důvodu přijetí
1. části dotace dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/2.1/042/0006112
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (dotace)
o částku 1.333.962,81 Kč a navýšení výdajů kapitoly 719 - OVV ve stejné výši z důvodu přijetí 1. části
dotace dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/2.1/042/0006112.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0184
RP0184
RP0184
RP0184
RP0184
RP0184
RP0184
RP0184
RP0184
RP0184
RP0184
RP0188

719 - OVV
719 - OVV
719 - OVV
719 - OVV
719 - OVV
719 - OVV
719 - OVV
719 - OVV
719 - OVV
719 - OVV
719 - OVV
741 - OE

4351
4351
4351
4351
4351
4351
4351
4351
4351
4351
6171

5011
5021
5031
5032
5132
5137
5139
5167
5169
5011
5011
4116

RP0188

741 - OE

4116

účelový
znak
13013
13013
13013
13013
13013
13013
13013

13013

prvek
rozpočtu
4091
4106
4096
4101
4121
4116
4126
4114
4132
4094
182
4063

13013

4062

13013

popis
Platy 85 %
OON 85 %
Sociální pojištění 85 %
Zdravotní pojištění 85 %
Ochranné pomůcky 85 %
Nákup DHDM 85 %
Nákup materiálu 85 %
Školení a vzdělávání spoluúčast
Nákup služeb 85 %
Platy spoluúčast
Platy zaměstnanců
Prostředky státního rozpočtu
Prostředky z Evropského
sociálního fondu (ESF)

částka změny
568 780,00
208 800,00
194 400,00
69 982,00
6 000,00
100 000,00
6 000,00
50 000,00
130 000,81
70 208,56
-70 208,56
140 417,14
1 193 545,67

9 m) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení rozpočtu příjmů
kapitoly 741 - OE (dotace, ÚZ 29008) o částku 272.843,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 723 – OŽP
ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace na činnost odborného lesního hospodáře
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rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 OE (dotace, ÚZ 29008) o částku 272.843,00 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

RP0185

723 - OŽP

RP0189

741 - OE

paragraf
1036

pol.

