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

 
U s n e s e n í 

 
z jednání Rady města Příbram, konaného dne 06.11.2017 

od 13.00 hodin na Městském úřadě Příbram 

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

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

 
P r o g r a m: 
1. Zahájení, kontrola zápisu a usnesení z minulé RM, určení ověřovatelů 
2. Schválení programu včetně návrhu změn a doplňků 
3. Informace členů RM 
4. Interpelace 
5. Návrh rozpočtu města na rok 2018 
6. Aktualizace Přepravních a tarifních podmínek MHD Příbram 
7. Obnova zastávkových přístřešků – nabídka vybudování zastávkového přístřešku v Příbrami VII                     

u II. polikliniky 
8. Změny rozpočtu – rozpočtová opatření 
9. Knihovna J. Drdy  - žádost o navýšení mzdového limitu na rok 2017 

10. Přijetí dotace na projekt „Nízkoprahové denní centrum a noclehárna Příbram“ 
11. Platové náležitosti ředitelů škol a školských zařízení   
12. Žádost ředitele Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 o souhlas zřizovatele s přijetím sponzorského daru 
13. Vodojem HUSA  
14. 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. 
15. Parkoviště Příbram I, ul. Gen. Tesaříka – Změna č. 1 
16. Dílny Waldorfská škola, studie 
17. Projektová dokumentace – dílny a zázemí dílen Waldorfské školy,  Dodatek    č. 1 k SoD 
18. Návrh na doprojednání věcného břemene uložené splaškové kanalizační přípojky přes pozemek p. č. 

101/33 v k. ú. Žežice 
19. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN v k. ú. Příbram 
20. Žádost o pronájem prostor v budově č.p. 653, Příbram VI a části pozemku p. č. 134/5, vše v k. ú. Březové 

Hory 
21. Návrh na schválení výpůjčky prostor v budově č. p. 145, ul. Čs. armády, Příbram IV, včetně přilehlých 

pozemků 
22. Žádost o ukončení smlouvy o pronájmu pozemku A č. 404/OP/2009 ze dne 16.6.2009 - dohodou 
23. Žádost o udělení výjimky z Pravidel č. 1/2017 pro přidělování a užívání obytných prostor ubytovacího 

zařízení v majetku města Příbram 
24. Žádost o dotaci (Linka bezpečí, z. s.) 
25. Žádost o individuální dotaci (Babybox pro odložené děti – Statim, z. s.) 
26. Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva města 
27. Náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva města 
28. Návrh na přenechání postupně uvolněných bytů na adrese Příbram IV, Čs. armády č. 4  (dle ustanovení 

Směrnice č. 1/2015 - Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram, Hlava VII, čl. 1, 
žadatelům …………… dle doporučení bytové komise ze dne 10.10.2017 

29. Přijetí dotace na projekt „Město Příbram – Knihovna Jana Drdy – odstranění bariér“ 
30. MŠ pod Svatou Horou,  nám. Dr. Josefa Theuera 262, 261 01 Příbram II – omezení provozu MŠ dne 

26.10.2017 
31. Školní jídelna, Příbram VIII, Školní - šetření podnětů od rodičů a pedagogů 
32. Žádost o schválení vzoru Dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci na poskytování sociální služby 

včetně přílohy č. 1 
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33. Žádost o schválení uzavření Dětských skupin a rehabilitačního stacionáře v termínu od 27.12. – 29.12.2017 
34. Výběr zpracovatele analýzy metodou EPC a poradce při výběrovém řízení – hodnotící komise 
35. Parkovací automaty v okolí Zámečku 
36. Zápis z jednání Komise pro mládež, tělovýchovu a sport ze dne 01.11.2017 
37. Smlouva o dílo při zajištění uměleckého projektu „Živý betlém s videomappingovými a světelnými efekty“ 

v rámci akce Zahájení adventu v Příbrami 2017 
38. Smlouvy o připojení odběrného plynového zařízení k distribuční soustavě v Příbrami IV, ul. Čs. armády čp. 

145 
39. Různé 

 
R.usn.č.1076/2017        
Rada      s c h v a l u j e 
              upravený program dnešního jednání RM. 

 
                                                         hl.  pro  5 

 
 
 
3) Informace členů RM 

 
  
4) Interpelace 

 
 
5) Návrh rozpočtu města na rok 2018 

Hlasováno o návrhu Ing. Dvořáka. 
R.usn.č.1077/2017        
Rada    I.   s c h v a l u j e 

změnu návrhu rozpočtu města Příbram na rok 2018 v rámci kapitálových výdajů uvedených v příloze   
č. 2 a rozpisu v příloze č. 8, která spočívá ve snížení kapitoly 786 – OIRM (prvku č. 4231 Malá scéna 
Divadla A. Dvořáka Příbram) o částku 5.000.000,00 Kč a navýšení kapitoly 749 – Městská realitní 
kancelář (prvku č. 3582 Výtahy – technické zhodnocení, byty) ve stejné výši. 

