Město Příbram - RM 23.10.2017
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 23.10.2017
od 13.00 hodin na Městském úřadě Příbram

1) Zahájení, kontrola zápisu a usnesení z minulé RM, ověřovatelé
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Václav Švenda, Věra Kresslová

2) Schválení programu včetně návrhů změn a doplňků
P r o g r a m:
1. Zahájení, kontrola zápisu a usnesení z minulé RM, určení ověřovatelů
2. Schválení programu včetně návrhu změn a doplňků
3. Informace členů RM
4. Interpelace
5. Schválení dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí
příspěvku
6. Žádost o udělení souhlasu s přijetím věcného a finančního daru
7. Žádost o schválení přijetí daru
8. Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na projekt „Den sportu Příbram 2017“
9. Dodání automatizovaného archivačního systému pro dopravní úřad
10. Návrh z jednání BK ze dne 10.10.2017
11. Změny rozpočtu – rozpočtová opatření
12. Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
13. 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
14. Sportovní zařízení města – žádost o navýšení provozního příspěvku
(staženo z programu)
15. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy
16. Návrh z jednání Komise zdravotní a sociální ze dne 04.10.2017 o přidělení bytů v DPS
17.
1) Změna typu pracoviště „Projektu cestovních dokladů s biometrickým prvkem“
18.
1) Projednání stavu požární ochrany ve městě Příbram
19. Zrušení Směrnice č. 1/98 o požární ochraně
20. Revokace návrhu na odkoupení vodohospodářského majetku v lokalitě Sázky – Barandov Příbram
a v lokalitě Lazec – Drmlovo pole Příbram od společnosti První vodovodní a kanalizační, s.r.o., návrh
na odkoupení vodohospodářského majetku v lokalitě Lazec – Drmlovo pole Příbram od společnosti První
vodovodní a kanalizační, s.r.o. a uzavření smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků
provozně souvisejících vodovodů a kanalizací - lokalita Příbram-Sázky-Barandov, s majitelem VH sítí
společností První vodovodní a kanalizační s.r.o.
21. Kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2018
22. VRV, a. s. - nabídka na projekční a inženýrskou činnost k vodohospodářským projektům města Příbram
23. Vodojem HUSA - přerušení prací, úprava rozpočtu (staženo z programu)
24. Schválení změn a víceprací na akci „Hygienické zázemí a kuchyňka pro zaměstnance budovy radnice
města Příbram“
25. Zpracování DSP pro akci „Rekonstrukce a modernizace aquaparku Příbram“
26. Schválení změn a víceprací na akci „Rekonstrukce šaten na zimním stadionu v Příbrami“
27. Uzavření smlouvy o zajištění parkování v areálu městské ČOV
28. Žádost Mateřské školy pod Svatou Horou, Příbram II, nám. Dr. Theuera 262 o souhlas s realizací projektu
OP VVV – šablony 02 16 022
29. Žádost o navýšení provozního příspěvku MŠ V Zahradě, Jungmannova 416, 261 01 Příbram III
30. Poskytnutí propagačních materiálů
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31. Výběr dodavatele technického zabezpečení v rámci akce „Zahájení adventu v Příbrami 2017“
32. Výjimka ze zákazu požívání alkoholických nápojů
33. Zřizovací listina – Aquapark Příbram, p.o.
34. Lotyšsko - nabídka partnerství
35. Žádost o dotaci - FAMK Příbram, z.s.
36. Žádost o dotaci - CK Příbram, z.s.
37. Freiberg - Taneční turnaj 2017
38. Revokace R.usn.č.772/2017, Freiberg – fotbalový turnaj
39. Římskokatolická farnost – řešení situace ve věci březohorského hřbitova
40. Žádost o směnu pozemků v k.ú. Březové Hory
41. Návrh na schválení výpůjčky prostor v Příbrami III, Dlouhá ul. 163
42. Žádost o pronájem malé tělocvičny v Příbrami VII, Žežická 193
43. Návrh na schválení podání výpovědi smlouvy o nájmu prostor v budově města v Příbrami VIII – 45
2
2
44. Žádost o prodej části pozemku p. č. 659/3 o výměře cca 19 m z celkové výměry 1902 m v katastrálním
území Háje u Příbramě
2
2
45. Žádost o prodej části pozemku p. č. 1172/1 o výměře cca 440 m z celkové výměry 13338 m
v katastrálním území Podlesí nad Litavkou
2
2
46. Žádost o prodej části pozemku p. č. 1483/1 o výměře cca 380 m z celkové výměry 8402 m v katastrálním
území Příbram
47. Žádost o uzavření smlouvy o pronájmu id. podílů pozemku p. č. 471/3 v katastrálním území Březové Hory
48. Záměr prodeje pozemku p. č. 334/3 v katastrálním území Žežice
49. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kanalizační přípojky a budoucího umístění revizní
šachtice v k. ú. Příbram
50. Návrh na doprojednání věcného břemene uloženého NTL plynovodu přes pozemek p. č. 3147 v k. ú.
Příbram
51. Výkup podílu ve výši id. ½ pozemků p. č. 2333/124, p. č. 2333/142 a p. č. 2333/154, vše v k. ú. Příbram
52. Žádost Společenství vlastníků jednotek Dlouhá 103 o udělení souhlasu s vybudováním vnějšího výtahu
a s vybudováním nové vstupní plochy s nájezdovou rampou
53. Žádost o zřízení budoucího uložení kabelového vedení NN - p. č. 3097/1, p. č. 3096/1, p. č. 3103/8, p. č.
3103/6 a p. č. 3102/118, vše v k. ú. Příbram
54. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení STL plynovodní přípojky – p. č. 2044/1 v k. ú. Příbram
55. Žádost o zřízení věcného břemene cesty přes část pozemku p. č. 3162/1 v k. ú. Příbram
56. Žádost o stanovisko k umístění nové základnové stanice GSM firmy Vodafone
57. Žádost společnosti Gynase s.r.o. o souhlas s umístěním sídla
58. Návrh programu 32. zasedání ZM dne 13.11.2017
59. Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.07.2017 do 30.09.2017 včetně plnění usnesení ZM
za minulá období
60. Schválení Dodatku č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu
č. PBA-VZ-5/2016
61. Schválení Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku
č.PBA-S-140/2017
62. Návrh na schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání č. 834/MERK/2017
63. Návrh na přidělení sociálního bytu
64. Předání majetku do vlastnictví Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram, p. o.
65. Změna č. 3 Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Místní akční plán ORP Příbram“
66. Schválení změnového Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Výstavba parkovacích systémů P+R, B+R
a K+R v Příbrami“
67. Přijetí dotace na projekt „Územní studie pro obce ve správním obvodu ORP Příbram“
68. Přijetí dotace na projekt „Implementace programů zlepšování kvality ovzduší (PZKO) na území města
Příbram“
69. Projednání přerušení provozu MŠ Waldorfské školy
70. Žádost ředitelky Mateřské školy, Příbram VII, Jana Drdy 496 o výpůjčku části pozemku
71. Žádost ředitelky MŠ Perníková chaloupka, Kutnohorská 101, Příbram VII, o převod finančních prostředků
z rezervního fondu do fondu investic
72. Návrh na odkoupení vodovodního řadu PVC DN 200 a kanalizačního řadu AC DN 300 a zřízení služebnosti
inženýrské sítě, v k.ú. Příbram od společnosti Park Evropská Dva a.s.
73. Oprava fasády atria zámečku Ernestinum, Příbram – výběr dodavatele
74. Automatické strojní česle – výběr dodavatele
75. Výměna membrán provzdušňovacích elementů na ČOV Příbram – výběr dodavatele
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76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

Výměna plynojemu – 3 membránový plynojem – výběr dodavatele
Chodníky v Příbrami – 2017 - zrušení
Modernizace výtahů – Příbram VIII / 101 – 102 – hodnotící komise
Změna stanov Svazku obcí pro vodovody a kanalizace – návrh z VH 21.09.2017
Neodkladné provedení výměny úseku kanalizační stoky „V“ v Příbrami VIII, Nový rybník
Realizace parkovišť P+R, Příbram – dílčí část 2 – Příbram VII, Drkolnov u březohorského hřbitova
Výměna zařízení k likvidaci bioplynu (ZLB) – hořák bioplynu – výběr dodavatele
Čerpadla vratného kalu pro provoz ČOV Příbram – výběr dodavatele
Zvýšení platů ředitelů příspěvkových organizací města a vedoucí organizační složky města v souladu
s nařízením vlády č. 340/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Souvislé opravy 2017
Návrh na uzavření smlouvy s agenturou Borila Entertainment na zajištění kapely Smokie pro akci Dny
kultury a sportu 2018
Schválení vstupu města Příbram do Turistické oblasti Brdy a Podbrdsko, z. s.
Různé

R.usn.č.989/2017
Rada
schvaluje
stažení materiálů č. 14 a 23 z programu dnešního jednání RM.
hl. pro 7
R.usn.č.990/2017
Rada s c h v a l u j e
zařazení materiálu „Schválení vstupu města Příbram do Turistické oblasti Brdy a Podbrrdsko, z. s.“
do programu dnešního jednání RM.
hl. pro 7
R.usn.č.991/2017
Rada
schvaluje
upravený program dnešního jednání RM.
hl. pro 7
3) Informace členů RM

4) Interpelace
5) Schválení dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí
příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č.PBA-VZ-43/2017
č. národního projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000059 Nové pracovní příležitosti – VPP,
financovaného z operačního programu Zaměstnanost
R.usn.č.992/2017
Rada s c h v a l u j e
1) uzavření dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí
příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. PBA-VZ43/2017,
2) přijetí dotace na vytvoření 5 pracovních míst za podmínek blíže specifikovaných v přiložené dohodě.
hl. pro 7
6) Žádost o udělení souhlasu s přijetím věcného a finančního daru
R.usn.č.993/2017
Rada u d ě l u j e
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souhlas Centru sociálních a zdravotních služeb města Příbram s přijetím věcného daru v hodnotě
1.500,00 Kč pro děti z dětských skupin a věcného daru v hodnotě 2.990 Kč pro Domov seniorů.
hl. pro 7
7) Žádost o schválení přijetí daru
R.usn.č.994/2017
Rada s c h v a l u j e
přijetí daru pro příspěvkovou organizaci Sportovní zařízení města Příbram a to herního prvku v hodnotě
40.000,00 Kč.
hl. pro 7
8) Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na projekt „Den sportu Příbram 2017“
R.usn.č.995/2017
Rada s c h v a l u j e
přijetí dotace ve výši 200.000,00 Kč z rozpočtu Středočeského kraje na projekt „Den sportu Příbram
2017“ a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace se Středočeským krajem na tento projekt.
hl. pro 7
9) Dodání automatizovaného archivačního systému pro dopravní úřad
R.usn.č.996/2017
Rada I. r o z h o d u j e
o udělení výjimky na přímé zadání zakázky malého rozsahu zadávané v souladu s čl. VII, bodu 6, písm.
c) směrnice č. 2/2011 - „Dodání automatizovaného archivačního systému Hänel Rotomat pro dopravní
úřad“.
II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dodání automatizovaného archivačního systému Hänel Rotomat R700 s firmou
Kasys, s.r.o., Plzeň, IČO: 46882481 za částku 689.050,00 Kč bez DPH (833.751,00 Kč včetně DPH),
uhrazeno bude z prvku 3490 – Stroje, přístroje a zařízení.
III. u k l á d á
OVV zajistit uzavření smlouvy v souladu s bodem II. tohoto usnesení.
hl. pro 7
10) Návrh z jednání bytové komise ze dne 10.10.2017
Hlasováno o návrhu Ing. Dvořáka.
R.usn.č.997/2017
Rada I. s c h v a l u j e
1) uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 1020/MERK/2016 k bytu č. …………… v Příbrami VII,
náměstí 17. listopadu 303, 1+1, byt standard, s panem ……………, na dobu určitou 1 roku od
1.11.2017, za cenu 116,00 Kč/m²/měsíc,
2) uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 1034/MERK/2016 k bytu č. …………… v Příbrami VI,
U Dolu Anna 26, 2+0, byt standard, s panem ……………, na dobu určitou 1 roku od 5.11.2017 za
cenu 80,00 Kč/m²/měsíc,
3) uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 1083/MERK/2014 k bytu č. …………… v Příbrami IV,
Čs. armády 5, 2+1, byt standard, s paní ……………, na dobu určitou 1 roku od 1.11.2017
za
cenu 80,00 Kč/m²/měsíc,
4) uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 1160/MERK/2016 k bytu č. …………… v Příbrami IV,
Čs. armády 5, 1+0, služební byt, s panem ……………, na dobu určitou 1 roku od 1.12.2017 za cenu
70,00 Kč/m²/měsíc,
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5) uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 1029/MERK/2016 k bytu č. …………… v Příbrami III,
Dlouhá 100, 1+0, služební byt, s paní ……………, na dobu určitou 1 roku od 1.11.2017 za cenu
70,00 Kč/m²/měsíc,
6) uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 1085/MERK/2014 k bytu č. …………… v Příbrami IV,
Čs. armády 4, 1+0, byt pro příjmově vymezené osoby, se slečnou ……………, na dobu určitou 1
roku od 1.11.2017 za cenu 47,28 Kč/m²/měsíc,
7) uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 1032/MERK/2016 k bytu č. …………… v Příbrami VII,
Březohorská 183, 2+1, byt standard, s paní …………… a panem ……………, na dobu určitou 1
roku od 15.11.2017 za cenu 80,00 Kč/m²/měsíc,
8) uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 1139/MERK/2014 k bytu č. …………… v Příbrami IV,
Čs. armády 4, 2+1, byt pro příjmově vymezené osoby, s paní …………… a panem ……………, na
2
dobu určitou 1 roku od 1.12.2017 za cenu 47,28 Kč/m /měsíc,
9) uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 1033/MERK/2016 k bytu č. …………… v Příbrami VIII,
Brodská 92, 2+0, byt standard, s paní ……………, na dobu určitou 1 roku od 15.11.2017 za cenu
2
128,00 Kč/m /měsíc.
II. s t a h u j e
z dnešního jednání RM body:
1) přenechání bytu č. …………… v Příbrami IV, Čs. armády 4 byt pro příjmově vymezené osoby, 1+0,
2
panu ……………, na dobu určitou 1 roku za cenu 47,28 Kč/m /měsíc,
2) přenechání bytu č. …………… v Příbram IV, Čs. armády 4, byt pro příjmově vymezené osoby, 1+0,
paní ……………, na dobu určitou 1 roku za cenu 47,28 Kč/m²/měsíc,
3) přenechání bytu č. …………… v Příbram IV, Čs. armády 4 byt pro příjmově vymezené osoby, 1+0,
paní ……………, na dobu určitou 1 roku za cenu 47,28 Kč/m²/měsíc.
hl. pro 7
11) Změny rozpočtu – rozpočtová opatření
R.usn.č.998/2017
Rada s c h v a l u j e
11 a) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017 na straně běžných výdajů
v rámci kapitoly 717 - Městská policie Příbram
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017 na straně běžných výdajů v rámci kapitoly
717 - Městská policie Příbram
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