účelový
znak

prvek
rozpočtu

5219

29008

3636

4116

29008

1152

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

částka změny
272 843,00
272 843,00

hl. pro 5
10) Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram za rok 2016
R.usn.č.691/2017
Rada d o p o r u č u j e ZM
vzít na vědomí celoroční hospodaření a závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram
za rok 2016 včetně Zprávy KÚ Středočeského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
a účetní závěrku Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram za období 01.01.2016 do 31.12.2016.
hl. pro 5
11) Rozpočet – Den sportu Příbram 2017
(staženo z programu)
12) Souhlas zřizovatele s prodejem kuchyňského kotle Waldorfské školy Příbram – MŠ, ZŠ a SŠ
R.usn.č.692/2017
Rada s o u h l a s í
s tím, aby Waldorfská škola Příbram – mateřská škola, základní škola a střední škola (dále škola)
prodala nepotřebný majetek, a to plynový varný kotel PVK 150, Typ PM819G150 výr. č.: 14 GF
5164/2003 v zůstatkové hodnotě cca 25-35 tis. Kč, přičemž výtěžek z prodeje zůstává ve vlastnictví
školy.
hl. pro 5
13) Žádost ředitelky Školní jídelny, Příbram II, K Zátiší 274 o souhlas zřizovatele s přijetím účelového
finančního daru v rámci projektu „Obědy pro děti“ ve školním roce 2017/18
R.usn.č.693/2017
Rada s o u h l a s í
s přijetím účelového finančního daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. Vlastislavova 152/4,
140 00 Praha 4, IČ 24231509 pro Školní jídelnu, Příbram II, K Zátiší 274 ve výši 89.635,00 Kč v rámci
projektu „Obědy pro děti“ na období září 2017 – červen 2018.
hl. pro 5
14) Žádost o souhlas vlastníka lesních pozemků s poskytnutím finančního příspěvku nájemci –
Městským lesům Příbram s.r.o.
R.usn.č.694/2017
Rada s c h v a l u j e
vydání souhlasu města Příbram, jako vlastníka lesních pozemků, s poskytnutím finančního příspěvku
na hospodaření v lesích z rozpočtu Středočeského kraje nájemci lesních pozemků, jímž je společnost
Městské lesy Příbram s.r.o., se sídlem 261 01 Podlesí 1, IČO 26505720.
hl. pro 5
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15) Návrh na doprojednání věcného břemene budoucího uložení optického kabelu - p. č. 2604/2 a p. č.
2604/173, vše v k. ú. Příbram
R.usn.č.695/2017
Rada s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene uložení optického kabelu přes pozemky ve vlastnictví města Příbram
p. č. 2604/2 a p. č. 2604/173, oba v k. ú. Příbram, ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic
a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO 64949681.
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:
pozemky p. č. 2604/2 a p. č. 2604/173 – komunikace III. tř.
– uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm a
podélné uložení v komunikaci za cenu 400 Kč/bm
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.
hl. pro 4
(nepřítomen 1)
16) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení plynárenského zařízení v Příbrami I - ul.
Hradební, Jakubská, Na Příkopech
R.usn.č.696/2017
Rada s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene uložení plynárenského zařízení přes pozemky ve vlastnictví města Příbram, a
to p. č. 10/3, p. č. 10/18, p. č. 22, p. č. 31, p. č. 32, p. č. 705/2, p. č. 705/6, p. č. 705/7, p. č. 705/28, p. č.
705/30, p. č. 705/36, p. č. 710/9, p. č. 710/24, p. č. 710/25, p. č. 710/33, p. č. 3204/1, p. č. 3204/5, p. č.
3204/6, p. č. 3204/11, p. č. 3204/14 a p. č. 3204/16, vše v k. ú. Příbram, ve prospěch
společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567.
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:
pozemek p. č. 10/3 – komunikace III. tř., komunikace IV. tř. – chodník, zeleň
– uložení křížením komunikace III. tř. za cenu 1.500 Kč/bm a podélné uložení
v komunikaci III. tř. za cenu 400 Kč/bm
– uložení v komunikaci IV. tř. a v zeleni za shodnou cenu 100 Kč/bm
pozemky p. č. 10/18, p. č. 22, p. č. 705/36, p. č. 3204/5, p. č. 3204/11, p. č. 3204/14, p. č. 3204/16 –
komunikace III. tř.
– uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm a podélné uložení v komunikaci za
