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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 04.12.2017 

od 13.00 hodin na Městském úřadě Příbram 

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

Ověřovatelé zápisu:  Mgr. Alena Ženíšková, 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. Přijetí drobných darů pro středisko Psí útulek 
6. Změny rozpočtu – rozpočtová opatření 
7. Revokace a nový návrh na odkoupení vodovodního řadu DN 150, zřízení věcného břemene a nabytí 

služebnosti inženýrské sítě v k.ú. Lazec a k.ú. Kozičín od majitelů …………… 
8. Žádost o dotaci – Lesní mateřská škola Kozičínský Klabánek 
9. Žádost o dotaci SK Spartak Příbram 

10. KZMS – zápis z 18.10.2017 
11. Žádost Obchodní akademie a Vyšší odborné školy Příbram o souhlas s podnájmem prostor školy 
12. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN - p. č. 4514/1 a p. č. 4501/73, 

vše v k. ú. Příbram 
13. Žádost o zřízení věcného břemene uloženého kabelového vedení NN a umístěné pojistkové skříně - p. č. 

605 a p. č. st. 389, vše v k. ú. Březové Hory 
14. Žádost o trvalé odnětí pozemku p. č. 2738/2 v k. ú. Příbram určeného k plnění funkcí lesa 
15. Žádost o souhlas s výstavbou ochranného oplocení - p. č. 3198 v k. ú. Příbram 
16. Návrh na ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor dohodou a návrh na uzavření smlouvy o nájmu 

místnosti v Příbrami VII, ul. Žežická 193. 
17. 1) Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram ze dne 12.12.2016, č. usn. 624/2016/ZM 

2) Návrh na směnu části pozemku p. č. 515/93 o vým. cca 71 m
2
 za pozemek p. č. 515/138 a pozemek p. č. 

515/145 vše v katastrálním území Březové Hory 
18. Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram ze dne 22.5.2017, č. usn. 739/2017/ZM 
19. Uzavření smlouvy o pronájmu pozemku p. č. 4407/2 v katastrálním území Příbram 
20. Žádost o prominutí částky za bezesmluvní užívání části pozemku p. č. 179/30 v k. ú. Příbram 
21. Žádost o souhlas se vstupem na pozemek a s provedením opravy sochy na hrobě horníka na hřbitově 

v Příbrami I – p. č. 959/1 v k. ú. Příbram 
22. Schválení změn, víceprací a méněprací na akci „Rekonstrukce šaten hokejistů – zimní stadion v Příbrami“ 
23. Odborné poradenství – rekonstrukce Aquaparku 
24. Dar pro město Příbram s určením pro JSDH Příbram – Březové Hory 
25. Návrh na schválení uzavření dodatku č. 11 ke Smlouvě o nájmu prostor v Příbrami VI, ul. Husova čp. 257, 

ve znění pozdějších dodatků 
26. Modernizace osobního výtahu – Příbram III/143 - zrušení 
27. Stavební úpravy společenské místnosti v Domově důchodců - zrušení 
28. Výstavba komunikace – Dělostřelecká – Mlynářská – výběr dodavatele 
29. Chodníky v Příbrami – 2017 – výběr dodavatele 
30. Výběr zpracovatele analýzy metodou EPC a poradce při výběrovém řízení  – výběr dodavatele 
31. Výběr dodavatele – montované objekty - PLAVČÍKÁRNA a VEŘEJNÉ WC v areálu Nového rybníka - 

výsledek 
32. Dodávka fakturačních vodoměrů - výsledek 
33. Záměr prodeje osobních automobilů formou výběrového řízení 
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34. Žádost SK SPARTAK Příbram, o. s. o doplnění člena Komise pro mládež, tělovýchovu a sport 
35. Městské lesy Příbram s.r.o. – Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce 
36. Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram - zvýšení platu ředitele příspěvkové organizace 