název akce

RP0237

717 - MP

5311

5139

RP0237

717 - MP

5311

5164

002 Provozní
výdaje MP.
002 Provozní
výdaje MP.

prvek
rozpočtu
77

popis

částka změny

Nákup materiálu

80 000,00

85

Nájemné

-80 000,00

11 b) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení příjmů kapitoly 741
- OE o částku 853.540,20 Kč a navýšení výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ ve stejné výši z důvodu přijetí
neinvestiční účelové dotace z MŠMT ČR na projekt "ŠABLONY" určené pro ZŠ, Příbram II, Jiráskovy
sady 273
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE o částku
853.540,20 Kč a navýšení výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové
dotace z MŠMT ČR na projekt "ŠABLONY" určené pro ZŠ, Příbram II, Jiráskovy sady 273.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
pol.

účelový
znak

prvek
rozpočtu

741 - OE

4116

33063

4204

RP0304

741 - OE

4116

33063

4205

RP0304

788 - ŠŠZ

5336

33063

4206

č. pož.

kapitola

RP0304

paragraf

3113

popis
Neinv. účelová dotace MŠMT ČR "Šablony" ZŠ Jiráskovy sady - 85
%
Neinv. účelová dotace MŠMT ČR "Šablony" ZŠ Jiráskovy sady - 15
%
Neinv. účelová dotace MŠMT ČR "Šablony" ZŠ Jiráskovy sady - 85

částka změny
725 509,17

128 031,03
725 509,17
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RP0304

788 - ŠŠZ

3113

5336

33063

4207

%
Neinv. účelová dotace MŠMT ČR "Šablony" ZŠ Jiráskovy sady - 15
%

128 031,03

11 c) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017 na straně výdajů v rámci
kapitoly 749 - Městská realitní kancelář
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017 na straně výdajů v rámci kapitoly 749 Městská realitní kancelář.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

název akce

RP0305

749 - MěRK

3612

5171

RP0305

749 - MěRK

3612

6122

001 Běžné výdaje správa a údržba
bytů a nebytů
001 Byty

prvek
rozpočtu
484

popis

částka změny

Opravy a udržování

-60 400,00

4210

Stroje, přístroje, zařízení

60 400,00

11 d) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017 na straně běžných výdajů
v rámci kapitoly 777 - OŠKS
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017 na straně běžných výdajů v rámci kapitoly
777 – OŠKS.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0319

777 OŠKS

3319

5169

RP0319

777 OŠKS

3319

5139

RP0319

777 OŠKS

3319

5041

RP0319

777 OŠKS

3319

5041

název
akce
001
Kultura,
sport
001
Kultura,
sport
001
Kultura,
sport
001
Kultura,
sport

prvek
rozpočtu
3722

popis

částka změny

Nákup ostatních služeb

-136 353,00

3723

Nákup materiálu

-1 000,00

3766

Odměny umělcům a jejich
zástupcům

-37 000,00

3767

Odměny umělcům a jejich
zástupcům

174 353,00

11 e) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení rozpočtu příjmů
kapitoly 741 - OE o částku 56.000,00 Kč (transfery ÚZ 13013) a rozpočtu výdajů kapitoly 749 – MěRK
ve stejné výši z důvodu přijetí příspěvku (za srpen 2017) 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-5/2016
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 OE o částku 56.000,00 Kč (transfery ÚZ 13013) a rozpočtu výdajů kapitoly 749 - MěRK ve stejné výši
z důvodu přijetí příspěvku (za srpen 2017) 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-5/2016.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0322

749 MěRK

6409

5011

účel.
znak
13013

RP0322

749 MěRK

6409

5011

13013

RP0322

749 MěRK

6409

5031

13013

název akce
003 Nové prac.
příležitosti
(vrátný) - VPP,
OP
Zaměstnanost
003 Nové prac.
příležitosti
(vrátný) - VPP,
OP
Zaměstnanost
003 Nové prac.
příležitosti
(vrátný) - VPP,
OP

prvek
rozpočtu
3931

popis

částka změny

82,38 % Platy

34 427,43

3930

17,62 % Platy

7 363,57

3933

82,38 % Pojistné na
sociální zabezpečení a
příspěvek na státní
politiku zaměstnanosti

8 607,06
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RP0322

749 MěRK

6409

5031

13013

RP0322

749 MěRK

6409

5032

13013

RP0322

749 MěRK

6409

5032

13013

RP0324

741 - OE

4116

13013

RP0324

741 - OE

4116

13013

Zaměstnanost
003 Nové prac.
příležitosti
(vrátný) - VPP,
OP
Zaměstnanost
003 Nové prac.
příležitosti
(vrátný) - VPP,
OP
Zaměstnanost
003 Nové prac.
příležitosti
(vrátný) - VPP,
OP
Zaměstnanost
001 Neinvestiční
přijaté transfery
001 Neinvestiční
přijaté transfery

3932

17,62 % Pojistné na
sociální zabezpečení a
příspěvek na státní
politiku zaměstnanosti

1 840,94

3935

82,38 % Pojistné na
veřejné zdravotní
pojištění

3 098,31

3934

17,62 % Pojistné na
veřejné zdravotní
pojštění

662,69

3928

Nové pracovní příležitosti
82,38 % z ESF (vrátný
na ubytovně)
Nové pracovní příležitosti
17,62 % ze SR (vrátný
na ubytovně)

46 132,80

3929

9 867,20

11 f) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení rozpočtu příjmů
kapitoly 741 - OE (transfery ÚZ 33063) o částku 2.099.500,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitol: 719 – OVV o
částku 272.970,53 Kč, 788 - ŠŠZ o částku 1.714.361,60 Kč a kapitoly 787 - CSZS o částku 112.167,87 Kč a
další změny v rámci výdajů kapitoly 719 - OVV z důvodu přijetí 3. 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 2017, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 OE (transfery ÚZ 33063) o částku 2.099.500,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitol: 719 - OVV o částku
272.970,53 Kč, 788 - ŠŠZ o částku 1.714.361,60 Kč a kapitoly 787 - CSZS o částku 112.167,87 Kč a
další změny v rámci výdajů kapitoly 719 - OVV z důvodu přijetí 3. platby dotace dle Rozhodnutí MŠMT
ČR o poskytnutí dotace č. 15_007/0000235-01 na projekt "Inkluzivní vzdělávání na základních školách
v Příbrami".
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

RP0315

741 - OE

4116

účel.
znak
33063

RP0315

741 - OE

4116

33063

RP0316

788 - ŠŠZ

3113

5336

33063

RP0316

788 - ŠŠZ

3113

5336

33063

RP0316

788 - ŠŠZ

3113

5336

33063

RP0316

788 - ŠŠZ

3113

5336

33063

RP0316

788 - ŠŠZ

3113

5336

33063

RP0316

788 - ŠŠZ

3113

5336

33063

RP0316

788 - ŠŠZ

3113

5336

33063

RP0316

788 - ŠŠZ

3113

5336

33063

RP0316

788 - ŠŠZ

3113

5336

33063

RP0316

788 - ŠŠZ

3113

5336

33063

RP0317

787 - CSZS

4351

5336

33063

RP0317

787 - CSZS

4351

5336

33063

RP0321

719 - OVV

3113

5011

33063

paragraf

pol.

název akce
001 Neinvestiční
přijaté transfery
001 Neinvestiční
přijaté transfery
004 Základní
školy
004 Základní
školy
004 Základní
školy
004 Základní
školy
004 Základní
školy
004 Základní
školy
004 Základní
školy
004 Základní
školy
004 Základní
školy
004 Základní
školy
003 Transfery
neinvestiční
003 Transfery
neinvestiční
006 Inkluzivní
vzdělávání na ZŠ

prvek
rozpočtu
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3906

popis

částka změny

Inkluzicní vzdělávání EU
Inkluzivní vzdělávání ČR
Inkluzivní vzdělávání EU
Inkluzivní vzdělávání ČR
Inkluzivní vzdělávání EU
Inkluzivní vzdělávání ČR
Inkluzivní vzdělávání EU
Inkluzivní vzdělávání ČR
Inkluzivní vzdělávání EU
Inkluzivní vzdělávání ČR
Inkluzivní vzdělávání EU
Inkluzivní vzdělávání ČR
Inkluzivní vzdělávání EU
Inkluzivní vzdělávání ČR
Platy - EU

1 878 500,00
221 000,00
247 843,16
29 158,00
438 875,57
51 632,42
230 763,41
27 148,64
408 476,60
48 056,10
207 943,74
24 463,96
100 360,69
11 807,18
65 620,00
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RP0321

719 - OVV

3113

5011

33063

RP0321

719 - OVV

3113

5011

RP0321

719 - OVV

3113

5021

33063

RP0321

719 - OVV

3113

5021

33063

RP0321

719 - OVV

3113

5021

RP0321

719 - OVV

3113

5031

33063

RP0321

719 - OVV

3113

5031

33063

RP0321

719 - OVV

3113

5031

RP0321

719 - OVV

3113

5032

33063

RP0321

719 - OVV

3113

5032

33063

RP0321

719 - OVV

3113

5032

RP0321

719 - OVV

6171

5011

v Příbrami
006 Inkluzivní
vzdělávání na ZŠ
v Příbrami
006 Inkluzivní
vzdělávání na ZŠ
v Příbrami
006 Inkluzivní
vzdělávání na ZŠ
v Příbrami
006 Inkluzivní
vzdělávání na ZŠ
v Příbrami
006 Inkluzivní
vzdělávání na ZŠ
v Příbrami
006 Inkluzivní
vzdělávání na ZŠ
v Příbrami
006 Inkluzivní
vzdělávání na ZŠ
v Příbrami
006 Inkluzivní
vzdělávání na ZŠ
v Příbrami
006 Inkluzivní
vzdělávání na ZŠ
v Příbrami
006 Inkluzivní
vzdělávání na ZŠ
v Příbrami
006 Inkluzivní
vzdělávání na ZŠ
v Příbrami
001 Činnost
místní správy