cenu 400 Kč/bm
pozemky p. č. 31, p. č. 3204/6 – komunikace III. tř., zeleň
– uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm a podélné uložení
v komunikaci za cenu 400 Kč/bm
– uložení v zeleni za cenu 100 Kč/bm
pozemek p. č. 32 – zeleň
– uložení v zeleni za cenu 100 Kč/bm
pozemky p. č. 705/2, p. č. 705/6, p. č. 705/7, p. č. 705/28 – komunikace III. tř., chodník
– uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm a podélné uložení v komunikaci za
cenu 400 Kč/bm
– uložení v chodníku za cenu 100 Kč/bm
pozemek p. č. 705/30 – komunikace III. tř., chodník, zeleň
– uložení křížením komunikace III. tř. za cenu 1.500 Kč/bm a podélné uložení
v komunikaci III. tř. za cenu 400 Kč/bm
– uložení v chodníku a v zeleni za shodnou cenu 100 Kč/bm
pozemky p. č. 710/9, p. č. 710/33 – komunikace IV. tř., chodník zeleň
– uložení v komunikaci IV. tř., v chodníku a v zeleni za shodnou
cenu 100 Kč/bm
pozemky p. č. 710/24, p. č. 710/25 – komunikace IV. tř., chodník
– uložení v komunikaci IV. tř. a v chodníku za shodnou cenu
100 Kč/bm
pozemek p. č. 3204/1 – komunikace III. tř., komunikace IV. tř., chodník
– uložení křížením komunikace III. tř. za cenu 1.500 Kč/bm a podélné uložení
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v komunikaci III. tř. za cenu 400 Kč/bm
– uložení v komunikaci IV. tř. a v chodníku za shodnou cenu 100 Kč/bm.
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.
hl. pro 4
(nepřítomen 1)
17) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení vodovodní přípojky - p. č. 715/56 a p. č.
715/57, vše v k. ú. Březové Hory
R.usn.č.697/2017
Rada s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky pro bytový dům č. p. 421, č. p. 422, č. p. 423 a
č. p. 424 v části obce Příbram VII, stojící na pozemku p. č. st. 1317, p. č. st. 1318, p. č. st. 1319 a
p. č. st. 1320, vše v k. ú. Březové Hory, přes pozemky ve vlastnictví města Příbram p. č. 715/56 a
p. č. 715/57, oba v k. ú. Březové Hory, ve prospěch jednotek č. 421/1, č. 421/2, č. 421/3, č. 421/4,
č. 421/5, č. 421/6, č. 421/7, č. 421/101, č. 421/102, č. 422/1, č. 422/2, č. 422/3, č. 422/4, č. 422/5,
č. 422/6, č. 422/7, č. 422/8, č. 422/101, č. 422/102, č. 423/1, č. 423/2, č. 423/3, č. 423/4, č. 423/5,
č. 423/6, č. 423/7, č. 423/8, č. 423/9, č. 423/101, č. 423/102, č. 424/1, č. 424/2, č. 424/3, č. 424/4,
č. 424/5, č. 424/6, č. 424/7, č. 424/8, č. 424/9 a č. 424/101, s příslušným podílem na společných
částech bytového domu č. p. 421, č. p. 422, č. p. 423 a č. p. 424 v části obce Příbram VII a s příslušným
podílem na pozemcích p. č. st. 1317, p. č. st. 1318, p. č. st. 1319 a p. č. st. 1320, vše
v k. ú. Březové Hory, 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 jednotek, v jejichž prospěch se věcné břemeno zřizuje. Spolu
s oprávněným a povinným z věcného břemene bude ve smluvních dokumentech uvedeno i
Společenství pro dům č. p. 421, 422, 423 a 424 v Příbrami VII, se sídlem Příbram VII, Legionářů 424,
PSČ 261 01, IČO 28217152, které poskytne povinnému náhradu za zřízení věcného břemene.
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:
pozemky p. č. 715/56 a p. č. 715/57 - místní komunikace IV. tř., chodník, zeleň
- uložení v komunikaci, v chodníku a v zeleni za shodnou cenu
50 Kč/bm.
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.
hl. pro 4
(nepřítomen 1)
18) 1) Návrh na revokaci usnesení Rady města Příbram č. 1091/2016 ze dne 21.11.2016
2
2) Výzva k uznání vzniku vlastnického práva vydržením části pozemku p. č. 2642/2 o výměře 67 m
2
z celkové výměry 90 m v k. ú. Příbram
R.usn.č.698/2017
Rada I. n e s c h v a l u j e
revokaci usnesení Rady města Příbram č. 1091/2016 ze dne 21.11.2016.
II. n e d o p o r u č u j e ZM
schválit sepsání souhlasného prohlášení o nabytí vlastnického práva vydržením části pozemku p. č.
2
2
2642/2 o výměře 67 m z celkové výměry 90 m (dle geom. plánu č. 5790-164/2016 se jedná
o pozemek p. č. 2642/2) v katastrálním území Příbram panem …………….
hl. pro 4
(nepřítomen 1)
19) Výkup pozemků v katastrálním území Příbram
R.usn.č.699/2017