 
II.   d o p o r u č u j e   ZM 
1) schválit schodkový rozpočet města Příbram na rok 2018, jehož vyšší výdaje budou hrazeny z 

přebytků minulých let takto: 
a) příjmy  624.728.652,00 Kč 
b) výdaje  729.696.766,00 Kč 
c) financování   104.968.114,00 Kč 
  

2) schválit rozpočet fondů města Příbram na rok 2018 v této výši: 
a) Fond pozemků města Příbram (FOP – kap. 790) 

příjmy       8.198.170,00 Kč 
výdaje             19.632.906,00 Kč 
financování     11.434.736,00 Kč  

b) Fond obnovy vodohospodářského majetku města Příbram (FOVM – kap. 792) 
příjmy     28.356.848,00 Kč 
výdaje    28.356.848,00 Kč 
financování      0,00 Kč  

c) Fond oprav a modernizace (FOM – kap. 793) 
příjmy               701.996,00 Kč 
výdaje    2.025.000,00 Kč 
financování       1.323.004,00 Kč  

d) Fond sociální (FS – kap. 794) 
příjmy                0,00 Kč 
výdaje            2.890.000,00 Kč 
financování    2.890.000,00 Kč 
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3)  schválit závazné ukazatele rozpočtu, jimiž se budou v rozpočtovém roce 2018 řídit výkonné orgány 
obce dle příloh č. 1-7, zřízené právnické osoby (příspěvkové organizace) dle přílohy č. 4 a další 
osoby (příjemci dotací nebo příspěvků) dle přílohy č. 5, 

 
4)  zmocnit Radu města Příbram ke schvalování rozpočtových opatření v maximální výši    

5.000.000,00 Kč.  
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
6) Aktualizace Přepravních a tarifních podmínek MHD Příbram 

R.usn.č.1078/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

aktualizované Přepravní a tarifní podmínky MHD Příbram, a to s platností od 01.12.2017. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
 
7) Obnova zastávkových přístřešků – nabídka vybudování zastávkového přístřešku v Příbrami VII           
u II. polikliniky 

Hlasováno o návrhu Mgr. Švendy. 
R.usn.č.1079/2017        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

Stanovisko Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR k záměru města zřizovat 
zastávkové přístřešky ve spolupráci se soukromými subjekty. 

 
II.   s c h v a l u j e 
budování nových zastávkových přístřešků dle obou variant – individuální řešení jednotlivých přístřešků 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
8) Změny rozpočtu – rozpočtová opatření 

R.usn.č.1080/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

 
8 a) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017 na straně výdajů v rámci kapitoly          
719 - OVV 

rozpočtové opatření - změny 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. účel. 
znak 

název akce prvek 
rozpočtu 

popis částka změny 

RP0351 719 - 
OVV 

4351 5137 13013 012 Podpora sociálního 
začleňování rozvojem služeb 
systému prostupné bydlení 

4117 Nákup DHDM 
10 % 

9 804,50 

RP0351 719 - 
OVV 

4351 5137 13013 012 Podpora sociálního 
začleňování rozvojem služeb 
systému prostupné bydlení 

4116 Nákup DHDM 
85 % 

-9 804,50 

RP0351 719 - 
OVV 

4351 5169 13013 012 Podpora sociálního 
začleňování rozvojem služeb 
systému prostupné bydlení 

4133 Nákup služeb 
15 % 

130,70 

RP0351 719 - 
OVV 

4351 5162 13013 012 Podpora sociálního 
začleňování rozvojem služeb 
systému prostupné bydlení 

4139 Telekomunika
ce 10 % 

71,01 

RP0351 719 - 
OVV 

4351 5162 13013 012 Podpora sociálního 
začleňování rozvojem služeb 
systému prostupné bydlení 

4138 Telekomunika
ce 85 % 

603,64 

RP0351 719 - 
OVV 

4351 5137  012 Podpora sociálního 
začleňování rozvojem služeb 
systému prostupné bydlení 

4119 Nákup DHDM 
spoluúčast 

4 902,25 

RP0351 719 - 
OVV 

4351 5139  012 Podpora sociálního 
začleňování rozvojem služeb 
systému prostupné bydlení 

4129 Nákup 
materiálu 
spoluúčast 

1 079,55 
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RP0351 719 - 
OVV 

4351 5169  012 Podpora sociálního 
začleňování rozvojem služeb 
systému prostupné bydlení 

4134 Nákup služeb 
spoluúčast 

65,35 

RP0351 719 - 
OVV 

4351 5162  012 Podpora sociálního 
začleňování rozvojem služeb 
systému prostupné bydlení 