3907

Platy - ČR

7 720,00

3912

Platy - spoluúčast

3 860,00

3904

Ostatní osobní náklady EU

116 654,00

3905

Ostatní osobní náklady ČR

13 724,00

3913

Ostatní osobní náklady spoluúčast

6 862,00

3908

Sociální pojištění - EU

45 560,85

3909

Sociální pojištění - ČR

5 360,10

3916

Sociální pojištění spoluúčast

2 680,05

3914

Zdravotní pojištění - EU

16 401,94

3911

Zdravotní pojištění - ČR

1 929,64

3915

Zdravotní pojištění spoluúčast

964,82

182

Platy zaměstnanců

-14 366,87

11 g) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení rozpočtu příjmů
kapitoly 741 - OE (transfery ÚZ 13013) o částku 60.000,00 Kč a výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva
z dotačních titulů) ve stejné výši a změny rozpočtu výdajů v rámci kapitoly 717 - Městská policie
Příbram z důvodu přijetí příspěvku (za srpen 2017) 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 kapitoly 741 OE (transfery ÚZ 13013) o částku 60.000,00 Kč a výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů)
ve stejné výši a změny rozpočtu výdajů v rámci kapitoly 717 - Městská policie Příbram z důvodu přijetí
příspěvku (za srpen 2017) 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

RP0323

741 - OE

4116

účel.
znak
13013

RP0323

741 - OE

4116

13013

RP0323

741 - OE

6171

5901

RP0329

717 - MP

5311

5011

13013

RP0329

717 - MP

5311

5011

13013

RP0329

717 - MP

5311

5032

13013

paragraf

pol.

název akce
001 Neinvestiční přijaté
transfery
001 Neinvestiční přijaté
transfery
001 Ostatní
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 -

prvek
rozpočtu
3625

popis

částka
změny
49 428,00

3627

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

3628

Platy 17,62 %

7 889,53

3629

Zdravotní

3 319,91

3626
3369

10 572,00
60 000,00
36 886,47
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RP0329

717 - MP

5311

5032

13013

RP0329

717 - MP

5311

5031

13013

RP0329

717 - MP

5311

5031

13013

RP0329

717 - MP

5311

5011

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.

pojištění 82,38 %

RP0329

717 - MP

5311

5032

002 Provozní výdaje MP.

72

RP0329

717 - MP

5311

5031

002 Provozní výdaje MP.

70

3630

Zdravotní
pojištění 17,62 %

710,09

3631

Pojistné na
sociální
zabezpečení a
příspěvek ...
82,38 %
Pojistné na
sociální
zabezpečení a
příspěvek ...
17,62 %
Platy
zaměstnanců
Zdravotní
pojištění
Sociální pojištění

9 221,62

3632

69

1 972,38

-44 776,00
-4 030,00
-11 194,00

11 h) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017 na straně kapitálových výdajů
v rámci kapitoly 760 - OŘPD důvodu zpracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní
prostředí do 68. výzvy na projekt „Předcházení vzniku bioodpadů ve městě Příbram“
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017 na straně kapitálových výdajů v rámci kapitoly
760 - OŘPD důvodu zpracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí do 68. výzvy
na projekt „Předcházení vzniku bioodpadů ve městě Příbram“.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0313

760 OŘPD

3725

6122

RP0313

760 OŘPD

3639

6901

účelový
znak

název
akce
001
Žádosti o
investiční
dotace
001
Žádosti o
investiční
dotace

prvek
rozpočtu
4153

popis

částka změny

Domácí kompostéry

55 000,00

3496

Rezerva kapitálových výd.- různé
projekty

-55 000,00

11 i) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení rozpočtu příjmů
kapitoly 741 - OE (transfery) o částku 1.122.541,02 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 721 - OIT ve výši
977.341,02 Kč, kapitoly 741 - OE ve výši 145.200,00 Kč a další změny v rámci výdajů kapitoly 760 - OŘPD
v souvislosti s přijetím dotace na projekt Modernizace městského informačního systému MěÚ Příbram
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 OE (transfery) o částku 1.122.541,02 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 721 - OIT ve výši 977.341,02 Kč,
kapitoly 741 - OE ve výši 145.200,00 Kč a další změny v rámci výdajů kapitoly 760 - OŘPD v souvislosti
s přijetím dotace na projekt Modernizace městského informačního systému MěÚ Příbram.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

RP0302

741 - OE

4116

účel.
znak
17016

RP0302

741 - OE

4116

17015

001 Neinvestiční přijaté
transfery

4150

RP0302

741 - OE

4216

17969

002 Investiční přijaté
transfery

4151

RP0302

741 - OE

4216

17968

002 Investiční přijaté
transfery

4152

RP0311

721 - OIT

6125

17969

003 Modernizace městského

4026

paragraf

3639

pol.

001 Neinvestiční přijaté
transfery

prvek
rozpočtu
4149

popis
MMR - Modernizace
měst. inf. systému
MěÚ Příbram
MMR - Modernizace
měst. inf. systému
MěÚ Příbram
MMR - Modernizace
měst. inf. systému
MěÚ Příbram
MMR - Modernizace
měst. inf. systému
MěÚ Příbram
Výpočetní technika

částka
změny
154 275,00

9 075,00

905 902,63

53 288,39

234 107,17
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EU - 85 %
4027

Výpočetní technika
SR - 5 %

13 771,01

4028

Výpočetní technika
vlastní zdroje - 10 %

27 542,02

4019

Technická podpora
EU - 85 %

596 632,70

4018

Technická podpora
SR - 5ˇ%

35 096,04

4020

Technická podpora
vlastní zdroje - 10 %

70 192,08

3495

Rezerva

-150 040,00

4048

Zpracování žádosti o
dotaci - 5 %
Zpracování žádosti o
dotaci - 85 %
Zpracování žádosti o
dotaci - nezpůsobilé
výdaje
Zpracování žádosti o
dotaci - spoluúčast
10 %
Rezerva starosty

14 520,00

RP0311

721 - OIT

3639

6125

RP0311

721 - OIT

3639

6125

RP0311

721 - OIT

3639

5168

17016

RP0311

721 - OIT

3639

5168

17015

RP0311

721 - OIT

3639

5168

RP0312

760 OŘPD
760 OŘPD
760 OŘPD
760 OŘPD

3639

5901

3639

5169

17015

3639

5169

17016

3639

5169

RP0312

760 OŘPD

3639

5169

002 Modernizace městského
informačního systému

4049

RP0341

741 - OE

6171

5901

001 Ostatní

660

RP0312
RP0312
RP0312

17968

informačního systému MěÚ
Příbram
003 Modernizace městského
informačního systému MěÚ
Příbram
003 Modernizace městského
informačního systému MěÚ
Příbram
002 Modernizace městského
informačního systému MěÚ
Příbram
002 Modernizace městského
informačního systému MěÚ
Příbram
002 Modernizace městského
informačního systému MěÚ
Příbram
001 Žádosti o
dotace,monitoring a publicita
002 Modernizace městského
informačního systému
002 Modernizace městského
informačního systému
002 Modernizace městského
informačního systému

4047
4050

123 420,00
4 840,00

7 260,00

145 200,00

11 j) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení rozpočtu příjmů
kapitoly 741 - OE (neinvestiční transfery ÚZ 98071) o částku 710.814,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly
719 – OVV ve stejné výši z důvodu přijetí účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR, které se konají ve dnech 20. a 21. října 2017
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 OE (neinvestiční transfery ÚZ 98071) o částku 710.814,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 719 – OVV
ve stejné výši z důvodu přijetí účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR, které se konají ve dnech 20. a 21. října 2017.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

název akce

4111

účel.
znak
98071

RP0327

741 - OE

RP0337

719 - OVV

6114

5173

98071

719 - OVV

6114

5137

98071

RP0337

719 - OVV

6114

5139

98071

RP0337

719 - OVV

6114

5164

98071

RP0337

719 - OVV

6114

5169

98071

RP0337

719 - OVV

6114

5171

98071

RP0337

719 - OVV

6114

5021

98071

RP0337

719 - OVV

6114

5011

98071

RP0337

719 - OVV

6114

5031

98071

010 Volby do
Poslanecké sněmovny
parlamentu ČR
010 Volby do
Poslanecké sněmovny
parlamentu ČR
010 Volby do
Poslanecké sněmovny
parlamentu ČR
010 Volby do
Poslanecké sněmovny
parlamentu ČR
010 Volby do
Poslanecké sněmovny
parlamentu ČR
010 Volby do
Poslanecké sněmovny
parlamentu ČR
010 Volby do
Poslanecké sněmovny
parlamentu ČR
010 Volby do
Poslanecké sněmovny
parlamentu ČR
010 Volby do

RP0337

paragraf

pol.

001 Neinvestiční
přijaté transfery

prvek
rozpočtu
2061

2305

popis
Volby do Poslanecké
sněmovny
Parlamentu ČR
Cestovné

částka
změny
710 814,00

10 000,00

2306

Drobný hmotný
dlouhodobý majetek

10 000,00

1944

Materiál

130 000,00

4067

Nájemné

100 000,00

1945

Nákup ostatních
služeb

60 000,00

1946

Opravy a udržování

20 000,00

1948

Ostatní osobní výdaje

300 814,00

2839

Platy

20 000,00

1947

Povinné pojistné na

20 000,00
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RP0337

719 - OVV

6114

5032

98071

RP0337

719 - OVV

6114

5019

98071

RP0337

719 - OVV

6114

5161

98071

Poslanecké sněmovny
parlamentu ČR
010 Volby do
Poslanecké sněmovny
parlamentu ČR
010 Volby do
Poslanecké sněmovny
parlamentu ČR
010 Volby do
Poslanecké sněmovny
parlamentu ČR

sociální zabezpečení
10 000,00

1952

Povinné pojistné na
veřejné zdravotní
pojištění
Refundace

1953

Služby pošt

10 000,00

1951

20 000,00

11 k) 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.

název akce

RP0331

786 - OIRM

3231

5171

RP0331

786 - OIRM

3122

5171

009 Základní
umělecké školy
013 Střední školy

RP0331
RP0331

786 - OIRM
786 - OIRM

3113
3111

5169
5171

010 Základní školy
017 Mateřské školy

3873
3245

RP0331

786 - OIRM

3111

5169

017 Mateřské školy

3246

prvek
rozpočtu
3256
3289

popis

částka změny

Opravy a
udržování
Opravy a
údržba
Ostatní služby
Opravy a
údržba
Ostatní služby

245 436,00
1 311 343,00
-156 779,00
-650 000,00
-750 000,00

11 l) 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.

název akce

RP0335

786 - OIRM

2219

6121

RP0335

786 - OIRM

2219

6121

RP0335

786 - OIRM

3412

6121

014 Parkoviště Čechovská ulice,
Příbram VIII
034 Chodníky
Příbram VII, ulice
Ve Dvoře
027 Zimní stadion
Příbram

prvek
rozpočtu
3849

popis

částka změny

Realizace stavby

-314 277,00

4214

Realizace stavby

86 871,00

3860

Stavební úpravy šaten

227 406,00

11 m) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017 na straně výdajů v rámci
kapitoly 792 - Fond vodohospodářského majetku města
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017 na straně výdajů v rámci kapitoly 792 - Fond
vodohospodářského majetku města.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

název akce

RP0332

792 - FOVM

2321

6121

RP0332

792 - FOVM

2321

5169

RP0332

792 - FOVM

3639

5171

002
Kapitálové
výdaje
001 Běžné
výdaje
001 Běžné
výdaje

prvek
rozpočtu
4212

popis

částka změny

Domovní ČOV Zavržice a Bytíz

170 126,00

4213

Nákup ostatních služeb

78 650,00

3829

Příbram II, Obecnická ul. - obnova
kanalizace + obnova vodovodu

-248 776,00

11 n) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení příjmů kapitoly 741
- OE (daňové příjmy) o částku 3.919.880,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 778 - DAD (inv. příspěvek)
o částku 399.880,00 Kč, navýšení výdajů kapitoly 739 - TS (neinv. příspěvek) o částku 2.020.000,00 Kč
a navýšení výdajů kapitoly 781 - SZM (neinv. příspěvek) o částku 1.500.000,00 Kč
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rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (daňové
příjmy) o částku 3.919.880,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 778 - DAD (inv. příspěvek) o částku
399.880,00 Kč, navýšení výdajů kapitoly 739 - TS (neinv. příspěvek) o částku 2.020.000,00 Kč a
navýšení výdajů kapitoly 781 - SZM (neinv. příspěvek) o částku 1.500.000,00 Kč.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.
RP0342
RP0343
RP0344
RP0345

kapitola

paragraf

pol.