Rada d o p o r u č u j e ZM
schválit výkup pozemků vše v katastrálním území Příbram:
p. č. 2246/1 za cenu 400 Kč/m2, p. č. 2246/2 za cenu 400 Kč/m2, p. č. 2246/3 za cenu 400Kč/m2, p. č.
2246/4 za cenu 400 Kč/m2, p. č. 2246/5 za cenu 400 Kč/m2, p. č. 2246/6 za cenu 400 Kč/m2, p. č.
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2246/7 za cenu 400 Kč/m2, p. č. 2246/8 za cenu 400 Kč/m2, p. č. 2246/9 za cenu 400 Kč/m2, p. č.
2246/10 za cenu 400 Kč/m2, p. č. 2246/11 za cenu 400 Kč/m2, p. č. 2246/13 za cenu 400 Kč/m2, p. č.
2246/15 za cenu 400 Kč/m2, p. č. 2246/17 za cenu 400 Kč/m2, p. č. 2246/19 za cenu 400 Kč/m2, p. č.
2246/21 za cenu 400 Kč/m2, p. č. 2251/11 za cenu 400 Kč/m2, p. č. 2252/1 za cenu 400 Kč/m2,
které jsou v podílovém spoluvlastnictví …………… (podíl ve výši id. 1/9), …………… (podíl ve výši id.
1/6), …………… (podíl ve výši 1/6), …………… (podíl ve výši 1/6), …………… (podíl ve výši 1/9),
…………… (podíl ve výši 1/9) a …………… (podíl ve výši id. 1/6), a to od těchto spoluvlastníků nebo
od těch, kteří se případně jimi do uzavření kupní smlouvy stanou.
hl. pro 4
zdrž. 1
20) Nesouhlas s usnesením Rady města Příbram č. 1023/2016 ze dne 31.10.2016
R.usn.č.700/2017
Rada n e s c h v a l u j e
změnu bodu II/4 usnesení rady města č. 1023/2016 ze dne 31.10.2016 tak, že se doba pronájmu
předmětné části pozemku mění z doby určité do 31.12.2017 na dobu určitou v trvání 49 let.
hl. pro 5
21) Návrh na uzavření dohody o zrušení smlouvy akcionářů společnosti THERMO Příbram a.s. a návrh
na zrušení společnosti THERMO Příbram a.s. s likvidací
R.usn.č.701/2017
Rada I. d o p o r u č u j e ZM
schválit uzavření dohody o zrušení smlouvy akcionářů společnosti THERMO Příbram a.s., IČO
25795104, uzavřené dne 11.5.2005, a to ve smyslu návrhu této dohody, jenž je přílohou předloženého
materiálu.
II. d o p o r u č u j e ZM
vyslovit souhlas se zrušením společnosti THERMO Příbram a.s., IČO 25795104, s likvidací.
hl. pro 5
22) Žádost o poskytnutí náhrady odměny za nevyčerpanou dovolenou
R.usn.č.702/2017
Rada s c h v a l u j e
poskytnutí náhrady měsíční odměny Ing. Jindřichu Vařekovi za nevyčerpanou dovolenou z roku 2016
v délce 20 dnů ve výplatním termínu za měsíc červenec 2017.
hl. pro 4
zdrž. 1
23) Zvýšení platů ředitelů příspěvkových organizací města a vedoucí organizační složky města
v souladu s nařízením vlády č. 168/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
R.usn.č.703/2017
Rada b e r e n a v ě d o m í
zvýšení platů podle nařízení vlády č. 168/2017, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
s účinností od 01.07.2017 pro:
1) ředitele/ředitelky příspěvkových organizací města, tj. Divadla A. Dvořáka Příbram - MgA. Petra
Bednáře, Galerie Františka Drtikola Příbram – Hanu Ročňákovou, Technické služby města Příbrami
– Ing. Pavla Máchu, pro paní Zdeňku Šmídovou, pověřenou řízením příspěvkové organizace
Knihovna Jana Drdy a pro paní Petru Zelenkovou pověřenou řízením příspěvkové organizace
Sportovní zařízení města Příbram, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
2) vedoucí organizační složky města Městské realitní kanceláře – Ing. Pavlu Sýkorovou, dle přílohy č. 1
tohoto materiálu.
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hl. pro 4
(nepřítomen 1)
24) Přehled schválených žadatelů pro umístění do Domova seniorů a statistický přehled žádostí za rok
2017 k 16. 6. 2017
R.usn.č.704/2017
Rada b e r e n a v ě d o m í
přehled a statistiku schválených žadatelů o umístění do Domova seniorů CSZS za období
od 1. 1. do 16. 6. 2017.
hl. pro 5
25) Závěrečný účet Svazku obcí pro vodovody a kanalizace za rok 2016
R.usn.č.705/2017
Rada d o p o r u č u j e ZM
vzít na vědomí celoroční hospodaření a závěrečný účet Svazku obcí pro vodovody a kanalizace
za rok 2015 včetně Zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za
období od 1.1.2016 do 31.12.2016 a účetní závěrku Svazku obcí pro vodovody a kanalizace za období
01.01.2016 do 31.12.2016.
hl. pro 4
(nepřítomen 1)
26) Návrh na přidělení sociálního bytu
R.usn.č.706/2017
Rada s c h v a l u j e