4140 Telekomunika
ce spoluúčast 

35,51 

RP0351 719 - 
OVV 

4351 5139 13013 012 Podpora sociálního 
začleňování rozvojem služeb 
systému prostupné bydlení 

4127 Nákup 
materiálu 10 
% 

2 159,10 

RP0351 719 - 
OVV 

4351 5139 13013 012 Podpora sociálního 
začleňování rozvojem služeb 
systému prostupné bydlení 

4126 Nákup 
materiálu 85 
% 

12 352,35 

RP0351 719 - 
OVV 

4351 5169 13013 012 Podpora sociálního 
začleňování rozvojem služeb 
systému prostupné bydlení 

4132 Nákup služeb 
85 % 

-17 216,80 

RP0351 719 - 
OVV 

4351 5132 13013 012 Podpora sociálního 
začleňování rozvojem služeb 
systému prostupné bydlení 

4122 Ochranné 
pomůcky 10 % 

743,30 

RP0351 719 - 
OVV 

4351 5132 13013 012 Podpora sociálního 
začleňování rozvojem služeb 
systému prostupné bydlení 

4121 Ochranné 
pomůcky 85 % 

1 156,70 

RP0351 719 - 
OVV 

4351 5132  012 Podpora sociálního 
začleňování rozvojem služeb 
systému prostupné bydlení 

4124 Ochranné 
pomůcky 
spoluúčast 

371,93 

RP0351 719 - 
OVV 

4351 5167  012 Podpora sociálního 
začleňování rozvojem služeb 
systému prostupné bydlení 

4114 Školení a 
vzdělávání 
spoluúčast 

-6 454,59 

 
 

8 b) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017 na straně běžných výdajů            
v rámci kapitoly 719 - OVV 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017 na straně běžných výdajů v rámci kapitoly 
719 – OVV. 

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

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0357 719 - OVV 6171 5169 001 Činnost místní 
správy 

195 Nákup ostatních 
služeb 

-150 000,00 

RP0357 719 - OVV 6171 5161 001 Činnost místní 
správy 

191 Služby pošt 150 000,00 

 
 

8 c) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení rozpočtu kapitoly 
777 - OŠKS ve výši 50.000,00 Kč a snížení rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE ve stejné výši z důvodu 
poskytnutí daru pro Dětskou odbornou léčebnu Ch. G. Masarykové v Bukovanech 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení rozpočtu kapitoly 777 – OŠKS   
ve výši 50.000,00 Kč a snížení rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE ve stejné výši z důvodu poskytnutí 
daru pro Dětskou odbornou léčebnu Ch. G. Masarykové v Bukovanech. 

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

znak 
název 
akce 

prvek 
rozpočtu 

popis částka změny 

RP0353 777 - 
OŠKS 

3526 5222  001 
Kultura, 
sport 

4240 Dar Dětské odborné léčebně Ch. 
G. Masarykové 

50 000,00 

RP0361 741 - OE 6171 5901  001 
Ostatní 

3369 Rezerva z dotačních titulů -50 000,00 

 
 

8 d) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017 na straně výdajů v rámci kapitoly          
789 - SOSH 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017 na straně výdajů v rámci kapitoly 789 – 
SOSH. 

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

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0232 789 - SOSH 2219 5171 001 Provoz SSZ - přenos dat 3653 SSZ provoz a 
údržba 

-1 000 000,00 

RP0232 789 - SOSH 2219 5171 003 Opravy a údržba 3742 Opravy -2 000 000,00 
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chodníků 

RP0232 789 - SOSH 2212 5171 003 Opravy a údržba 3743 Osadní výbory - 
opravy místních 
komunikací 

-260 000,00 

RP0232 789 - SOSH 2212 5171 003 Opravy a údržba 3744 Souvislé opravy 
MK 

-1 000 000,00 

RP0232 789 - SOSH 2212 5171 003 Opravy a údržba 3657 Oprava a údržba 
komunikací 

4 000 000,00 

RP0232 789 - SOSH 2219 5169 003 Opravy a údržba 3663 Služby spojené 
s opravami MK 

100 000,00 

RP0232 789 - SOSH 2221 5169 002 Dopravní obslužnost 3654 Nákup služeb - 
nová MHD 

78 000,00 

RP0232 789 - SOSH 2221 6121 001 Pozemní komunikace a 
silniční doprava 

3739 Autobusové 
čekárny  - nové 

82 000,00 

 
                                                         hl.  pro  5 

 
 
9) Knihovna Jana Drdy – žádost o navýšení mzdového limitu 

R.usn.č.1081/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

navýšení mzdového limitu organizace Knihovna Jana Drdy o částku 430.000,00 Kč bez navýšení 
neinvestičního příspěvku zřizovatele. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
10) Přijetí dotace na projekt „Nízkoprahové denní centrum a noclehárna Příbram“ 