města v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb. 
37. Sportovní zařízení města Příbram - návrh na poskytnutí osobního příplatku 
38. Organizace provozu v MŠ zřizovaných městem Příbram v období červenec - srpen 2018 
39. Poskytnutí propagačních materiálů 
40. Žádost o schválení změny stravovací jednotky Domova Seniorů a zvýšení ceny obědů pro klienty 

pečovatelské služby od 01.01.2018 
41. Žádost o individuální dotaci na úhradu výdajů spojených s nákupem speciálních pomůcek 
42. Sportovní zařízení města Příbram – žádost o navýšení mzdového limitu 
43. Záměr zakázky – „Výběr zhotovitele stavebních prací – Realizace parkoviště P + R Čechovská 2“ 
44. Efektivní úřad města Příbram - výsledek 
45. Návrh na uzavření dohody o ukončení nájmu nebytových prostor – restaurace Zlatý Soudek – v Příbrami I, 

nám. T. G. Masaryka,  čp. 98 
46. Projednání přerušení provozu mateřských škol v období vánočních prázdnin 
47. Žádost žákyně SZŠ a VOŠZ Příbram Kateřiny Fišerové o poskytnutí daru na maturitní ples 
48. Realizace parkovišť P+R, Příbram – dílčí část 1 – Příbram VII, Drkolnov u čerpací stanice 
49. Různé 

 
(Materiál „Ulice Tichá“ byl zařazen do programu jednání RM 04.12.2017 usnesením č.1226/2017 jako bod č. 49) 
 
R.usn.č.1181/2017        
Rada      s c h v a l u j e 
              upravený program dnešního jednání RM. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
3) Informace členů RM 

 
  
4) Interpelace 

 
 
5) Přijetí drobných darů pro středisko Psí útulek 

R.usn.č.1182/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

přijetí účelově určených darů pro Technické služby města Příbrami, příspěvková organizace,               
IČ 00068047 se sídlem U kasáren 6, Příbram IV od drobných dárců uvedených v příloze za období 
květen – srpen 2017 v celkové hodnotě 22.727,00 Kč. 
 

                                                         hl.  pro  4 
(nepřítomen 1) 

 
 
6) Změny rozpočtu – rozpočtová opatření 

R.usn.č.1183/2017        
Rada    s c h v a l u j e  
 
6 a) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - 
OE o celkovou částku 1.039.719,60 Kč a navýšení výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ ve stejné výši z důvodu 
přijetí neinvestiční účelové dotace z MŠMT ČR na projekt "ŠABLONY" určené pro dvě příspěvkové 
organizace města, tj. pro ZŠ Pod Svatou horou, Balbínova 328, Příbram II ve výši 868.896,00 Kč a pro MŠ 
Pod Svatou Horou, náměstí Dr. Josefa Theurera 262, Příbram II ve výši 170.823,60 Kč 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 – OE            
o celkovou částku 1.039.719,60 Kč a navýšení výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ ve stejné výši z důvodu přijetí 
neinvestiční účelové dotace z MŠMT ČR na projekt "ŠABLONY" určené pro dvě příspěvkové 
organizace města, tj. pro ZŠ Pod Svatou horou, Balbínova 328, Příbram II ve výši 868.896,00 Kč a pro 
MŠ Pod Svatou Horou, náměstí Dr. Josefa Theurera 262, Příbram II ve výši 170.823,60 Kč. 
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Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. účel. 
znak 