1) přidělení sociálního bytu č. 22, Příbram VIII, Školní 124, 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“.
2) přidělení sociálního bytu č. 5, Příbram IV, Čs. Armády 5, pro pana ……………, trvale bytem
……………, na dobu 3 měsíců s možností opakovaného prodloužení, max. na dobu 24 měsíců, dle
Směrnice
č.
1/2015
„Pravidla
pro
pronájem
a
směnu
bytů
ve
vlastnictví
Města Příbram“.
hl. pro 5
27) Zrušení Dodatku č. 1 ke smlouvě č. OS201420000497 o zajištění zpětného odběru a využití odpadů
z obalů ze dne 16.05.2014
R.usn.č.707/2017
Rada s c h v a l u j e
zrušení Dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů uzavřený dne
16.05.2014.
hl. pro 5
28) Výroba a tisk městského zpravodaje Kahan – výběr dodavatele
R.usn.č.708/2017
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Výroba a tisk městského zpravodaje Kahan“ (dále jen
„veřejná zakázka“) zadávané ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění, uvedenou v důvodové zprávě.
II. r o z h o d u j e
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o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku společnosti SAMAB
PRESS GROUP, a.s., se sídlem Cyrilská 357/4, 602 00 Brno, IČ 25524291. Nabídková cena činí 57
900 Kč bez DPH za 1 měsíc plnění zakázky (zpravodaj o 32 stranách vč. obálky).
III. s c h v a l u j e
1) závěry hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a pořadí uchazečů,
2) uzavření smlouvy na zakázku „Výroba a tisk městského zpravodaje Kahan“ se společností SAMAB
PRESS GROUP, a.s., se sídlem Cyrilská 357/4, 602 00 Brno, IČ 25524291, za nabídkovou cenu
57 900 Kč bez DPH za 1 měsíc plnění zakázky (zpravodaj o 32 stranách vč. obálky).
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
29) Výměna oken – výběr dodavatele
R.usn.č.709/2017
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Výměna oken“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané
ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, uvedenou
v důvodové zprávě.
II. r o z h o d u j e
1) o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku
Dílčí část 1 - společnosti OKNA LANGER s.r.o. se sídlem Staré Oldřichovice 1, 562 01 Ústí nad Orlicí,
IČ: 04555970, za nabídkovou cenu 378 715,00 Kč bez DPH.
Dílčí část 3 - společnosti RI OKNA a.s., se sídlem Úkolky 1055, 696 81 Bzenec, IČ: 60724862, za
nabídkovou cenu 266 084,98 Kč bez DPH.
Dílčí část 4 - společnosti ADORN s.r.o., se sídlem Obecnická 285, 261 01 Příbram, IČ: 27453642, za
nabídkovou cenu 78 658,00 Kč bez DPH.
Dílčí část 6 - společnosti OKNA LANGER s.r.o. se sídlem Staré Oldřichovice 1, 562 01 Ústí nad Orlicí,
IČ: 04555970, za nabídkovou cenu 295 600,00 Kč bez DPH.
Dílčí část 7 - společnosti Window Holding a.s., se sídlem Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČ:
28436024, za nabídkovou cenu 237 173,00 Kč bez DPH.
Dílčí část 8 - společnosti Window Holding a.s., se sídlem Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČ:
28436024, za nabídkovou cenu 585 025,00 Kč bez DPH.
2) O zrušení dílčí části 2 z důvodu nepodání žádné nabídky a opětovně vypsat znovu.
III. s c h v a l u j e
1) závěry hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a pořadí uchazečů,
2) uzavření smlouvy na zakázku „Výměna oken“ se společností OKNA LANGER s.r.o. se sídlem Staré
Oldřichovice 1, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 04555970 na dílčí části 1 a 6; se společností RI OKNA
a.s., se sídlem Úkolky 1055, 696 81 Bzenec, IČ: 60724862 na dílčí část 3; se společností ADORN
s.r.o., se sídlem Obecnická 285, 261 01 Příbram, IČ: 27453642 na dílčí část 4 a se společností
Window Holding a.s., se sídlem Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČ: 28436024na dílčí části 7 a 8
za nabídkové ceny uvedené v bodě II.
IV. u k l á d á
OPVZ:
1) učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky dle bodu II. a III. tohoto
usnesení,
2) opětovně vypsat dílčí část 2 za obdobných podmínek.
hl. pro 5
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30) Opravy elektroinstalace a osvětlení – výběr dodavatele
R.usn.č.710/2017