R.usn.č.1082/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Nízkoprahové denní 
centrum a noclehárna Příbram“, a to ve výši max. 8.720.894,27 Kč z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj a max. 512.993,78 Kč ze státního rozpočtu ČR. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
11) Platové náležitosti ředitelů škol a školských zařízení 

R.usn.č.1083/2017        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

1) změny platových tarifů a příplatku za vedení pro ředitele škol a školských zařízen zřizovaných 
městem Příbram, které nabývají účinnosti dnem 01.11.2017, 

2) změnu zařazení ředitele Waldorfské školy Příbram – mateřské školy, základní školy a střední školy 
z 12. do 13. platové třídy s účinností od 01.11.2017. 

 
II.   s c h v a l u j e 
1) příplatek za vedení ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Příbram s účinností 

od 01.11.2017 ve výši dle přílohy materiálu, 
2) osobní příplatek ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných městem Příbram s účinností 

od 01.11.2017 ve výši dle přílohy materiálu. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
12) Žádost ředitele ZŠ, Příbram VII, 28. října 1 o souhlas zřizovatele s přijetím sponzorského daru 

R.usn.č.1084/2017        
Rada    s o u h l a s í  

s přijetím účelově neurčeného sponzorského finančního daru pro Základní školu, Příbram VII, 
28. října 1 ve výši 127.000,00  Kč od SRPŠ při Základní škole, Příbram VII, 28. října 1, který bude 
použit pro potřeby žáků školy. 
 

                                                         hl.  pro  5 
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13) Vodojem HUSA 

R.usn.č.1085/2017        
Rada    s t a h u j e  

předložený materiál z dnešního jednání RM. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
14) 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. 

R.usn.č.1086/2017        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM  

revokaci usnesení ZM číslo 721/2017 ze dne 24. 04. 2017. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
15) Parkoviště Příbram I, ul. Gen. Tesaříka – Změna č. 1 

R.usn.č.1087/2017        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

dodatečně navrhované změny při realizaci investiční akce „Parkoviště Příbram I, ul. Gen. Tesaříka“ 
oproti projektové dokumentaci (Zadávací list č. 1).  
 
II.   s c h v a l u j e    
1) provedení změn dle Zadávacího listu č. 1 investiční akce „Parkoviště Příbram I, ul. Gen. Tesaříka“, 

jež představuje vícepráce ve výši 315 618,41 Kč bez DPH (381 898,28 Kč s DPH) a méněpráce ve 
výši 399 884,74 Kč bez DPH (483 860,54 Kč s DPH), tj. snížení celkové ceny díla o částku 
84 266,33 Kč bez DPH (101 962,23 Kč s DPH), 

2) uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 826/OIRM/2017 na investiční akci „Parkoviště Příbram I, 
ul. Gen. Tesaříka“ se společností BES s r.o., se sídlem Sukova 325, 256 01 Benešov, IČ: 43792553, 
kterým dojde ke změně díla dle Zadávacího listu č. 1 a jímž se mění celková cena díla na částku 
7 475 591,71 Kč bez DPH (9 045 466,01 Kč s DPH). 

 
 III.   u k l á d á    

OIRM administrovat uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 826/OIRM/2017 dle bodu II. tohoto 
usnesení. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 

 
16) Dílny Waldorfská škola, studie 

R.usn.č.1088/2017        
Rada     I.   s c h v a l u j e    

studii dílen Waldorfské školy zpracovanou Ing. Ondřejem Hrachem, asaprojekt, Ed. Beneše 360, IČ: 
10206124, datum zpracování studie říjen 2017.  

 
 II.   n e s c h v a l u j e     
zaslat zhotoviteli projektové dokumentace Ing. Ondřeji Hrachovi, asaprojekt, Ed. Beneše 360, IČ: 
10206124 oznámení k zahájení prací na dalších stupních projektové dokumentace v souladu se 
smlouvou o dílo č. 829/OIRM/2017. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
17) Projektová dokumentace – dílny a zázemí dílen Waldorfské školy,  Dodatek č. 1 k SoD 

R.usn.č.1089/2017        
Rada    I.   n e s c h v a l u j e    

Změnu v rozsahu prací díla „Projektová dokumentace – dílny a zázemí dílen Waldorfské školy“             
a vícepráce ve výši 1 287 300,- Kč bez DPH ( 1 557 633,- Kč s DPH)Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
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o dílo č. 829/OIRM/2017 na akci  „Projektová dokumentace – dílny a zázemí dílen Waldorfské školy“ se  
zhotovitelem projektové dokumentace Ing. Ondřejem Hrachem, asaprojekt, se sídlem  Ed. Beneše 360,  
IČ: 10206124, jímž se celková cena díla za zpracování projektové dokumentace ve znění dodatku č. 1 
mění na částku 1 577 300,- Kč bez DPH (1 908 533,- S DPH). 