739 - TS
778 - DAD
781 - SZM
741 - OE

3639
3311
3412

5331
6351
5331
1211

účelový
znak

prvek
rozpočtu
546
526
548
33

popis

částka změny

Neinvestiční příspěvek
Investiční příspěvek
Neinvestiční příspěvky
Daň z přidané hodnoty

2 020 000,00
399 880,00
1 500 000,00
3 919 880,00

11 o) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení rozpočtu příjmů
kapitoly 741 - OE (neinvestiční transfery, ÚZ 33063) o částku 123.128,50 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly
719 - OVV ve stejné výši a další změny v rámci výdajů kapitoly 719 - OVV z důvodu přijetí transferu dle
Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 15_005/0000118-01 ze dne 20.06.2016, č.j. MŠMT - 10790/2016-1
na
projekt:
Místní
akční
plán
ORP
Příbram,
reg.
číslo
projektu
dle
MS2014+:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000118, prioritní osa: 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu,
primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 OE (neinvestiční transfery, ÚZ 33063) o částku 123.128,50 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 719 – OVV
ve stejné výši a další změny v rámci výdajů kapitoly 719 - OVV z důvodu přijetí transferu dle Rozhodnutí
o poskytnutí dotace č. 15_005/0000118-01 ze dne 20.06.2016, č.j. MŠMT - 10790/2016-1 na projekt:
Místní akční plán ORP Příbram, reg. číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000118,
prioritní osa: 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

741 - OE
741 - OE
719 - OVV

3119

4116
4116
5021

účel.
znak
33063
33063
33063

RP0328
RP0328
RP0336

RP0336

719 - OVV

3119

5021

33063

RP0336

719 - OVV

3119

5021

RP0336

719 - OVV

3119

5031

33063

RP0336

719 - OVV

3119

5031

33063

RP0336

719 - OVV

3119

5031

RP0336

719 - OVV

3119

5032

33063

RP0336

719 - OVV

3119

5032

33063

RP0336

719 - OVV

3119

5032

RP0336

719 - OVV

3119

5162

33063

název akce
001 Neinvestiční přijaté transfery
001 Neinvestiční přijaté transfery
005 Místní akční plán ORP
Příbram (projekt Operačního
programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání)
005 Místní akční plán ORP
Příbram (projekt Operačního
programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání)
005 Místní akční plán ORP
Příbram (projekt Operačního
programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání)
005 Místní akční plán ORP
Příbram (projekt Operačního
programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání)
005 Místní akční plán ORP
Příbram (projekt Operačního
programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání)
005 Místní akční plán ORP
Příbram (projekt Operačního
programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání)
005 Místní akční plán ORP
Příbram (projekt Operačního
programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání)
005 Místní akční plán ORP
Příbram (projekt Operačního
programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání)
005 Místní akční plán ORP
Příbram (projekt Operačního
programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání)
005 Místní akční plán ORP
Příbram (projekt Operačního

částka
změny
12 960,90
110 167,60
68 819,40

prvek
rozpočtu
3788
3787
3792

popis

3793

Ostatní osobní
výdaje (dohody)
10 %

8 096,40

3794

Ostatní osobní
výdaje (dohody) dohody 5 %

4 048,20

3795

Pojistné na
sociální
zabezpečení 85 %

14 920,05

3797

Pojistné na
sociální
zabezpečení 10 %

1 755,30

3798

Pojistné na
sociální
zabezpečení spolu´čast 5 %
Pojistné na
veřejné zdravotní
pojištění 85 %

877,65

3800

Pojistné na
veřejné zdravotní
pojištění 10 %

632,00

3801

Pojistné na
veřejné zdravotní
pojištění spoluúčast 5 %
Služby
telekomunikací a

316,00

3799

3820

MAP 11 %
MAP 89 %
Ostatní osobní
výdaje (dohody)
85 %

5 372,00

1 700,00
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RP0336

719 - OVV

3119

5162

33063

RP0336

719 - OVV

3119

5162

RP0336

719 - OVV

3119

5173

33063

RP0336

719 - OVV

3119

5173

33063

RP0336

719 - OVV

3119

5173

RP0336

719 - OVV

3119

5175

33063

RP0336

719 - OVV

3119

5175

33063

RP0336

719 - OVV

3119

5175

RP0336

719 - OVV

3119

5139

33063

RP0336

719 - OVV

3119

5139

33063

RP0336

719 - OVV

3119

5139

RP0336

719 - OVV

3119

5169

33063

RP0336

719 - OVV

3119

5169

33063

RP0336

719 - OVV

3119

5169

RP0336

719 - OVV

6171

5011

programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání)
005 Místní akční plán ORP
Příbram (projekt Operačního
programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání)
005 Místní akční plán ORP
Příbram (projekt Operačního
programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání)
005 Místní akční plán ORP
Příbram (projekt Operačního
programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání)
005 Místní akční plán ORP
Příbram (projekt Operačního
programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání)
005 Místní akční plán ORP
Příbram (projekt Operačního
programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání)
005 Místní akční plán ORP
Příbram (projekt Operačního
programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání)
005 Místní akční plán ORP
Příbram (projekt Operačního
programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání)
005 Místní akční plán ORP
Příbram (projekt Operačního
programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání)
005 Místní akční plán ORP
Příbram (projekt Operačního
programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání)
005 Místní akční plán ORP
Příbram (projekt Operačního
programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání)
005 Místní akční plán ORP
Příbram (projekt Operačního
programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání)
005 Místní akční plán ORP
Příbram (projekt Operačního
programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání)
005 Místní akční plán ORP
Příbram (projekt Operačního
programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání)
005 Místní akční plán ORP
Příbram (projekt Operačního
programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání)
001 Činnost místní správy

3808

radiokomunikací
85 %
Služby
telekomunikací a
radiokomunikací
10 %
Služby
telekomunikací a
radiokomunikací spoluúčast 5 %
Cestovné 85 %

3809

Cestovné 10 %

200,00

3810

Cestovné spoluúčast 5 %

100,00

3823

Občerstvení 85 %

1 700,00

3824

Občerstvení 10 %

200,00

3825

Občerstvení spoluúčast 5 %

100,00

3814

Nákup materiálu
85 %

8 030,80

3815

Nákup materiálu
10 %

944,80

3816

Nákup materiálu spoluúčast 5 %

472,40

3811

Nákup ostatních
služeb 85 %

7 650,00

3812

Nákup ostatních
služeb 10 %

900,00

3813

Nákup ostatních
služeb spoluúčast 5 %

450,00

182

Platy
zaměstnanců

-6 156,50

3821

3822

200,00

100,00

1 700,00

11 p) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení rozpočtu příjmů
kapitoly 741 - OE (neinvestiční transfery ÚZ 13101) o částku 20.000,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 719
- OVV ve stejné výši z důvodu přijetí 2 příspěvků od Úřadu práce ČR dle Dohody 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 13101) o částku 20.000,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 719 – OVV
ve stejné výši z důvodu přijetí 2 příspěvků od Úřadu práce ČR dle Dohod o vyhrazení společensky
účelných pracovních míst a poskytnutí příspěvků.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
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č. pož.

kapitola

4116

účel.
znak
13101

RP0326

741 - OE

RP0339

719 OVV

6171

5011

13101

RP0339

719 OVV

6171

5032

13101

RP0339

719 OVV

6171

5031

13101

paragraf

pol.

název akce
001 Neinvestiční
přijaté transfery
014 ÚP-Dohoda o
vyhrazení SÚPM a
poskytnutí příspěvku
014 ÚP-Dohoda o
vyhrazení SÚPM a
poskytnutí příspěvku
014 ÚP-Dohoda o
vyhrazení SÚPM a
poskytnutí příspěvku

popis

částka změny

Vyhrazení společensky
účelného prac. místa
Platy zaměstnanců

20 000,00

4197

Povinné pojistné na
veřejné zdravotní pojištění

1 344,00

4196

Povinné pojistné na
sociální zabezpečení

3 731,00

prvek
rozpočtu
4137
4195

14 925,00

11 q) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení rozpočtu příjmů
kapitoly 741 - OE (neinvestiční transfery ÚZ 13013) o částku 10.000,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 719
- OVV ve stejné výši z důvodu přijetí příspěvku od Úřadu práce ČR dle Dohody 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 10.000,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 719 – OVV
ve stejné výši z důvodu přijetí příspěvku od Úřadu práce ČR dle Dohody 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

název akce

4116

účel.
znak
13013

001 Neinvestiční přijaté transfery

prvek
rozpočtu
3604

RP0325

741 - OE

4116

13013

001 Neinvestiční přijaté transfery

3605

6171

5011

13013

3606

719 OVV

6171

5011

13013

3607

Platy (17,62 %)

1 314,98

RP0340

719 OVV

6171

5032

13013

3610

(82,38 %) Pojistné
na veřejné
zdravotní pojištění

552,77

RP0340

719 OVV

6171

5032

13013

3611

(17,62 %) Pojistné
na veřejné
zdravotní pojištění

118,23

RP0340

719 OVV

6171

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
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

Dotace na veřejně
prospěšné práce
82,38 %
Dotace na veřejně
prospěšné práce
17,62 %
Platy (82,38 %)

RP0325

741 - OE

RP0340

719 OVV

RP0340

3608

(82,38 %) Pojistné
na sociální
zabezpečení a
příspěvek na
státní politiku

1 537,21

paragraf

pol.

popis

částka
změny
8 238,00

1 762,00

6 148,02
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RP0340

719 OVV

6171

5031

13013

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

3609

zaměstnanosti
(17,62 %) Pojistné
na sociální
zabezpečení a
příspěvek na
státní politiku
zaměstnanosti

328,79

11 r) Návrh změny rozpočtu města na rok 2017 na straně výdajů v rámci kapitoly 719 - OVV
změnu rozpočtu města na rok 2017 na straně výdajů v rámci kapitoly 719 - OVV.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

název akce

RP0334

719 - OVV

6171

5169

RP0334

719 - OVV

6171

5167

RP0334

719 - OVV

6171

6122

001 Činnost místní
správy
001 Činnost místní
správy
001 Investiční nákupy
a výdaje související

prvek
rozpočtu
195
194
3490

popis

částka změny

Nákup ostatních
služeb
Školení a vzdělávání

-50 000,00

Stroje, přístroje a
zařízení

20 000,00

30 000,00

11 s) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení příjmů kapitoly 741
- OE o částku 686.045,40 Kč a navýšení výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ ve stejné výši z důvodu přijetí
neinvestiční účelové dotace z MŠMT ČR na projekt "ŠABLONY" určené pro ZŠ, Příbram-Březové Hory,
Prokopská 337
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE o částku
686.045,40 Kč a navýšení výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové
dotace z MŠMT ČR na projekt "ŠABLONY" určené pro ZŠ, Příbram-Březové Hory, Prokopská 337.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
pol.