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Opravy elektroinstalace a osvětlení“ (dále jen „veřejná
zakázka“) zadávané ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném
znění, 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
Dílčí část 1 - společnosti ELDOR II s.r.o. se sídlem Hatě 545, 261 01 Příbram, IČ: 42726832,
za nabídkovou cenu 944 264,50 Kč bez DPH.
Dílčí část 2 - společnosti VK Elektro s.r.o., se sídlem Husova 634, 261 01 Příbram, IČ: 29416973,
za nabídkovou cenu 368 129 Kč bez DPH.
III. s c h v a l u j e
uzavření smluv na zakázku „Opravy elektroinstalace a osvětlení“ se společností ELDOR II s.r.o. se
sídlem Hatě 545, 261 01 Příbram, IČ: 42726832 na dílčí část 1 a se společností VK Elektro s.r.o., se
sídlem Husova 634, 261 01 Příbram, IČ: 29416973 na dílčí části 2 za nabídkové ceny uvedené v bodě
II.
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
31) Vybavení šaten hokejistů nábytkem - sedáky - zrušení
R.usn.č.711/2017
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Vybavení šaten hokejistů nábytkem - sedáky“ (dále jen
„veřejná zakázka“) zadávané ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
v platném znění, uvedenou v důvodové zprávě.
II. r o z h o d u j e
o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu „Vybavení šaten hokejistů nábytkem - sedáky“.
III. u k l á d á
OPVZ učinit právní kroky související se zrušením veřejné zakázky dle bodu II. tohoto usnesení.
hl. pro 5
32) Návrh na doplnění cen v Ceníku SZM Příbram od 1.7.2017
R.usn.č.712/2017
Rada s c h v a l u j e
návrh na doplnění cen v Ceníku služeb SZM Příbram s platností od 1.7.2017 pro zkušební provoz
za nájem in-line plochy a to pro příbramské sportovní kluby ve výši 400,00 Kč/hod. a pro ostatní
zájemce a spolky ve výši 800,00 Kč/hod.
hl. pro 5
33) Opravy střech – výběr dodavatele
R.usn.č.713/2017
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Opravy střech“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané
ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, uvedenou
v důvodové zprávě.
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II. r o z h o d u j e
1) o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku
Dílčí část 1 - společnosti INVESSALES, spol. s r.o., se sídlem Podskalská 22/1512, 128 00 Praha,
IČ: 62957678, za nabídkovou cenu 3 970 296,00 Kč bez DPH.
Dílčí část 2 – podnikající fyzická osoba Martin Melmuk., se sídlem Evropská 678, 261 01 Příbram,
IČ: 03585298, za nabídkovou cenu 689 715,84 Kč bez DPH.
Dílčí část 3 - podnikající fyzická osoba Martin Melmuk., se sídlem Evropská 678, 261 01 Příbram,
IČ: 03585298, za nabídkovou cenu 186 418,63Kč bez DPH.
2) O zrušení dílčí části 4 dle odst. 11 výzvy pro podání nabídek.
III. s c h v a l u j e
1) závěry hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a pořadí uchazečů,
2) uzavření smlouvy na zakázku „Opravy střech“ se společností INVESSALES, spol. s r.o., se sídlem
Podskalská 22/1512, 128 00 Praha, IČ: 62957678 na dílčí části 1; s podnikající fyzická osoba Martin
Melmuk, se sídlem Evropská 678, 261 01 Příbram, IČ: 03585298 na dílčí část 2 a 3 za nabídkové
ceny uvedené v bodě II.
IV. u k l á d á
OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky a se zrušením
4. dílčí části dle bodu II. a III. tohoto usnesení.
hl. pro 5
34) Rekonstrukce osvětlení ledové plochy zimního stadionu v Příbrami – výběr dodavatele
R.usn.č.714/2017
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Rekonstrukce osvětlení ledové plochy zimního stadionu
v Příbrami“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, uvedenou v důvodové zprávě.
II. r o z h o d u j e
1) o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku společnosti EULED
s.r.o., se sídlem Durychova 101/66, 142 00 Praha, IČ 24164985. Nabídková cena činí
1 528 910,00 Kč bez DPH,
2) o vyloučení níže uvedených společností pro nesplnění podmínek daných výzvou:
 E.ON Energie, se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ 26078201,
 ISC Commnunication Czech a.s. se sídlem Tusarova 57, 170 00 Praha, IČ 26315521,