název akce prvek 
rozpočtu 

popis částka 
změny 

RP0407 741 - OE  4116 33063 001 Neinvestiční 
přijaté transfery 

4279 Neinv. účelová dotace MŠ MT ČR 
- "Sablony" MŠ Pod SvH 85 % 

145 200,06 

RP0407 741 - OE  4116 33063 001 Neinvestiční 
přijaté transfery 

4280 Neinv. účelová dotace MŠMT ČR - 
" Sablony" MŠ Pod SvH 15 % 

25 623,54 

RP0407 788 - ŠŠZ 3111 5336 33063 001 Mateřské 
školy 

4281 Neinv. účelová dotace MŠMT ČR - 
"Sablony" MŠ Pod SvH 85 % 

145 200,06 

RP0407 788 - ŠŠZ 3111 5336 33063 001 Mateřské 
školy 

4282 Neinv. účelová dotace MŠMT ČR - 
"Sablony" MŠ Pod SvH 15 % 

25 623,54 

RP0407 741 - OE  4116 33063 001 Neinvestiční 
přijaté transfery 

4277 Neinv. účelová dotace MŠMT ČR - 
"Sablony" ZŠ Pod SvH 85 % 

738 561,60 

RP0407 741 - OE  4116 33063 001 Neinvestiční 
přijaté transfery 

4278 Neinv. účelová dotace MŠMT ČR - 
"Sablony/ ZŠ Pod SvH 15 % 

130 334,40 

RP0407 788 - ŠŠZ 3113 5336 33063 004 Základní 
školy 

4275 Neinv. účelová dotace MŠMT ČR - 
"Sablony" ZŠ Pod Sv.H. 85 %  

738 561,60 

RP0407 788 - ŠŠZ 3113 5336 33063 004 Základní 
školy 

4276 Neinv. účelová dotace MŠMT ČR - 
"Sablony" ZŠ Pod Sv.H. 15 % 

130 334,40 

 
 

6 b) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017 na straně běžných výdajů            
v rámci kapitoly 760 - OŘPD 

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

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

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0394 760 - OŘPD 3639 5901 001 Žádosti o 
dotace,monitoring a publicita 

3495 Rezerva -181 500,00 

RP0394 760 - OŘPD 3639 5169 001 Žádosti o 
dotace,monitoring a publicita 

4265 Kyberbezpečnost 181 500,00 

 
 

6 c) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017 v rámci kapitoly 789 – SOSH      
na straně běžných a kapitálových výdajů 

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

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

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0395 789 - SOSH 2212 5171 003 Opravy a údržba 3657 Oprava a údržba 
komunikací 

-53 095,00 

RP0395 789 - SOSH 2223 6122 002 Měřiče rychlosti 3838 Úsekový měřič 
rychlosti 

48 376,00 

RP0395 789 - SOSH 2223 6122 002 Měřiče rychlosti 4175 Informativní měřič 
rychlosti 

4 719,00 

 
 

6 d) 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 září 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 září 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. účel. 

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0403 741 - OE  4116 13013 001 Neinvestiční 
přijaté transfery 

3928 Nové pracovní příležitosti  
82,38 % z ESF (vrátný na 
ubytovně) 

46 132,80 

RP0403 741 - OE  4116 13013 001 Neinvestiční 
přijaté transfery 

3929 Nové pracovní příležitosti 
17,62 % ze SR (vrátný na 

9 867,20 



Město Příbram - RM 04.12.2017  

 4 

ubytovně) 

RP0406 749 - 
MěRK 

6409 5011 13013 003 Nové prac. 
příležitosti 
(vrátný) - VPP, 
OP 
Zaměstnanost 

3931 82,38 % Platy 34 427,43 

RP0406 749 - 
MěRK 

6409 5011 13013 003 Nové prac. 
příležitosti 
(vrátný) - VPP, 
OP 
Zaměstnanost 

3930 17,62 % Platy 7 363,57 

RP0406 749 - 
MěRK 

6409 5032 13013 003 Nové prac. 
příležitosti 
(vrátný) - VPP, 
OP 
Zaměstnanost 

3935 82,38 % Pojistné na 
veřejné zdravotní pojištění 

3 098,31 

RP0406 749 - 
MěRK 

6409 5032 13013 003 Nové prac. 
příležitosti 
(vrátný) - VPP, 
OP 
Zaměstnanost 

3934 17,62 % Pojistné na 
veřejné zdravotní pojštění 

662,69 

RP0406 749 - 
MěRK 

6409 5031 13013 003 Nové prac. 
příležitosti 
(vrátný) - VPP, 
OP 
Zaměstnanost 

3933 82,38 % Pojistné na 
sociální zabezpečení a 
příspěvek na státní politiku  
zaměstnanosti 