účelový
znak

prvek
rozpočtu

741 - OE

4116

33063

4218

RP0349

741 - OE

4116

33063

4219

RP0349

788 - ŠŠZ

3113

5336

33063

4220

RP0349

788 - ŠŠZ

3113

5336

33063

4221

č. pož.

kapitola

RP0349

paragraf

popis
Neinv. účelová dotace MŠMT ČR "Šablony" ZŠ BH - 85 %
Neinv. účelová dotace MŠMT ČR "Šablony" ZŠ Příbram BH - 15 %
Neinv. účelová dotace MŠMT ČR "Šablony" ZŠ Příbram BH - 85 %
Neinv. účelová dotace MŠMT ČR "Šablony" ZŠ Příbram BH - 15 %

částka změny
583 138,58
102 906,82
583 138,58
102 906,82

hl. pro 7
12) Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Hlasováno o návrhu Mgr. Švendy.
R.usn.č.999/2017
Rada I. d o p o r u č u j e ZM
schválit návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s tím, že sazba poplatku činí 552 Kč
a je tvořena:
1) z částky 0 Kč za osobu uvedenou v čl. 2 a kalendářní rok,
2) z částky 552 Kč stanovené na základě skutečných nákladů města za nejbližší předchozí kalendářní
rok, za nějž jsou již městu známé definitivní náklady na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu za osobu uvedenou v čl. 2 a kalendářní rok.
II. u k l á d á
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 13.11.2017.
hl. pro 7
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13) 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 Mgr. Švendy.
R.usn.č.1000/2017
Rada I. d o p o r u č u j e ZM
aktualizovat Přílohu 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 a to:
schválit Návrh obecně závazné vyhlášky, o zákazu provozování hazardních her.
II. u k l á d á
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 13.11.2017.
hl. pro 7
14) Sportovní zařízení města – žádost o navýšení provozního příspěvku
(staženo z programu)
15) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy
R.usn.č.1001/2017
Rada s c h v a l u j e
prodloužení nájemní smlouvy s paní …………… k sociálnímu bytu č. ……………, o velikosti 2+1, nám.
2
T. G. Masaryka čp. 100 Příbram I za 35 Kč/m a to do 31.12.2018.
hl. pro 7

16) Návrh z jednání Komise zdravotní a sociální ze dne 04.10.2017 o přidělení bytů v DPS
R.usn.č.1002/2017
Rada s c h v a l u j e
1) přidělení bytu č. …………… v DPS Příbram VIII, Brodská 100, pro pana ……………, trvale bytem
……………, nyní …………… na dobu 1 roku dle Směrnice č. 1/2015 „Pravidla pro pronájem
a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“,
2) přidělení bytu …………… v DPS Příbram VIII, Brodská 102, pro pana …………… a pana
……………, trvale bytem …………… na dobu 1 roku dle Směrnice č. 1/2015 „Pravidla pro pronájem
a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“.
hl. pro 7
17) Změna typu pracoviště Projektu CDBP
R.usn.č.1003/2017
Rada s c h v a l u j e
nabídku Státní tiskárny cenin, státní podnik, se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943 na změnu typu
pracoviště „Projektu cestovních dokladů s biometrickými prvky“ pro město Příbram.
hl. pro 7
18) Projednání stavu požární ochrany ve městě Příbram
R.usn.č.1004/2017
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení stavu požární ochrany.
II. u k l á d á
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 13.11.2017.
hl. pro 7
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19) Zrušení Směrnice č. 1/98 o požární ochraně
R.usn.č.1005/2017
Rada z r u š u j e
Směrnici č. 1/98 o požární ochraně.
hl. pro 7
20) Revokace návrhu na odkoupení vodohospodářského majetku v lokalitě Sázky – Barandov Příbram
a v lokalitě Lazec – Drmlovo pole Příbram od společnosti První vodovodní a kanalizační, s.r.o., návrh
na odkoupení vodohospodářského majetku v lokalitě Lazec – Drmlovo pole Příbram od společnosti
První vodovodní a kanalizační, s.r.o. a uzavření smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností
vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací - lokalita Příbram-Sázky-Barandov, s majitelem
VH sítí společností První vodovodní a kanalizační s.r.o.
R.usn.č.1006/2017
Rada s t a h u j e
předložený materiál z dnešního jednání RM.
hl. pro 7
21) Kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2018
R.usn.č.1007/2017
Rada b e r e n a v ě d o m í
předloženou kalkulaci vodného a stočného městu Příbram od svého provozovatele vodohospodářských
zařízení 1.SčV a.s. se sídlem Ke Kablu 971,100 00. Praha 10.
hl. pro 7
22) VRV, a. s. – nabídka na projekční a inženýrskou činnost k vodohospodářským projektům města
Příbram
R.usn.č.1008/2017
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
bere na vědomí „Nabídku na projekční a inženýrskou činnost k vodohospodářským projektům města
Příbram“ zpracovanou VRV, a.s., se sídlem Nábřežní 4, Praha 5.
II. n e s c h v a l u j e
uzavřít smlouvu na inženýrskou činnost a výkon TDI a koordinátora BOZP na stavbu „Výměna
vodovodu a kanalizace v ul. Obecnická“ podle nabídky VRV, a.s. v celkové částce 156 000,- Kč bez
DPH, to je 188 760,- Kč včetně DPH.
III. n e s c h v a l u j e
uzavřít smlouvu na inženýrskou činnost za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby a za účelem
vydání stavebního povolení na stavbu „Výměna vodovodu a kanalizace v ul. Žežická, Prof. Pobudy, Na
Svahu “ podle nabídky VRV, a.s. v celkové částce 100 000,- Kč bez DPH, to je 121 000,- Kč včetně
DPH.
IV. s c h v a l u j e
uzavřít smlouvu na přípravné práce, projekt k žádosti o vydání rozhodnutí k umístění stavby,
inženýrskou činnost za účelem vydání rozhodnutí k umístění stavby, vypracování dokumentace pro
stavební povolení, inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení a zpracování zadávací
dokumentace pro výběr zhotovitele stavby na stavbu „Vodovod Orlov-doplnění a zkapacitnění
vodovodního řadu“ podle nabídky VRV, a.s. v celkové částce 150 000,- Kč bez DPH, to je 181 500,- Kč
včetně DPH.
V. s c h v a l u j e
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uzavřít smlouvu na přípravné práce, projekt k žádosti o vydání rozhodnutí k umístění stavby,
inženýrskou činnost za účelem vydání rozhodnutí k umístění stavby, vypracování dokumentace pro
stavební povolení, inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení a zpracování zadávací
dokumentace pro výběr zhotovitele stavby na stavbu „Stoka V“ podle nabídky VRV, a.s. v celkové
částce 289 000,- Kč bez DPH, to je 349 690,- Kč včetně DPH.
VI. s c h v a l u j e
uzavřít smlouvu na zpracování technickoekonomického záměru s vymezením možných technických
variant řešení pro stavbu „Stoka Va“ podle nabídky VRV,a.s. v částce 20 000,- Kč bez DPH, to je
24 200,- Kč včetně DPH.
VII. n e s c h v a l u j e
uzavřít smlouvu na přípravné práce, projekt k žádosti o vydání rozhodnutí k umístění stavby,
inženýrskou činnost za účelem vydání rozhodnutí k umístění stavby, majetkoprávní projednání-zajištění
smluv s vlastníky dot. pozemků, vypracování dokumentace pro stavební povolení, inženýrská činnost
za účelem vydání stavebního povolení a zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele
stavby na stavbu „Zásobování průmyslové zóny Balonka vodou“ podle nabídky VRV, a.s. v celkové
částce 270 000,- Kč bez DPH, to je 326 700,- Kč včetně DPH.
hl. pro 6
zdrž. 1
23) Vodojem HUSA – přerušení prací, úprava rozpočtu
(staženo z programu)

24) Schválení změn a víceprací na akci „Hygienické zázemí a kuchyňka pro zaměstnance budovy
radnice města Příbram“
R.usn.č.1009/2017
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
1) změnu rozsahu nezbytně nutných prací provedených při realizaci investiční akce „Hygienické
zázemí a kuchyňka pro zaměstnance budovy radnice města Příbram“ oproti projektové
dokumentaci,
2) dodatečně navrhované změny při realizaci investiční akce „Hygienické zázemí a kuchyňka pro
zaměstnance budovy radnice města Příbram“ oproti projektové dokumentaci.
II. s c h v a l u j e
1) provedení nezbytně nutných prací pro dokončení stavebních úprav dle zadávacího listu č. 1
v cenové výši 123.022,09 Kč bez DPH tj. 148.856,80 Kč vč. DPH (vícepráce), které se nedaly při
zhotovení projektové dokumentace předvídat, méněpráce ve výši 9.072,00 Kč bez DPH, tj.
10.977,12 Kč vč. DPH,
2) provedení dodatečně navržených změn dle zadávacího listu č. 2 v cenové výši 151.255,12 Kč bez
DPH, tj. 183.018,70 Kč vč. DPH (vícepráce), méněpráce ve výši 23.125,03 Kč bez DPH, tj.
27.981,30 Kč vč. DPH,
3) uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na investiční akci „Hygienické zázemí a kuchyňka pro
zaměstnance budovy radnice města Příbram“ se společností INVESSALES, spol. s.r.o., se sídlem
Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2, kterým dojde ke změně rozsahu díla a ceny o nezbytně nutné
změny a ke změně rozsahu díla, ceny a termínu o dodatečně navržené změny prací.
III. u k l á d á
OIRM administrovat uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo dle bodu II. tohoto usnesení.
hl. pro 7
25) Zpracování DSP pro akci „Rekonstrukce a modernizace aquaparku Příbram“
R.usn.č.1010/2017
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
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1) dopis od společnosti h-projekt s.r.o., se sídlem Korunní 968/31, 120 00 Praha 2, s náměty
a změnami proti původní zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Celková rekonstrukce
a modernizace Aquaparku Příbram“,
2) žádost společnosti h-projekt s.r.o., se sídlem Korunní 968/31, 120 00 Praha 2, na posunutí termínu
plnění v rámci smlouvy č. 595/OIRM/2017 čl. IV Doba plnění odst. 4.1 k projektu „Celková
rekonstrukce a modernizace Aquaparku Příbram“.
II. s o u h l a s í
s pokračováním projektových prací (zpracování DSP) dle smlouvy č. 595/OIRM/2017 s požadavkem
na etapizaci (resp. variantní řešení) umožňující zastupitelstvu města rozhodnout o konečném rozsahu
díla.
III. n e s c h v a l u j e
posunutí termínu plnění smlouvy č. 595/OIRM/2017 čl. IV Doba plnění odst. 4.1 k projektu „Celková
rekonstrukce a modernizace Aquaparku Příbram“ se společností h-projekt s.r.o. Ze 14.11.2017
na 28.11.2017.
hl. pro 7
26) Schválení změn a navýšení ceny na akci „Rekonstrukce šaten hokejistů – zimní stadion v Příbrami“
R.usn.č.1011/2017
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
změnu rozsahu nezbytně nutných prací provedených při realizaci akce „Rekonstrukce šaten hokejistů –
zimní stadion v Příbrami“ oproti projektové dokumentaci.
II. s c h v a l u j e
1) provedení změn v rozsahu méněprací v celkové částce 101.212,57 Kč bez DPH a víceprací
v celkové částce 222.174,58 Kč bez DPH, dle důvodů specifikovaných v důvodové zprávě,
2) uzavření dodatku č.1ke smlouvě o dílo č. 600/OIRM/2017 s firmou MTStav Příbram s.r.o.
(IČ:27240088), který bude řešit navýšení ceny díla o 120.962,01 Kč bez DPH (tj. 146.365,00 Kč
včetně DPH),
3) rozpočtové opatření – změnu rozpočtu města na rok 2017 v rámci kapitoly 786 – OIRM spočívající
ve snížení prvku 3849 (Parkoviště – Čechovská ulice, Příbram VIII – Realizace stavby) o částku
146.365,00 Kč s DPH a navýšení prvku 3860 (Zimní stadion Příbram – Stavební úpravy šaten)
ve stejné výši.
III. u k l á d á
OIRM administrovat uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo dle bodu II. tohoto usnesení.
hl. pro 6
(nepřítomen 1)
27) Uzavření smlouvy o zajištění parkování v areálu městské ČOV
R.usn.č.1012/2017
Rada s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o zajištění parkování v objektu ČOV mezi městem Příbram a společností A+H stavby
s.r.o. s měsíční platbou 5.000,00 Kč plus DPH.
hl. pro 6
(nepřítomen 1)
28) Žádost Mateřské školy pod Svatou Horou, Příbram II, nám. Dr. Theuera 262 o souhlas s realizací
projektu OP VVV – šablony 02 16 022
R.usn.č.1013/2017
Rada s o u h l a s í
s tím, aby Mateřská škola pod Svatou Horou, Příbram II, nám. Dr. Theuera 262 v rámci OP VVV
realizovala projekt s názvem „Kdo si hraje nezlobí“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007750, který je
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plně hrazen z grantových prostředků a pro účely kterého škola obdrží finanční prostředky ve výši
289.706,00 Kč.
hl. pro 6
(nepřítomen 1)
29) Žádost o navýšení provozního příspěvku MŠ V Zahradě, Jungmannova 416, 261 01 Příbram III
R.usn.č.1014/2017
Rada s c h v a l u j e
1) navýšení provozního příspěvku ve výši 25.000,00 Kč pro MŠ V Zahradě, Jungmannova 461, 261 01,
Příbram III,
2) rozpočtové opatření – změnu rozpočtu města na rok 2017 v rámci výdajů, to je navýšení rozpočtu
běžných výdajů 788 – ŠSZ, číslo prvku 106 (MŠ V Zahradě – neinvestiční příspěvek) o částku
25.000,00 Kč, a snížení rozpočtu kapitoly 777 - OŠKS, číslo prvku 577 (Zahraniční styky –
pohoštění) o částku 25.000,00 Kč.
hl. pro 6
(nepřítomen 1)
30) Poskytnutí propagačních materiálů
R.usn.č.1015/2017
Rada s c h v a l u j e
poskytnutí propagačních materiálů pro potřeby vedení města a Odboru školství kultury a sportu jako
dárků zdarma v celkové hodnotě 35 650,00 Kč.
hl. pro 6
(nepřítomen 1)
31) Výběr dodavatele technického zabezpečení v rámci akce „Zahájení adventu v Příbrami 2017“
Hlasováno o návrhu Mgr. Švendy.
R.usn.č.1016/2017
Rada s o u h l a s í
s výběrem dodavatele …………… pro technické zázemí akce „Zahájení adventu v Příbrami 2017“ dne
2. 12. 2017 dle předložené kalkulační nabídky.
hl. pro 6
(nepřítomen 1)
32) Výjimka ze zákazu požívání alkoholických nápojů
R.usn.č.1017/2017
Rada s c h v a l u j e
1) revokaci usnesení R. usn. č. 874/2017 ze dne 04. 09. 2017,
2) udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky města Příbram č. 1/2015 ze dne 23. 03. 2015,
o zákazu požívání alkoholu na veřejném prostranství pro akce uvedené v příloze.
hl. pro 6
(nepřítomen 1)