 
 II.   n e u k l á d á    
OIRM administrovat uzavření dodatku č. 1 k SoD  č. 829/OIRM/2017 dle bodu I. tohoto usnesení. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
18) Návrh na doprojednání věcného břemene uložené splaškové kanalizační přípojky přes pozemek p. č. 
101/33 v k. ú. Žežice 

R.usn.č.1090/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložené splaškové kanalizační přípojky přes pozemek ve vlastnictví města 
Příbram p. č. 101/33 v k. ú. Žežice, ve prospěch pozemků p. č. 101/26 a p. č. 334/28, oba  
v k. ú. Žežice, přičemž v době uzavírání příslušných smluvních vztahů týkajících se zřízení věcného 
břemene bude v těchto smluvních dokumentech uveden jako oprávněný z věcného břemene ten, který 
bude v té době vlastníkem pozemků, v jejichž prospěch se věcné břemeno zřizuje. 
 

Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:  
pozemek p. č. 101/33 – komunikace II. tř., zeleň 

                                             – uložení podvrtem komunikace za cenu 100 Kč/bm 
                                   – uložení v zeleni za cenu 50 Kč/bm.  
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
19) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN v k. ú. Příbram 

R.usn.č.1091/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN přes pozemky ve vlastnictví města Příbram p. 
č. 1936/1, p. č. 1481/1, p. č. 3219, p. č. 3220, p. č. 3215, p. č. 3216, p. č. 1395/8, p. č. 3214,  
p. č. 1374/1 a p. č. 1373/1, vše v k. ú. Příbram a zřízení věcného břemene umístění celkem 7 ks 
zděných přípojkových pilířů, a to vždy 1 ks na pozemcích p. č. 1936/1, p. č. 3215, p. č. 1395/8 a 4 ks   
na pozemku p. č. 1373/1, vše v k. ú. Příbram, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 
Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035. 
 
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:  
pozemek p. č. 1936/1 – místní komunikace IV. tř., chodník, zeleň 
                – uložení v komunikaci IV. tř., v chodníku a v zeleni za shodnou cenu 100 Kč/bm 
pozemky p. č. 1481/1 a p. č. 1395/8 – zeleň  
                – uložení v zeleni za cenu 100 Kč/bm 
pozemky p. č. 3219, p. č. 1374/1 – místní komunikace III. tř., zeleň                                   
                – uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm a podélné uložení do komunikace  
                   za cenu 400 Kč/bm 
                – uložení v zeleni za cenu 100 Kč/bm 
pozemky p. č. 3220, p. č. 3215, p. č. 3216, p. č. 3214 – místní komunikace III. tř. 
                – uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm a podélné uložení do komunikace  
                   za cenu 400 Kč/bm 
pozemek p. č. 1373/1 – místní komunikace III. tř., komunikace IV. tř., chodník, zeleň 
                – uložení křížením komunikace III. tř. za cenu 1.500 Kč/bm a podélné uložení do této  
                   komunikace za cenu 400 Kč/bm 
                – uložení v komunikaci IV. tř., v chodníku a v zeleni za shodnou cenu 100 Kč/bm. 
 
Věcné břemeno umístění celkem 7 ks zděných přípojkových pilířů na městských pozemcích, a to vždy  
1 ks na p. č. 1936/1, p. č. 3215, p. č. 1395/8 a 4 ks na p. č. 1373/1, bude zřízeno za cenu          
5.000,00 Kč/ks. 
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Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 

 
                                                         hl.  pro  5 

 
 
20) Žádost o pronájem prostor v budově č.p. 653, Příbram VI a části pozemku p. č. 134/5, vše v k. ú. 
Březové Hory 

R.usn.č.1092/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu prostor o výměře 94 m
2
 v budově č. p. 653, Příbram VI – 

Březové Hory, jež je součástí pozemku p.č. st. 115/5 a dále části pozemku p. č. 134/5, o výměře 115 m
2
 

z celkové výměry 1859 m
2
 (dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku v příloze předloženého 

materiálu se jedná o pozemek p. č. 134/35), to vše v k.ú. Březové Hory, s nájemcem panem 
……………, ……………, a to na dobu určitou 10 let za nájemné ve výši  80.680,00 Kč/rok, s účinností 
od 01.12.2017, za účelem rozšíření prostor pro provozování restaurační činnosti,pro spolkovou, 
přednáškovou a veřejně prospěšnou činnost místních spolků a neziskových organizací a zajištění 
odpovídajícího technického zázemí.   
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
21) Návrh na schválení výpůjčky prostor v budově č. p. 145, ul. Čs. armády, Příbram IV, včetně 
přilehlých pozemků 