8 607,06 

RP0406 749 - 
MěRK 

6409 5031 13013 003 Nové prac. 
příležitosti 
(vrátný) - VPP, 
OP 
Zaměstnanost 

3932 17,62 % Pojistné na 
sociální zabezpečení a 
příspěvek na státní politiku 
zaměstnanosti 

1 840,94 

 
 

6 e) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - 
OE o částku 394.123,20 Kč a navýšení výdajů kapitoly 788 - ŠSZ ve stejné výši z důvodu přijetí 
neinvestiční účelové dotace z MŠMT ČR určených pro MŠ, Příbram VIII, Školní 131 na projekt 
"ŠABLONY" 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE o částku 
394.123,20 Kč a navýšení výdajů kapitoly 788 - ŠSZ ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové 
dotace z MŠMT ČR určených pro MŠ, Příbram VIII, Školní 131 na projekt "ŠABLONY".  

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0409 788 - ŠŠZ 3111 5336 33063 4004 
Neinv. účelová dotace MŠMT ČR - 
"Šablony" MŠ Školní 131 - 85 % 

335 004,72 

RP0409 788 - ŠŠZ 3111 5336 33063 4005 
Neinv. účelová dotace MŠMT ČR - 
"Šablony" MŠ Školní 131 - 15 % 

59 118,48 

RP0409 741 - OE  4116 33063 4002 
Neinv. účelová dotace MŠMT ČR - 
"Šablony" MŠ Školní 131 - 85 % 

335 004,72 

RP0409 741 - OE  4116 33063 4003 
Neinv. účelová dotace MŠMT ČR - 
"Šablony" - MŠ Školní 131 - 15 % 

59 118,48 

 
 

6 f) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017, tj. snížení výdajů kapitoly 728 - 
OSVZ o částku 4.800,00 Kč a snížení příjmů kapitoly 741 - OE (neinvestiční transfery ÚZ 14032) ve stejné 
výši a další změny rozpočtu výdajů v rámci kapitoly 728 - OSVZ z důvodu finančního vypořádání dotace 
od Ministerstva vnitra ČR na projekt "Příbram - Ozbrojený útočník ve škole" 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017, tj. snížení výdajů kapitoly 728 – OSVZ          
o částku 4.800,00 Kč a snížení příjmů kapitoly 741 - OE (neinvestiční transfery ÚZ 14032) ve stejné výši 
a další změny rozpočtu výdajů v rámci kapitoly 728 - OSVZ z důvodu finančního vypořádání dotace     
od Ministerstva vnitra ČR na projekt "Příbram - Ozbrojený útočník ve škole". 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0410 728 - OSVZ 5399 5169 14032 011 Projekt "Příbram 
- Ozbrojený útočník 
ve škole" 

4040 Nákup služeb -4 800,00 

RP0411 728 - OSVZ 4349 5136  002 Komunitní 
plánování 

438 Knihy, tisk -15 000,00 
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RP0411 728 - OSVZ 5399 5139  003 Prevence 
kriminality 

3527 Nákup materiálu -18 509,60 

RP0411 728 - OSVZ 5399 5169  003 Prevence 
kriminality 

3434 Nákup služeb -20 000,00 

RP0411 728 - OSVZ 5399 5169  011 Projekt "Příbram 
- Ozbrojený útočník 
ve škole" 

4285 Nákup služeb 53 509,60 

RP0417 741 - OE  4116 14032 001 Neinvestiční 
přijaté transfery 

4029 Neinvestiční účelová dotace 
- program prevence 
kriminality na místní úrovni 

-4 800,00 

 
 

6 g) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017 na straně běžných výdajů, tj. 
snížení rozpočtů kapitol 719 - OVV o částku 50.000,00 Kč a 723 - OŽP o částku 20.000,00 Kč a navýšení 
rozpočtu výdajů kapitoly 721 - OIT 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017 na straně běžných výdajů, tj. snížení rozpočtů 
kapitol 719 - OVV o částku 50.000,00 Kč a 723 - OŽP o částku 20.000,00 Kč a navýšení rozpočtu 
výdajů kapitoly 721 – OIT. 