 VK ELEKTRO s.r.o. se sídlem Husova 634, 261 01 Příbram, IČ 29416973,
 STAVEL PŘÍBRAM s.r.o., se sídlem Dubno 120, 261 01 Příbram, IČ 27933504,
 L.KRET s.r.o. se sídlem Rumburská 3153, 276 01 Mělník, IČ 27412709,
 a podnikající fyzické osoby Richarda Holečka, se sídlem Nepomuk 144, 262 42 Nepomuk,
IČ 67740618.
III. s c h v a l u j e
1) závěry hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a pořadí uchazečů,
2) uzavření smlouvy na zakázku „Rekonstrukce osvětlení ledové plochy zimního stadionu v Příbrami“
se společností EULED s.r.o., se sídlem Durychova 101/66, 142 00 Praha, IČ 24164985
za nabídkovou cenu 1 528 910,00 Kč bez DPH.
IV. u k l á d á
OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky a vyloučením uchazečů
dle bodu II. a III. tohoto usnesení.
hl. pro 5
35) Výběr zhotovitele stavebních prací – výměna oken ZŠ Jiráskovy sady a ZŠ Školní
R.usn.č.715/2017
Rada I. r o z h o d u j e
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o zrušení veřejné zakázky „Výběr zhotovitele stavebních prací – výměna oken ZŠ Jiráskovy sady a ZŠ
Školní“ podle ust. § 127 odst. 1 zákona – po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zadávacím řízení není
žádný účastník.
II. s c h v a l u j e
opětovné vypsání veřejné zakázky na výměnu oken v uvedených školských objektech za obdobných
podmínek s upravenými termíny realizace.
III. u k l á d á
OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím dle bodů I. a II. tohoto usnesení.
hl. pro 5
36) MKDS Příbram – stavebně technické řešení - rozvaděče a montáž kamer - zadání
R.usn.č.716/2017
Rada I. r o z h o d u j e
o zadání zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona na základě výjimky ve smyslu ust. č.
VII, bodu 6 písm. c) směrnice č. 2/2011 – na základě poptávky provedené OPVZ z podnětu MP
dodavateli s nejnižší nabídkovou cenou.
II. s c h v a l u j e
1) uzavření smlouvy na realizaci zakázky MKDS Příbram - rozvaděče a montáž kamer se společností
Integoo s.r.o., se sílem Truhlářská 520/23, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ 26912571
za nabídkovou cenu 1 997 270 Kč bez DPH,
2) rozpočtové opatření – změnu rozpočtu města na rok 2017 na straně kapitálových výdajů, to je
snížení výdajů kapitoly 741 – OE, číslo prvku 3369 Rezerva z dotačních titulů o částku
2 523 515,70 Kč včetně DPH a navýšení výdajů kapitoly 717 – MP, číslo prvku 92 Stroje, přístroje,
zařízení ve stejné výši.
III. u k l á d á
OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky dle bodu II. tohoto
usnesení.
hl. pro 5
37) Revokace R.usn.č.622/2017 - souhlas zřizovatele se zapojením ZŠ, Příbram VII, 28. října 1
do projektu
R.usn.č.717/2017
Rada I. r e v o k u j e
R.usn.č.622/2017 ze dne 26.06.2017.
II. s o u h l a s í
1) se zapojením Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 (se sídlem 28. října 1, Příbram VII, PSČ: 261
01, IČ: 47074370) do projektu „Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti“ (reg. číslo
CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850), který bude v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání realizovat jako příjemce podpory Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy,
základní umělecká škola (se sídlem Komenského náměstí 400/9, Praha 3, PSČ: 130 00, IČ:
70874204),
2) s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi Základní školou, Příbram VII,
28. října 1 a Gymnáziem a Hudební školou hlavního města Prahy, základní umělecká škola.
hl. pro 5
38) Kežmarok - Volejbalový turnaj veteránů 2017
R.usn.č.718/2017
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
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pozvání partnerského města Kežmarok k účasti na tradičním volejbalovém turnaji veteránů, který
se bude konat 12. 8. 2017.
II. n e s c h v a l u j e
účast zástupců města Příbram na této akci.
hl. pro 5
39) Různé

Zápis ověřili:
Mgr. Alena Ženíšková
Mgr. Václav Švenda
Ing. Jindřich Vařeka,
starosta
Zapsala: Iva Černohorská
Příbram, dne: 19.07.2017
Ověřeno: 25.07.2017
Vyvěšeno: 25.07.2017
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