R.usn.č.1093/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

1) výpůjčku prostor v pravé části budovy č. p. 145 v Příbrami IV, ul. Čs. armády, ve 2. nadzemním 
podlaží o výměře 125,8 m

2
, pozemku p. č. 2792 o výměře 600 m

2
, pozemku p. č. 2791/2 o výměře 

17 m
2
 a části pozemku p. č. 2791/1 o výměře cca 500 m

2 
z celkové výměry 917 m

2
 dle situačního 

snímku v příloze předloženého materiálu, vše v k. ú. Příbram, pobočnému spolku Junák – český 
skaut, středisko Hiawatha Příbram, z. s., se sídlem Žežická 193, Příbram VII, 261 01 Příbram, IČO: 
18608221, na dobu neurčitou, s účinností od 07.11.2017, 

2) výpůjčku prostor o výměře 31,2 m
2 
ve 3. nadzemním podlaží v levé části budovy č. p. 145 v Příbrami 

IV, ul. Čs. armády, pobočnému spolku Pionýr, z. s. - 8. pionýrská skupina Příbram, se sídlem 
Příbram VIII 34, 261 01 Příbram, IČO: 68420048, na dobu neurčitou, s účinností od 07.11.2017. 

 
                                                         hl.  pro  5 

 
 
22) Žádost o ukončení smlouvy o pronájmu pozemku A č. 404/OP/2009 ze dne 16.6.2009 - dohodou 

R.usn.č.1094/2017        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

výpověď ze smlouvy o pronájmu pozemku A č. 404/OP/2009 ze dne 16.6.2009, kterou podala 
společnost DORYS CZ, s.r.o., Brod 47, 261 01 Příbram, IČO 25712659. 

 
II.   s c h v a l u j e 
ukončení smlouvy o pronájmu části pozemku p. č. 4583/3 o vým. cca 0,5 m

2
 v katastrálním území 

Příbram pod číslem A č. 404/OP/2009 ze dne 16.6.2009, a to dohodou ke dni 31.10.2017.  
Dohoda bude uzavřena mezi městem Příbram a Stavebním centrem Čihák s.r.o., nyní se sídlem 
Kňovická 338, 264 01 Sedlčany, IČO 27163911 s tím, že ke dni podpisu dohody o ukončení smlouvy    
o pronájmu pozemku budou žadatelem pohledávky plynoucí z této smlouvy vůči městu Příbram 
uhrazeny a směrová tabule z pozemku odstraněna. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 

 
23) Žádost o udělení výjimky z Pravidla č. 1/2017 pro přidělování a užívání obytných prostor 
ubytovacího zařízení v majetku města Příbram 

R.usn.č.1095/2017        
Rada    s c h v a l u j e  
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1) udělení výjimky k přidělení ubytovací buňky na adrese městské ubytovny Čs. armády 5, Příbram IV 
pro paní ……………, nar. ……………, trvale bytem …………….  

2) udělení výjimky k přidělení ubytovací buňky na adrese městské ubytovny Čs. armády 5, Příbram IV 
pro pana ……………, nar. ……………, trvale bytem ……………. 

 
                                                         hl.  pro  5 

 
 
24) Žádost o dotaci (Linka bezpečí, z.s.) 

R.usn.č.1096/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

1) poskytnutí individuální dotace ve výši 10.000,00 Kč pro Linku bezpečí, z.s., se sídlem Ústavní 95,      
181 00 Praha 8, IČ: 61383198, na projekt „Provoz Linky bezpečí“, a to z kap. 728 - OSVZ,  
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 728 – OSVZ ve snížení prvku 3463 (podpora  sociální) o částku 10.000,00 
Kč   a navýšení prvku 4021 (neinvestiční transfery spolkům) ve stejné výši,     

3) uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem Linka bezpečí, z.s., se sídlem Ústavní 95, 181 00 
Praha 8, o poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč na projekt „Provoz Linky bezpečí“, v souladu 
s Pravidly o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram          
č. 1/2016 přijatými ZM 27.06.2016, ZM usn. č. 503/2016.         

 
                                                         hl.  pro  5 

 
 
25) Žádost o individuální dotaci (Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s.) 

R.usn.č.1097/2017        
Rada   n e s c h v a l u j e  

poskytnutí individuální dotace pro subjekt Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s., se sídlem Pod 
Oborou 88, 104 00  Praha 10 – Hájek, a to z důvodu, že se nejedná o podporu zařízení sloužící městu 
Příbram. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
26) Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva města 

R.usn.č.1098/2017        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM     

1) schválit revokaci - změnu Usn.č.93/2014/ZM ze dne 15.12.2014 s účinností od 01.01.2018, 
2) stanovit v souladu s § 72, § 74 odst. 3 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, v platném znění  

a) Neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách: 
- člen rady: 8 729 Kč, 
- předseda výboru/komise: 4 365 Kč,  
- člen výboru/komise: 3 637 Kč,  
- člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 2 182 Kč.  

 
b) V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města se stanovuje 

odměna jako souhrn odměn za 2 různé funkce s nejvyšší odměnou stanovenou zastupitelstvem 
města.   