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

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0414 723 - OŽP 3744 5169 004 
Udržitelnost 
projektů 

2388 Digitální povodňový plán  
a hlásné profily - 
udržitelnost projektu 

-10 000,00 

RP0414 723 - OŽP 3745 5169 004 
Udržitelnost 
projektů 

2389 Analýza rizik - 
udržitelnost projektu 

-10 000,00 

RP0415 721 - OIT 6171 5137 001 Provozní 
výdaje OIT 

460 Drobný hmotný 
dlouhodobý majetek 

70 000,00 

RP0416 719 - OVV 6171 5179 001 Činnost 
místní správy 

199 Ostatní nákupy - ošatné -50 000,00 

 
 

6 h) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017 v rámci kapitoly 749 - Městská 
realitní kancelář na straně běžných i kapitálových výdajů 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017 v rámci kapitoly 749 - Městská realitní 
kancelář na straně běžných i kapitálových výdajů.  

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

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0418 749 - MěRK 3612 5171 001 Běžné výdaje - správa 
a údržba bytů a nebytů 

484 Opravy a udržování -720 000,00 

RP0418 749 - MěRK 3612 6122 001 Byty 3582 Výtahy - technické 
zhodnocení 

720 000,00 

RP0418 749 - MěRK 3612 5192 001 Běžné výdaje - správa 
a údržba bytů a nebytů 

477 Příspěvek do fondu 
oprav - neprodané byty 
v prodaných domech 

-250 000,00 

RP0418 749 - MěRK 3613 5171 001 Běžné výdaje - správa 
a údržba bytů a nebytů 

491 Opravy a udržování 250 000,00 

 
 

6 i) 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 září 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 září 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 paragraf pol. účel. 

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka 

změny 
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RP0369 741 - 
OE 

 4116 13013 001 Neinvestiční přijaté transfery 3625 Nové pracovní 
příležitosti (APK) 

49 428,00 

RP0369 741 - 
OE 

 4116 13013 001 Neinvestiční přijaté transfery 3626 Nové pracovní 
příležitosti (APK) 

10 572,00 

RP0369 741 - 
OE 

6171 5901  001 Ostatní 3369 Rezerva z 
dotačních titulů 

60 000,00 

RP0375 717 - 
MP 

5311 5011 13013 003 OP Zaměstnanost - vytvoření 
prac. příležitostí v rámci veřejně 
prospěšných prací (koordinátor a 
pomocník APK) 

3627 Platy 82,38 % 36 886,47 

RP0375 717 - 
MP 

5311 5032 13013 003 OP Zaměstnanost - vytvoření 
prac. příležitostí v rámci veřejně 
prospěšných prací (koordinátor a 
pomocník APK) 

3629 Zdravotní pojištění 
82,38 % 

3 319,91 

RP0375 717 - 
MP 

5311 5032 13013 003 OP Zaměstnanost - vytvoření 
prac. příležitostí v rámci veřejně 
prospěšných prací (koordinátor a 
pomocník APK) 

3630 Zdravotní pojištění 
17,62 % 

710,09 

RP0375 717 - 
MP 

5311 5031 13013 003 OP Zaměstnanost - vytvoření 
prac. příležitostí v rámci veřejně 
prospěšných prací (koordinátor a 
pomocník APK) 

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

9 221,62 

RP0375 717 - 
MP 

5311 5031 13013 003 OP Zaměstnanost - vytvoření 
prac. příležitostí v rámci veřejně 
prospěšných prací (koordinátor a 
pomocník APK) 