33) Zřizovací listina - Aquapark Příbram, p.o.
R.usn.č.1018/2017
Rada I. d o p o r u č u j e ZM
schválit předložený návrh zřizovací listiny příspěvkové organizace Aquapark Příbram, p.o. s účinností
od 01.01.2018.

20

Město Příbram - RM 23.10.2017
II. u k l á d á
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 13.11.2017.
hl. pro 7
34) Lotyšsko - nabídka partnerství
R.usn.č.1019/2017
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
nabídku lotyšského města Kupiškis k navázání partnerství mezi městy Příbram a Kupiškis.
II. u k l á d á
OŠKS sdělit zamítavé stanovisko představitelům města.
hl. pro 6
(nepřítomen 1)
35) Žádost o dotaci - FAMK Příbram, z. s.
Hlasováno o návrhu V. Kresslové.
R.usn.č.1020/2017
Rada s c h v a l u j e
1) poskytnutí individuální dotace ve výši 10.000,00 Kč pro FAMK Příbram, z. s., Slunná 296, 261 01
Příbram, IČ 61904678, na projekt s názvem „Superliga malého fotbalu“, a to z kap. 777-OŠKS, za
podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či
založeným,
2) rozpočtové opatření, tj. změnu rozpočtu města na rok 2017, které se promítne na straně běžných
výdajů v rámci kapitoly 777–OŠKS ve snížení prvku 3718 (Individuální dotace) o částku 10.000,00
Kč a navýšení prvku 3694 (Neinvestiční účelová dotace spolkům) ve stejné výši,
3) uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem FAMK Příbram, z. s., Slunná 296, 261 01 Příbram o
poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč na projekt „Superliga malého fotbalu“, v souladu s Pravidly o
poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram č. 1/2016 přijatými
ZM dne 27.06.2016, ZM usn.č.503/2016.
hl. pro 7
36) Žádost o dotaci - CK Příbram, z.s.
R.usn.č.1021/2017
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
žádost CK Příbram, z.s., o individuální dotaci na projekt „Historické úspěchy cyklistů v Příbrami".
II. d o p o r u č u j e ZM
schválit
1) poskytnutí individuální dotace ve výši 50.000,00 Kč pro CK Příbram, z.s., Rožmitálská 261, 261 01
Příbram, IČ 48954021, na projekt s názvem „Historické úspěchy cyklistů v Příbrami", a to z kap. 777OŠKS, za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či
založeným,
2) rozpočtové opatření, tj. změnu rozpočtu města na rok 2017, které se promítne na straně běžných
výdajů v rámci kapitoly 777 – OŠKS ve snížení prvku 3718 (Individuální dotace) o částku 50.000,00 Kč
a navýšení prvku 3694 (Neinvestiční účelová dotace spolkům) ve stejné výši,
3) uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem CK Příbram, z.s., Rožmitálská 261, 261 01 Příbram, IČ
48954021, o poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč na projekt „Historické úspěchy cyklistů v Příbrami",
v souladu s Pravidly o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram
č. 1/2016 přijatými ZM dne 27.06.2016, ZM usn.č.503/2016.
III. u k l á d á
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 13.11.2017.
hl. pro 6
zdrž. 1
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37) Freiberg - Taneční turnaj 2017
R.usn.č.1022/2017
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
pozvánku starosty partnerského města Freiberg (Německo) k účasti na 11. ročníku tanečního turnaje
partnerských měst, který se uskuteční dne 25.11.2017.
II. s c h v a l u j e
zahraniční cestu členů TS Dohnal Dancing k účasti na 11. tanečním turnaji partnerských měst ve dnech
24. - 26. 11. 2017 ve Freibergu (Německo) dle předloženého seznamu. Cestovní náklady (pojistné,
stravné, doprava) hradí město Příbram z kap. 777 – OŠKS. Cesta se uskuteční smluvní dopravou.
hl. pro 7
38) Revokace R.usn.č.772/2017 – Freiberg - fotbalový turnaj
R.usn.č.1023/2017
Rada s c h v a l u j e
1) revokaci R.usn.č.772/2017 ze dne 07.08.2017 v bodě 1),
2) seznam účastníků zahraniční pracovní cesty dle přiloženého seznamu.
hl. pro 7
39) Římskokatolická farnost – řešení situace ve věci březohorského hřbitova
R.usn.č.1024/2017
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
předložený rozpracovaný materiál obsahující popis stavu nájemního vztahu mezi městem Příbram jako
nájemcem a pronajímatelem Římskokatolickou farností u kostela sv. Vojtěcha Příbram VI – Březové
Hory, náměstí J. A. Alise 284, Příbram VI – Březové Hory, 26101 Příbram, IČO: 61100421, založeného
nájemní smlouvou uzavřenou dne 13.03.2003, ve znění dodatku č. 1 ze dne 24.11.2011, z níž vznikl
spor, zapříčiněný pádem hřbitovní zdi.
II. u k l á d á
OSM předložit materiál na zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 13.11.2017.
III. d o p o r u č u j e ZM
poskytnutí finančního daru ve výši 150.000,00 Kč Římskokatolické farnosti u kostela sv. Vojtěch
Příbram VI – Březové Hory, IČO 61100421, se sídlem nám. Jana Alise čp. 284, 261 01 Příbram.
IV. u k l á d á
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 13.11.2017.
hl. pro 5
(nepřítomni 2)
40) Žádost o směnu pozemků v k. ú. Březové Hory
R.usn.č.1025/2017
Rada I. d o p o r u č u j e ZM
2
2
schválit směnu části pozemku p.č. 541/9, o výměře 15 m z celkové výměry 1804 m , v k.ú. Březové
Hory, včetně na pozemku umístěné zpevněné plochy, v majetku města Příbram, za dvě části pozemku
2
2
p.č. 553/1, o celkové výměře 116 m z celkové výměry 5347 m , v k.ú. Březové Hory, včetně na
pozemku umístěné zpevněné plochy, ve vlastnictví pana……………, bytem ……………, to vše
v souladu se zaměřením skutečného stavu oplocení mezi pozemky p.č. 553/1, 541/7 a 541/9, které je
přílohou předloženého materiálu, za účelem narovnání vlastnického vztahu dle tohoto stávajícího
oplocení. S tím, že město Příbram uhradí panu …………… rozdíl ceny ve výši 79.300 Kč a ……………
uhradí městu Příbram 1/2 nákladů spojených s vypracováním znaleckého posudku a s geodetickým
zaměřením hranice pozemků v celkové výši 2.815 Kč.
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II. u k l á d á
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 13.11.2017.

hl. pro 5
(nepřítomni 2)
41) Návrh na schválení výpůjčky prostor v Příbrami III, Dlouhá ul. 163
R.usn.č.1026/2017
Rada s c h v a l u j e
2
1) výpůjčku prostor v 1. a 2. nadzemním podlaží o výměře 558,20 m v levé části budovy v Příbrami III,
Dlouhá ul. 163, Waldorfské škole Příbram – mateřské škole, základní škole a střední škole, se
sídlem Hornická 327, 261 01 Příbram II, IČO 42731259, na dobu neurčitou, s účinností
od 01.11.2017.
2

2) výpůjčku prostor v 1. nadzemním podlaží o výměře 226,10 m v levé části budovy v Příbrami III,
Dlouhá ul. 163, Základní umělecké škole Antonína Dvořáka, Příbram, se sídlem Krátká 351, Příbram
III, 261 01, IČO 61904163, na dobu neurčitou, s účinností od 2. pololetí školního roku 2017/2018.
hl. pro 6
(nepřítomen 1)
42) Žádost o pronájem malé tělocvičny v Příbrami VII, Žežická ul. 193
R.usn.č.1027/2017
Rada s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o pronájmu malé tělocvičny v pavilonu tělocvičen v areálu v Příbrami VII, Žežická
ul. 193 mezi městem Příbram a spolkem SK SPARTAK Příbram, se sídlem Žižkova 694, Příbram II,
261 01 Příbram, IČO 61904899, na období od 20.10.2017 do 20.03.2018, vždy ve středu a v pátek
od 16.30 hodin do 17.30 hodin, za cenu 225 Kč/hodinu.
hl. pro 6
(nepřítomen 1)
43) Návrh na schválení podání výpovědi smlouvy o nájmu prostor v budově města v Příbrami VIII - 45
R.usn.č.1028/2017
Rada s c h v a l u j e
výpověď smlouvy o nájmu prostor určených k podnikání č. 518/MERK/2014 uzavřené dne 24.04.2014
mezi pronajímatelem městem Příbram a nájemcem společností AMIFA s.r.o., se sídlem Milínská 186,
Příbram III, 261 01 Příbram, IČO 27407713, bez výpovědní doby.
hl. pro 6
(nepřítomen 1)
2

2

44) Žádost o prodej části pozemku p. č. 659/3 o výměře cca 19 m z celkové výměry 1902 m
v katastrálním území Háje u Příbramě
R.usn.č.1029/2017
Rada I. s c h v a l u j e
2
úhradu částky za bezesmluvní užívání části pozemku p. č. 659/3 o výměře 19 m z celkové výměry
2
2
1902 m v katastrálním území Háje u Příbramě ve výši 22,11 Kč/m /rok, a to zpětně od 25.3.2017.