Odměna bude poskytována od 01.01.2018. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát 
člena zastupitelstva města bude odměna poskytována ode dne složení slibu.  V případě budoucích 
změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.  
 

                                                         hl.  pro  4 
    zdrž. 1 
 
 

27) Náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva města 

R.usn.č.1099/2017        
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Rada    d o p o r u č u j e   Z M    
stanovit neuvolněným členům ZM, kteří jsou podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou 
samostatnou výdělečnou činnost, náhradu ušlého výdělku paušální částkou ve výši 200,00 Kč             
za hodinu a v souhrnu za měsíc do výše 1.000,00 Kč a to za výkon jejich funkce v souvislosti 
s výkonem jejich funkce člena ZM spojenou s účastí na jednání RM, komisí RM, výborů ZM a zasedání 
ZM. Náhrada ušlého výdělku bude vyplacena na základě jejich žádosti. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
28) Návrh na přenechání postupně uvolněných bytů na adrese Příbram IV, Čs. armády č. 4  (dle 
ustanovení Směrnice č. 1/2015- Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram, Hlava 
VII, čl. 1, žadatelům – …………… dle doporučení bytové komise ze dne 10.10.2017 

R.usn.č.1100/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

1) přenechání volného bytu č. …………… v Příbram IV, Čs. armády čp. 4, byt pro příjmově vymezené 
osoby, 1+0, o výměře 47,20 m2, paní ……………, na dobu určitou 1 roku za cenu 47,28 
Kč/m²/měsíc. Paní  …………… je v současné době nájemcem bytu ……………, byt pro příjmově 
vymezené osoby, 1+0, nájem na dobu určitou do 30.6.2018 dle dodatku č. 1 k nájemní smlouvě      
č. 1000/MERK/2015. Stávající nájemní smlouva na dobu určitou bude ukončena dohodou. Nová 
nájemní smlouva k přenechanému bytu č. …………… bude uzavřena následující den po datu 
ukončení stávající nájemní smlouvy,  

2) přenechání bytu č. …………… v Příbram IV, Čs. armády čp. 4, byt pro příjmově vymezené osoby, 
1+0, o výměře 48,35 m2, paní ……………, na dobu určitou 1 roku za cenu 47,28 Kč/m²/měsíc                
za předpokladu uvolnění bytu č.  ……………  současným nájemcem p. …………… – nájemní 
smlouva na dobu určitou do 30.6.2018. Paní  …………… je v současné době nájemcem bytu         
č. ……………, v budově ……………, byt pro příjmově vymezené osoby, 1+0, nájem na dobu určitou 
do 6.5.2018 dle dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 768/MERK/2015. Stávající nájemní smlouva     
na dobu určitou bude ukončena dohodou. Nová nájemní smlouva k přenechání bytu č.  …………… 
bude uzavřena následující den po datu ukončení stávající nájemní smlouvy, 

3) přenechání bytu č.  …………… v Příbrami IV, Čs. armády čp. 4, byt pro příjmově vymezené osoby, 
1+0, o výměře 31,75, m2, panu ……………, na dobu určitou 1 roku za cenu 47,28 Kč/m

2
/měsíc       

za předpokladu uvolnění bytu č. 1 současným nájemcem p. Ditou Beerovou – nájemní smlouva     
do 6.5.2018. Pan  …………… je v současné době nájemcem bytu č. …………… v Příbrami IV, Čs. 
armády čp. 5, sociální byt, 1+0, nájem na dobu určitou do 30.4.2018 dle uzavřené nájemní smlouvy                   
č. 471/MERK/2016. Stávající nájemní smlouva na dobu určitou bude ukončena dohodou. Nová 
nájemní smlouva k přenechání bytu č. …………… bude uzavřena následující den po datu ukončení 
stávající nájemní smlouvy. 

 
                                                         hl.  pro  5 

 
 
29) Přijetí dotace na projekt „Město Příbram – Knihovna Jana Drdy – odstranění bariér“ 

R.usn.č.1101/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

přijetí dotace z Ministerstva kultury ČR na projekt „Město Příbram – Knihovna Jana Drdy – odstranění 
bariér“, a to ve výši 2.725.269,00 Kč ze státního rozpočtu. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
30) MŠ pod Svatou Horou,  nám. Dr. Josefa Theuera 262, 261 01 Příbram II – omezení provozu MŠ dne 
26.10.2017 

R.usn.č.1102/2017        
Rada    b e r e  n a  v ě d o m í 

omezení provozu v MŠ pod Svatou Horou, nám. Dr. Theuera 262, 261 01 Příbram II dne 26.10.2017. 
 