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

1 972,38 

RP0375 717 - 
MP 

5311 5011  002 Provozní výdaje MP. 69 Platy 
zaměstnanců 

-44 776,00 

RP0375 717 - 
MP 

5311 5032  002 Provozní výdaje MP. 72 Zdravotní pojištění -4 030,00 

RP0375 717 - 
MP 

5311 5031  002 Provozní výdaje MP. 70 Sociální pojištění -11 194,00 

RP0375 717 - 
MP 

5311 5011 13013 003 OP Zaměstnanost - vytvoření 
prac. příležitostí v rámci veřejně 
prospěšných prací (koordinátor a 
pomocník APK) 

3628 Platy 17,62 % 7 889,53 

 
 

6 j) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017 na straně běžných výdajů v rámci 
kapitoly 717 - Městská policie Příbram 

rozpočtové opatření - změny 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 prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0374 717 - MP 5311 5137 002 Provozní 
výdaje MP. 

76 Drobný hmotný 
majetek 

220 000,00 

RP0374 717 - MP 5311 5134 002 Provozní 
výdaje MP. 

75 Prádlo, oděv 140 000,00 

RP0374 717 - MP 5311 5164 002 Provozní 
výdaje MP. 

85 Nájemné -340 000,00 

RP0374 717 - MP 5311 5167 002 Provozní 
výdaje MP. 

86 Služby školení a 
vzdělávání 

-20 000,00 

RP0424 717 - MP 5311 5169 001 Prevence 
kriminality 

1425 Projekt "Prevence" -20 000,00 

RP0424 717 - MP 5311 5154 002 Provozní 
výdaje MP. 

80 Elektrická energie -40 000,00 

RP0424 717 - MP 5311 5424 002 Provozní 
výdaje MP. 

1802 Náhrada mezd v 
době nemoci 

-25 000,00 

RP0424 717 - MP 5311 5161 002 Provozní 
výdaje MP. 

82 Služby pošt -10 000,00 

RP0424 717 - MP 5311 5175 002 Provozní 
výdaje MP. 

1823 Pohoštění -15 000,00 

RP0424 717 - MP 5311 5163 002 Provozní 
výdaje MP. 

84 Pojištění 15 000,00 

RP0424 717 - MP 5311 5131 002 Provozní 
výdaje MP. 

74 Potraviny 5 000,00 

RP0424 717 - MP 5311 5139 002 Provozní 
výdaje MP. 

77 Nákup materiálu 30 000,00 

RP0424 717 - MP 5311 5169 002 Provozní 87 Nákup ostatních 60 000,00 
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výdaje MP. služeb 

 
 

6 k) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017 v rámci kapitoly 792 – FOVM      
na straně běžných a kapitálových výdajů 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017 v rámci kapitoly 792 - FOVM na straně 
běžných a kapitálových výdajů. 

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

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0419 792 - FOVM 3639 5171 001 Běžné výdaje 3486 Fakturační 
vodoměry 

1 000 000,00 

RP0419 792 - FOVM 3639 6121 002 Kapitálové 
výdaje 

3833 Fakturační 
vodoměry 

-1 000 000,00 

 
 

6 l) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017 v rámci kapitoly 784 – OPVZ       
na straně běžných výdajů 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017 v rámci kapitoly 784 - OPVZ na straně 
běžných výdajů. 

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

rozpo
čtu 

popis částka změny 

RP0421 784 - OPVZ 3639 5192 001 Právní služby, 
poplatky a náhrady 

3213 Soudní poplatky a 
náhrady 

240 000,00 

RP0421 784 - OPVZ 3639 5166 001 Právní služby, 
poplatky a náhrady 

3212 Konzultační, poradenské 
a právní služby 

-240 000,00 

 
 

6 m) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017 v rámci kapitoly 792 – FOVM     
na straně běžných výdajů 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017 v rámci kapitoly 792 - FOVM na straně 
běžných výdajů. 