II. n e d o p o r u č u j e ZM
2
2
schválit prodej části pozemku p. č. 659/3 o výměře cca 19 m z celkové výměry 1902 m v katastrálním
2
území Háje u Příbramě, za cenu……….Kč/m , do SJM manželů ……………, bytem …………… s tím,
že kupující uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku ve výši 2.500 Kč.
III. u k l á d á
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OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 13.11.2017.
hl. pro 6
(nepřítomen 1)
2

2

45) Žádost o prodej části pozemku p. č. 1172/1 o výměře cca 440 m z celkové výměry 13338 m
v katastrálním území Podlesí nad Litavkou
R.usn.č.1030/2017
Rada I. d o p o r u č u j e ZM
2
2
schválit prodej části pozemku p. č. 1172/1 o výměře cca 440 m z celkové výměry 13338 m
2
v katastrálním území Podlesí nad Litavkou, za cenu 260,00 Kč/m , paní ……………, bytem ……………
s tím, že:
- uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku ve výši 2.500 Kč,
- přebírá práva a povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy č. 1132/2009 ze dne 1.3.2009 s informací
o podání výpovědi, kdy tento nájemní vztah bude ukončen ke dni 1.10.2018.
II. u k l á d á
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 13.11.2017.
hl. pro 6
(nepřítomen 1)
2

2

46) Žádost o prodej části pozemku p. č. 1483/1 o výměře cca 380 m z celkové výměry 8402 m
v katastrálním území Příbram
Hlasováno o návrhu Mgr. Švendy.
R.usn.č.1031/2017
Rada I. n e d o p o r u č u j e ZM
2
2
schválit prodej části pozemku p. č. 1483/1 o výměře cca 380 m z celkové výměry 8402 m
2
v katastrálním území Příbram, za cenu……..Kč/m , panu ……………, bytem …………… s tím, že
žadatel uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku ve výši 2.400 Kč s uvedením
podmínky do smlouvy, že do 30.6.2022 v rámci údržby pozemku, stavebních prací a jakýchkoliv
zásahů do pozemku nesmí dojít k porušení kořenového systému a korun stromů nacházejících se na
hranici pozemku p. č. 1483/1 v k. ú. Příbram podél komunikace p. č. 3222/2 v k. ú. Příbram.
II. u k l á d á
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 13.11.2017.
hl. pro 6
(nepřítomen 1)
47) Žádost o uzavření smlouvy o pronájmu id. podílů pozemku p. č. 471/3 v katastrálním území Březové
Hory
Hlasováno o návrhu Ing. Dvořáka.
R.usn.č.1032/2017
Rada s t a h u j e
předložený materiál z dnešního jednání RM.
hl. pro 5
(nepřítomni 2)
48) Záměr prodeje pozemku p. č. 334/3 v katastrálním území Žežice
R.usn.č.1033/2017
Rada I. n e d o p o r u č u j e ZM
schválit záměr prodeje pozemku p. č. 334/3 v katastrálním území Žežice panu ……………, bytem
…………….
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II. u k l á d á
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 13.11.2017.
hl. pro 6
(nepřítomen 1)
49) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kanalizační přípojky a budoucího umístění
revizní šachtice v k. ú. Příbram
R.usn.č.1034/2017
Rada s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene uložení kanalizační přípojky přes pozemky ve vlastnictví města Příbram
p. č. 4480/1, p. č. 4480/3, p. č. 4480/4, p. č. 4480/5, p. č. 4481/1 a p. č. 4519/1, vše v k. ú. Příbram a
zřízení věcného břemene umístění 1 ks revizní šachtice na uvedeném pozemku p. č. 4480/4, ve
prospěch pozemku p. č. 4479/11 v k. ú. Příbram, přičemž v době uzavírání příslušných smluvních
vztahů týkajících se zřízení věcného břemene bude v těchto smluvních dokumentech uveden jako
oprávněný z věcného břemene ten, který bude v té době vlastníkem pozemku, v jehož prospěch se
věcné břemeno zřizuje.
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:
pozemek p. č. 4480/1 – komunikace III. tř., ostatní pozemek
– uložení křížením komunikace za cenu 700 Kč/bm
– uložení v ostatním pozemku za cenu 50 Kč/bm
pozemek p. č. 4480/3, p. č. 4480/4, p. č. 4480/5, p. č. 4481/1 – zeleň
– uložení v zeleni za cenu 50 Kč/bm
– umístění revizní šachtice na pozemku p. č. 4480/4 za cenu 100 Kč/ks
pozemek p. č. 4519/1 – komunikace III. tř., ostatní pozemek
– uložení křížením komunikace za cenu 700 Kč/bm
– uložení v ostatním pozemku za cenu 50 Kč/bm.
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.
hl. pro 6
(nepřítomen 1)
50) Návrh na doprojednání věcného břemene uloženého NTL plynovodu přes pozemek p. č. 3147 v k. ú.
Příbram
R.usn.č.1035/2017
Rada s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene uloženého NTL plynovodu přes pozemek ve vlastnictví města Příbram
p. č. 3147 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. 3147 – ostatní pozemek
– uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm.
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.
hl. pro 6
(nepřítomen 1)
51) Výkup podílu ve výši id. ½ pozemků p. č. 2333/124, p. č. 2333/142 a p. č. 2333/154, vše v k. ú. Příbram
R.usn.č.1036/2017
Rada I. d o p o r u č u j e ZM
schválit výkup podílu ve výši id. ½ pozemků p. č. 2333/124, p. č. 2333/142 a p. č. 2333/154, vše
v katastrálním území Příbram, za celkovou cenu 10.000 Kč, od paní ……………, bytem …………….
Kupní cena bude hrazena z prvku 3758.
II. u k l á d á
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 13.11.2017.
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hl. pro 6
(nepřítomen 1)
52) Žádost Společenství vlastníků jednotek Dlouhá 103 o udělení souhlasu s vybudováním vnějšího
výtahu a s vybudováním nové vstupní plochy s nájezdovou rampou
R.usn.č.1037/2017
Rada s c h v a l u j e
udělení souhlasu města Příbram, jako vlastníka pozemků p. č. 467/31 a p. č. 467/33, oba
v k. ú. Příbram, s výstavbou vnějšího výtahu, s provedením (přemístěním) nového přístupu do bytového
domu v ul. Dlouhá č. p. 103, Příbram III, dále s vybudováním nové přístupové rampy, se všemi dalšími
nutnými stavebními a terénními úpravami (s případným odstraněním keře), jež je zřejmé ze situací
tvořících přílohu předloženého materiálu, a to v souvislosti s plánovanou přístavbou výtahu
k bytovému domu č. p. 103 v Příbrami III, který stojí na pozemku p. č. 448/1 v k. ú. Příbram, pro
Společenství vlastníků jednotek pro dům Dlouhá 103, Příbram III, se sídlem Příbram - Příbram III,
Dlouhá 103, PSČ 261 01, IČO 24816469.
hl. pro 6
(nepřítomen 1)
53) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN - p. č. 3097/1, p. č.
3096/1, p. č. 3103/8, p. č. 3103/6 a p. č. 3102/118, vše v k. ú. Příbram
R.usn.č.1038/2017
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. 3097/1, p. č. 3096/1, p. č. 3103/8, p. č. 3103/6 a p. č. 3102/118, 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. 3097/1, p. č. 3096/1, p. č. 3103/8, p. č. 3103/6 a p. č. 3102/118 – zeleň
– uložení v zeleni za cenu 100 Kč/bm.
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.
hl. pro 6
(nepřítomen 1)
54) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení STL plynovodní přípojky – p. č. 2044/1 v k. ú.
Příbram
R.usn.č.1039/2017
Rada s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene uložení STL plynovodní přípojky přes pozemek ve vlastnictví města Příbram
p. č. 2044/1 v k. ú. Příbram, ve prospěch pozemku p. č. 2015, jehož součástí je stavba objektu
k bydlení č. p. 439 v Příbrami III, 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 pozemku, v jehož prospěch se věcné
břemeno zřizuje.
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:
pozemek p. č. 2044/1 – místní komunikace III. tř., zeleň
– uložení křížením komunikace za cenu 700 Kč/bm
– uložení v zeleni za cenu 50 Kč/bm.
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.
hl. pro 6
(nepřítomen 1)
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55) Žádost o zřízení věcného břemene cesty přes část pozemku p. č. 3162/1 v k. ú. Příbram
R.usn.č.1040/2017
Rada s c h v a l u j e
bezúplatné zřízení věcného břemene cesty přes část pozemku ve vlastnictví města Příbram
p. č. 3162/1 v k. ú. Příbram, ve prospěch pozemků p. č. 3160/3, p. č. 3160/10, p. č. 3160/12,
p. č. 3160/14, p. č. 3161/7 a p. č. 3162/6, vše v k. ú. Příbram, s tím, že přesný rozsah věcného břemene
bude vymezen v příslušném geometrickém plánu - viz vyznačený předpokládaný rozsah věcného
břemene zakreslený v katastrální mapě, která je jako příloha podané žádosti součástí předloženého
materiálu. V době uzavírání příslušného smluvního vztahu týkajícího se zřízení věcného břemene
bude v tomto smluvním dokumentu uveden jako oprávněný z věcného břemene ten, který bude v té
době vlastníkem pozemků, v jejichž prospěch se věcné břemeno zřizuje.
hl. pro 6
(nepřítomen 1)
56) Žádost o stanovisko k umístění nové základnové stanice GSM firmy Vodafone
R.usn.č.1041/2017
Rada ud ě l u j e
souhlas města Příbram, jako vlastníka budovy č.p. 328, ulice Balbínova, 261 01 Příbram II, se záměrem
společnosti Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, IČO 25788001,
umístit novou základnovou stanici na střeše předmětné budovy.
hl. pro 6
(nepřítomen 1)
57) Žádost společnosti GYNASE s.r.o. o souhlas s umístěním sídla
R.usn.č.1042/2017
Rada s o u h l a s í
s umístěním sídla společnosti GYNASE s.r.o., založené notářským zápisem NZ 577/2017 ze dne
18.09.2017, v budově ve vlastnictví města Příbram na adrese Školní 146, 261 01 Příbram VIII.
hl. pro 6
(nepřítomen 1)
58) Návrh programu 32. zasedání ZM dne 13.11.2017
Hlasováno o návrhu Ing. Dvořáka.
R.usn.č.1043/2017
Rada s o u h l a s í
s upraveným návrhem programu 32. zasedání ZM dne 13.11.2017 s tím, že do programu budou
zahrnuty i další materiály určené na základě jednání RM dne 23.10.2017.
hl. pro 7
59) Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.07.2017 do 30.09.2017 včetně plnění usnesení
ZM za minulá období
R.usn.č.1044/2017
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
předloženou Zprávu o kontrole plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.07.2017 do 30.09.2017
včetně plnění usnesení ZM za minulá období.
II. u k l á d á
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 13.11.2017.
hl. pro 7
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60) Schválení Dodatku č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu
č. PBA-VZ-5/2016
R.usn.č.1045/2017
Rada s c h v a l u j e
uzavření „Dodatku č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a
poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. PBAVZ-5/2016 a prodloužení doby poskytování příspěvku na vytvoření pracovních míst za podmínek blíže
specifikovaných v přiloženém dodatku
hl. pro 7
61) Schválení Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku
č.PBA-S-140/2017
R.usn.č.1046/2017
Rada s c h v a l u j e
uzavření „Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku č. PBAS-140/2017“ a přijetí příspěvku na vytvoření pracovního místa ve výši a za podmínek blíže
specifikovaných v přiložené dohodě.
hl. pro 7
62) Návrh na schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání
č. 834/MERK/2017
R.usn.č.1047/2017
Rada s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání č. 834/MERK/2017 uzavřené
dne 24.8.2017 s paní ……………, jehož předmětem je navýšení nájemného z prostor určených
k podnikání o DPH.
hl. pro 7
63) Návrh na přidělení sociálního bytu
R.usn.č.1048/2017
Rada s c h v a l u j e
přidělení sociálního bytu č. ……………, Příbram III, Dlouhá 103, pro pana ……………, trvale bytem
……………, na dobu 3 měsíců s možností opakovaného prodloužení, max. na dobu 24 měsíců.
hl. pro 7
64) Předání majetku do vlastnictví Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram, p.o.
R.usn.č.1049/2017
Rada I. d o p o r u č u j e ZM
schválit předání majetku dle přílohy č. 1 do vlastnictví Centra sociálních a zdravotních služeb města
Příbram, p.o.
II. u k l á d á
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 13.11.2017.