                                                         hl.  pro  5 
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31) Školní jídelna, Příbram VIII, Školní - šetření podnětů od rodičů a pedagogů 

R.usn.č.1103/2017        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

informace OŠKS o výsledcích šetření podnětů rodičů žáků a pedagogů Základní školy, Příbram VIII, 
Školní 75 ve Školní jídelně, Příbram VIII, Školní 75. 

 
 II.   u k l á d á 

OŠKS 
1) projednat s ředitelkou výsledky kontroly Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, 
2) oznámit výsledky šetření rodičům žáků a pedagogům, 
3) zajistit v průběhu 2. pololetí školního roku 2017/18 následnou kontrolu Krajské hygienické stanice 

Středočeského kraje ve Školní jídelně, Příbram VIII, Školní 75 a informovat RM o jejích výsledcích. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 

 
32) Žádost o schválení vzoru Dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci na poskytování sociální 
služby včetně přílohy č. 1 

R.usn.č.1104/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

vzor Dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby na rok 
2017, evidenční číslo dodatku poskytovatele: S-0054/SOC/2017/2, včetně přílohy č. 2 – úprava 
v položkovém čerpání rozpočtu sociální služby - pečovatelská služba, domovy pro seniory. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 

 
33) Žádost o schválení uzavření Dětských skupin a rehabilitačního stacionáře v termínu                          
od 27. 12. – 29. 12. 2017 

R.usn.č.1105/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

předloženou žádost o uzavření Dětských skupin a rehabilitačního stacionáře v termínu od 27. 12. 2017 
do 29. 12. 2017 včetně. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 

 
34) Výběr zpracovatele analýzy metodou EPC a poradce při výběrovém řízení – hodnotící komise 

R.usn.č.1106/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

v souladu s čl. VI odst. 3 směrnice č. 2/2011 na zakázku „Výběr zpracovatele analýzy metodou EPC     
a poradce při výběrovém řízení“ hodnotící komisi ve složení 
 
člen                                                                             
Mgr. Václav Švenda  
Ing. Jaroslava Poláková 
Ing. Pavel Pikrt 
Mgr. Radka Škubalová 

 Dagmar Drozenová 
 
 náhradník 

Bc. Žaneta Vaverková 
 

                                                         hl.  pro  5 
 

 
 
35) Parkovací automaty v okolí Zámečku 

Hlasováno o návrhu Mgr. Ženíškové 
R.usn.č.1107/2017        
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Rada    s t a h u j e  
 předložený materiál z dnešního jednání RM. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 

 
36) Zápis z jednání komise pro mládež, tělovýchovu a sport 

R.usn.č.1108/2017        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

zápis z jednání Komise pro mládež, tělovýchovu a sport ze dne 01.11.2017. 
 
II.   u k l á d á 
OŠKS doplnit bod č. 11 „Žádost o dotaci – CK Příbram, z. s.“, který bude projednán na Zasedání 
zastupitelstva města Příbram dne 13.11.2017, o informaci týkající se předloženého Zápisu z jednání 
komise pro mládež, tělovýchovu a sport ze dne 01.11.2017. 
 
                                              hl.  pro  5 

 
 
37) Smlouva o dílo při zajištění uměleckého projektu „Živý betlém s videomappingovými a světelnými 
efekty“ v rámci akce Zahájení adventu v Příbrami 2017 

R.usn.č.1109/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo při zajištění světelné show „Živý betlém, show s videomappingovými a 
světelnými efekty“ mezi městem Příbram  a Filmunit s.r.o., IČ 06374506 v konečné ceně 170.000,00 
Kč. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 

 
38) Smlouvy o připojení odběrného plynového zařízení k distribuční soustavě v Příbrami IV, ul. Čs. 
armády č. p. 145 

R.usn.č.1110/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření Smluv o připojení odběrného plynového zařízení k distribuční soustavě č. 320090113227          
a č. 320090113242 mezi městem Příbram a společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad 
Labem,IČO 27295567, v budově č. p. 145 v Příbrami IV, jejichž text je přílohou předloženého materiálu. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
39) Různé      

 
 
Zápis ověřili: 
Ing. Václav Dvořák 
PhDr. Petr Vácha 
 
Mgr. Alena Ženíšková, 
1. místostarostka 
 
Zapsala: Iva Černohorská 
Příbram, dne: 09.11.2017 
 
Ověřeno: 14.11.2017 
Vyvěšeno: 14.11.2017 