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

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0422 792 - FOVM 2321 5171 001 Běžné 
výdaje 

4261 Výměna membrán 
provzdušňovacích elementů 

1 983 203,00 

RP0422 792 - FOVM 2321 5171 001 Běžné 
výdaje 

4262 Čerpadla vratného kalu 1 149 500,00 

RP0422 792 - FOVM 2321 5171 001 Běžné 
výdaje 

4263 Výměna zařízení k likvidaci 
bioplynu - hořák bioplynu 

575 960,00 

RP0422 792 - FOVM 3639 5171 001 Běžné 
výdaje 

4286 Příbram V., Bohutínská ul. - 
výměna vodovodních armatur a 
hydrantů 

270 770,00 

RP0422 792 - FOVM 3639 5171 001 Běžné 
výdaje 

3829 Příbram II, Obecnická ul. - obnova 
kanalizace + obnova vodovodu 

-241 039,00 

RP0422 792 - FOVM 3639 5171 001 Běžné 
výdaje 

3828 Oprava vodojemu HUSA - IIIa, IIIb 
a IV. etapa 

-3 738 394,00 

 
 
6 n) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - 
OE o částku 100.000,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 787 - CSZS ve stejné výši 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE o částku 
100.000,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 787 - CSZS ve stejné výši. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0388 741 - OE  4122  4289 
Neinvest. dotace z Humanit. fondu 
- CSZS - záchytná stanice 

60 000,00 

RP0388 787 - CSZS 3539 5336  4291 
Neinv. dotace z Humanit. fondu - 
CSZS - záchytná stanice 

60 000,00 

RP0388 741 - OE  4222  4290 
Inv. dotace z Humanit. fondu - 
CSZS - záchytná stanice 

40 000,00 

RP0388 787 - CSZS 3539 6356  4292 Inv. příspěvek z Humanitárního 40 000,00 
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fondu - CSZS - záchytná stanice 

 
 

6 o) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - 
OE o částku 697.163,73 Kč a navýšení výdajů kapitoly 787 - CSZS ve stejné výši z důvodu přijetí neinv. 
dotace z MPSV na realizaci programů ESF - sociální začleňování 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE o částku 
697.163,73 Kč a navýšení výdajů kapitoly 787 - CSZS ve stejné výši z důvodu přijetí neinv. dotace        
z MPSV na realizaci programů ESF - sociální začleňování. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0390 741 - OE  4116 13013 4058 
MPSV - CSZS - dotace na "Aktivní 
začleňování" - 85 % 

623 778,07 

RP0390 741 - OE  4116 13013 4059 
MPSV - CSZS - dotace na "Aktivní 
začleňování" - 15 % 

73 385,66 

RP0390 787 - CSZS 4378 5336 13013 4060 
MPSV - CSZS - dotace na "Aktivní 
začleňování" - 85 % 

623 778,07 

RP0390 787 - CSZS 4378 5336 13013 4061 
MPSV - CSZS - dotace na "Aktivní 
začleňování" - 15 % 

73 385,66 

 
 

6 p) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení výdajů kapitoly 781 - 
SZM o částku 2.250.000,00 Kč (neinvestiční příspěvek - 2.000.000,00 Kč, investiční příspěvek - 
250.000,00 Kč) a snížení výdajů kapitoly 719 - OVV ve stejné výši 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení výdajů kapitoly 781 – SZM         
o částku 2.250.000,00 Kč (neinvestiční příspěvek - 2.000.000,00 Kč, investiční příspěvek - 250.000,00 
Kč) a snížení výdajů kapitoly 719 - OVV ve stejné výši. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0427 719 - OVV 6171 5011  182 Platy zaměstnanců -2 000 000,00 