hl. pro 7
65) Změna č. 3 Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Místní akční plán ORP Příbram“
R.usn.č.1050/2017
Rada b e r e n a v ě d o m í
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Rozhodnutí o změně č. 3 Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Místní akční plán ORP Příbram“,
jímž se mění datum ukončení fyzické realizace projektu do 31.12.2017.
hl. pro 7
66) Schválení změnového Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Výstavba parkovacích systémů
P+R, B+R a K+R v Příbrami“
R.usn.č.1051/2017
Rada b e r e n a v ě d o m í
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Výstavba parkovacích systémů P+R, B+R a K+R
v Příbrami“, identifikační číslo 117D03B000174, podpořeného z Integrovaného regionálního operačního
programu.
hl. pro 7
67) Přijetí dotace na projekt „Územní studie pro obce ve správním obvodu ORP Příbram“
R.usn.č.1052/2017
Rada s c h v a l u j e
přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Územní studie pro obce ve
správním obvodu ORP Příbram“, a to ve výši max. 675.724,50 Kč z Evropského fondu pro regionální
rozvoj a max. 39.748,50 Kč ze státního rozpočtu ČR.
hl. pro 7
68) Přijetí dotace na projekt „Implementace programů zlepšování kvality ovzduší (PZKO) na území
města Příbram“
R.usn.č.1053/2017
Rada s c h v a l u j e
přijetí dotace ve výši 793.280,00 Kč na projekt „Implementace programů zlepšování kvality ovzduší
(PZKO) na území města Příbram“ ze Státního fondu životního prostředí České republiky
prostřednictvím Národního programu Životní prostředí.
hl. pro 7
69) Projednání přerušení provozu MŠ Waldorfské školy
R.usn.č.1054/2017
Rada s o u h l a s í
s přerušením provozu v MŠ Waldorfské školy dne 26.10.2017.
hl. pro 7
70) Žádost ředitelky Mateřské školy, Příbram VII, Jana Drdy 496 o výpůjčku části pozemku
R.usn.č.1055/2017
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
žádost ředitelky MŠ Jana Drdy, Příbram VII, Jana Drdy 496 o výpůjčku části pozemku parcelní číslo
541/1 v katastrálním území 735515 Březové Hory.
II. s c h v a l u j e
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nemovitostí č. 242/OŠKSIS/2014.
hl. pro 7
71) Žádost ředitelky MŠ Perníková chaloupka, Kutnohorská 101, Příbram VII, o převod finančních
prostředků z rezervního fondu do fondu investic
R.usn.č.1056/2017
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Rada

schvaluje
převod finančních prostředků ve výši 200.000,00 Kč z rezervního fondu do fondu investic v příspěvkové
organizaci Mateřská škola Perníková chaloupka, Kutnohorská 101, Příbram VII.
hl. pro 7

72) Návrh na odkoupení vodovodního řadu PVC DN 200 a kanalizačního řadu AC DN 300 a zřízení
služebnosti inženýrské sítě, v k.ú. Příbram od společnosti Park Evropská Dva a.s.
R.usn.č.1057/2017
Rada d o p o r u č u j e ZM
1) schválit odkoupení vodovodního řadu PVC DN 200 a kanalizačního řadu AC DN 300 uložené
v pozemcích parc. č. 1101/3, 3824/63, 3824/3, 3824/76, 3810/38, 1101/2 a 3810/74 vše v k.ú.
Příbram, od majitele řadů, společnosti Park Evropská Dva a.s., Ocelářská 1354/35, Praha 9 - Libeň,
190 00 zastoupené jednatelem ……………, za symbolickou částku souhrnně ve výši 1,00 Kč,
2) schválit uzavření smlouvy o zřízení věcných břemen a nabytí služebnosti inženýrských sítí
v pozemcích parc. č. 1101/3, 3824/63, 3824/3, 3824/76, 3810/38, 1101/2 a 3810/74 vše v k.ú.
Příbram a to bezúplatně.
hl. pro 7
73) Oprava fasády atria zámečku Ernestinum, Příbram – výběr dodavatele
R.usn.č.1058/2017
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Oprava fasády atria zámečku Ernestinum, Příbram“ (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 společnosti
ANDAF – TIER s.r.o., se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha, IČ 02330407. Nabídková cena činí
505 765 Kč bez DPH.

III. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy na zakázku „Oprava fasády atria zámečku Ernestinum, Příbram“ se společností
ANDAF – TIER s.r.o., se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha, IČ 02330407, za nabídkovou cenu
505 765 Kč bez DPH.
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 7
74) Automatické strojní česle – výběr dodavatele
R.usn.č.1059/2017
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Automatické strojní česle“ (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 společnosti
BMTO GROUP a.s., se sídlem Ampérova 444, 463 12 Liberec, IČ 49099361. Nabídková cena činí 438
600 Kč bez DPH.
III. s c h v a l u j e
1) závěry hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a pořadí uchazečů,
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2) uzavření smlouvy na zakázku „Automatické strojní česle“ se společností BMTO GROUP a.s., se
sídlem Ampérova 444, 463 12 Liberec, IČ 49099361, za nabídkovou cenu 438 600 Kč bez DPH.
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 7
75) Výměna membrán provzdušňovacích elementů na ČOV Příbram – výběr dodavatele
R.usn.č.1060/2017
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Výměn membrán provzdušňovacích elementů na ČOV
Příbram“ (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 společnosti
CENTROPROJEKT GROUP a.s., se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín, IČ 01643541. Nabídková
cena činí 1 639 010 Kč bez DPH.
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 „Výměn membrán provzdušňovacích elementů na ČOV Příbram“ se
společností CENTROPROJEKT GROUP a.s., se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín, IČ 01643541,
za nabídkovou cenu 1 639 010 Kč bez DPH.
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 7
76) Výměna plynojemu – 3 – membránový plynojem – výběr dodavatele
R.usn.č.1061/2017
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Výměna plynojemu – 3 – membránový plynojem“ (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 společnosti
ECoGas Technology, s.r.o., se sídlem Komenského 4, 339 01 Klatovy, IČ 01422219. Nabídková cena
činí 1 864 000 Kč bez DPH.
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 plynojemu – 3 – membránový plynojem“ se společností
ECoGas Technology, s.r.o., se sídlem Komenského 4, 339 01 Klatovy, IČ 01422219, za nabídkovou
cenu 1 864 000 Kč bez DPH.
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 7
77) Chodníky v Příbrami - 2017 - zrušení
R.usn.č.1062/2017
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Rada

I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Chodníky v Příbrami - 2017“ (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 „Chodníky v Příbrami - 2017“ a o vypsání nového
zadávacího řízení v dané věci.
III. u k l á d á
OPVZ učinit právní kroky související se zrušením a opětovným vypsáním veřejné zakázky dle bodu II.
tohoto usnesení
hl. pro 7

78) Modernizace výtahů – Příbram VIII/ 101 – 102 – hodnotící komise
R.usn.č.1063/2017
Rada s c h v a l u j e
v souladu s čl. VI odst. 3 směrnice č. 2/2011 na zakázku „Modernizace výtahů – Příbram VIII/ 101 –
102“ hodnotící komisi v upraveném složení
člen
Mgr. Alena Ženíšková
Ing. Pavla Sýkorová
Alena Tůmová
Mgr. Radka Škubalová
Dagmar Drozenová
náhradník
Jana Štiková
hl. pro 7
79) Změna stanov Svazku obcí pro vodovody a kanalizace – návrh z VH 21.09.2017
Hlasováno o návrhu Mgr. Švendy.
R.usn.č.1064/2017
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
změnu stanov Svazku obcí pro vodovody a kanalizace – návrh z VH 21.09.2017.
II. u k l á d á
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 13.11.2017.
hl. pro 7
80) Neodkladné provedení výměny úseku kanalizační stoky „V“ v Příbrami VIII, Nový rybník
R.usn.č.1065/2017
Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky.
Rada s t a h u j e
předložený materiál z dnešního jednání RM.
hl. pro 6
(nepřítomen 1)
81) Realizace parkovišť P+R, Příbram - dílčí část 2 – Příbram VII, Drkolnov u březohorského hřbitova
R.usn.č.1066/2017
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
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změnu rozsahu prací provedených při realizaci investiční akce „Realizace parkovišť P+R, Příbram - dílčí
část 2 – Příbram VII, Drkolnov u březohorského hřbitova“ oproti projektové dokumentaci.
II. s c h v a l u j e
1) provedení méněprací ve výši 53.201,87 Kč bez DPH a víceprací ve výši 524.549,51 Kč bez DPH
způsobených důvody specifikovanými v důvodové zprávě,
2) uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na investiční akci „Realizace parkovišť P+R, Příbram - dílčí
část 2 – Příbram VII, Drkolnov u březohorského hřbitova “ se společností STRABAG, a.s., se sídlem
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, kterým dojde k zapracování změn uvedených důvodové zprávě,
3) rozpočtové opatření – změnu rozpočtu města na rok 2017 v rámci kapitoly 792 – FOVM spočívající
ve snížení prvku 3828 (běžné výdaje-oprava vodojemu HUSA-IIIa, IIIb a IV.etapa) ve výši 570.331
Kč a navýšení prvku 4064 (běžné výdaje-oprava splaškové a dešťové kanalizace-parkoviště
Drkolnov u březohorského hřbitova) ve stejné výši.
III. u k l á d á
OIRM administrovat uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo dle bodu II. tohoto usnesení.
hl. pro 5
(nepřítomni 2)

82) Výměna zařízení k likvidaci bioplynu (ZLB) – hořák bioplynu – výběr dodavatele
R.usn.č.1067/2017
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Výměna zařízení k likvidaci bioplynu (ZLB) – hořák
bioplynu“ (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 společnosti
BIOPLYN CS s.r.o., se sídlem Na Dolinách 876/6, 373 72 Lišov, IČ 28071131. Nabídková cena činí 476
000 Kč bez DPH.
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 zařízení k likvidaci bioplynu (ZLB) – hořák bioplynu“ se
společností BIOPLYN CS s.r.o., se sídlem Na Dolinách 876/6, 373 72 Lišov, IČ 28071131, za
nabídkovou cenu 476 000 Kč bez DPH.
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 7
83) Čerpadla vratného kalu pro provoz ČOV Příbram – výběr dodavatele
R.usn.č.1068/2017
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Čerpadla vratného kalu pro provoz ČOV Příbram“ (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 společnosti
RENETRA s.r.o., se sídlem 753 53 Všechovice 294, IČ 25229516. Nabídková cena činí 950 000 Kč bez
DPH.
III. s c h v a l u j e
1) závěry hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a pořadí uchazečů,
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2) uzavření smlouvy na zakázku „Čerpadla vratného kalu pro provoz ČOV Příbram“ se společností
RENETRA s.r.o., se sídlem 753 53 Všechovice 294, IČ 25229516, za nabídkovou cenu 950 000 Kč
bez DPH.
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 7
84) Zvýšení platů ředitelů příspěvkových organizací města a vedoucí organizační složky města
v souladu s nařízením vlády č. 340/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
R.usn.č.1069/2017
Rada b e r e n a v ě d o m í
zvýšení platů podle nařízení vlády č. 340/2017, 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 01.11.2017 pro:
1) ředitele/ředitelky příspěvkových organizací města, tj. Divadla A. Dvořáka Příbram - MgA. Petra
Bednáře, Galerie Františka Drtikola Příbram – Hanu Ročňákovou, Sportovních zařízení města
Příbram – Mgr. Jana Slabu, Technických služeb města Příbrami – Ing. Pavla Máchu a pro paní
Zdeňku Šmídovou, pověřenou řízením příspěvkové organizace Knihovna Jana Drdy dle přílohy č. 1
tohoto materiálu,
2) vedoucí organizační složky města Městské realitní kanceláře – Ing. Pavlu Sýkorovou, dle přílohy č. 1
tohoto materiálu.
hl. pro 7
85) Souvislé opravy 2017
R.usn.č.1070/2017
Rada I. r o z h o d u j e
o zadání veřejné 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 SOSH dodavateli s
nejnižší nabídkovou cenou.
II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy na zakázku „Souvislá oprava místní komunikace Lazec – okolí Kapličky“ se
společností STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, IČ 60838744, za nabídkovou
cenu 220940,03 Kč bez DPH. Finanční krytí této zakázky bude z rozpočtu kapitoly SOSH.
III. u k l á d á
1) SOSH učinit právní kroky související s kroky související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky
dle bodu II. tohoto usnesení,
2) OIRM zadání zpracování projektové dokumentace na rozšíření ulice Generála Kholla o parkovací
místa.
hl. pro 6
zdrž. 1
86) Návrh na uzavření smlouvy s agenturou Borila Entertainment na zajištění kapely Smokie pro akci
Dny kultury a sportu 2018
Hlasováno o návrhu Mgr. Švendy.
R.usn.č.1071/2017
Rada s t a h u j e
předložený materiál z dnešního jednání RM.
hl. pro 6
(nepřítomen 1)
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87) Schválení vstupu města Příbram do Turistické oblasti Brdy a Podbrdsko, z. s
R.usn.č.1072/2017
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
zprávu o postupu ve věci založení organizace destinačního managementu Turistická oblast Brdy
a Podbrdsko, z. s.
II. d o p o r u č u j e ZM
schválit
1) vstup města Příbram do spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z. s.,
2) stanovy a příspěvkový řád spolku.
III. u k l á d á
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 13.11.2017.
hl. pro 7

88) Různé

Zápis ověřili:
Mgr. Václav Švenda
Věra Kresslová
Ing. Jindřich Vařeka,
starosta
Zapsala: Iva Černohorská
Příbram, dne 31.10.2017
Ověřeno: 02.11.2017
Vyvěšeno: 02.11.2017
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