RP0427 719 - OVV 6171 5031  184 Sociální pojištění -70 000,00 

RP0427 719 - OVV 6171 5032  185 Zdravotní pojištění -180 000,00 

RP0428 781 - SZM 3412 5331  548 Neinvestiční příspěvky 2 000 000,00 

RP0428 781 - SZM 3412 6351  3796 investiční příspěvek zřizovatele 250 000,00 

 
 

6 q) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - 
OE o částku 39.000,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ ve stejné výši z důvodu přijetí účelové 
dotace z MŠMT 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE o částku 
39.000,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ ve stejné výši z důvodu přijetí účelové dotace          
z MŠMT. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0430 741 - OE  4116 33060 4287 
Podpora zabezpečení MŠ a ZŠ - 
MŠ Rybička 

39 000,00 

RP0430 788 - ŠŠZ 3111 5336 33060 4288 
Podpora zabezpečení MŠ a ZŠ - 
MŠ Rybička 

39 000,00 

 
 
6 r) 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 

RP0431 719 - OVV 3113 5021 006 Inkluzivní 
vzdělávání na ZŠ v 
Příbrami 

3913 Ostatní osobní 
náklady - 
spoluúčast 

-40 000,00 

RP0431 719 - OVV 3113 5011 006 Inkluzivní 
vzdělávání na ZŠ v 
Příbrami 

3912 Platy - 
spoluúčast 

-17 000,00 



Město Příbram - RM 04.12.2017  

 9 

RP0431 719 - OVV 3113 5032 006 Inkluzivní 
vzdělávání na ZŠ v 
Příbrami 

3915 Zdravotní 
pojištění - 
spoluúčast 

-15 000,00 

RP0431 719 - OVV 3113 5331 006 Inkluzivní 
vzdělávání na ZŠ v 
Příbrami 

4266 Mimořádný 
příspěvek - 
spoluúčast 

72 000,00 

 
 

6 s) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - 
OE (neinvestiční transfery ÚZ 29004) o částku 47.600,00 Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 723 - 
OŽP ve stejné výši z důvodu přijetí finanční podpory na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE 
(neinvestiční transfery ÚZ 29004) o částku 47.600,00 Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 723 - OŽP 
ve stejné výši z důvodu přijetí finanční podpory na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0434 741 - OE  4116 29004 001 Neinvestiční přijaté 
transfery 

1261 Neinvestiční dotace 
na výsadbu 
melioračních a 
zpevňujících dřevin 

47 600,00 

RP0436 723 - OŽP 1037 5219 29004 007 Dotace ÚZ 29004, 
meliorační zpevňující 
dřeviny 

3637 Meliorační zpevňující 
dřeviny - Lesy ČR, 
státní podnik 

47 600,00 

 
 

6 t) 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 prvek 

rozpo
čtu 

popis částka změny 

RP0439 786 - 
OIRM  

4351 5171 016 Centrum sociálních a 
zdravotních služeb města 
Příbram 

3460 Opravy a údržba -540 800,00 

RP0439 786 - 
OIRM  

4351 5169 016 Centrum sociálních a 
zdravotních služeb města 
Příbram 

3462 Ostatní služby -40 100,00 

RP0439 786 - 
OIRM  

3231 5169 009 Základní umělecké 
školy 

3747 Ostatní služby -94 000,00 

RP0439 786 - 
OIRM  

3231 5171 009 Základní umělecké 
školy 

3256 Opravy a udržování -89 000,00 

RP0439 786 - 
OIRM  

3113 5169 010 Základní školy 3873 Ostatní služby -592 540,00 

RP0439 786 - 
OIRM  

3141 5171 007 Školní jídelny 3254 Opravy a udržování 773 340,00 

RP0439 786 - 
OIRM  

3113 5171 010 Základní školy 3872 Opravy a udržování 583 100,00 

 
 

6 u) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017 na straně běžných výdajů             
v rámci kapitoly 786 - OIRM na položkách "opravy a udržování" 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017 na straně běžných výdajů v rámci kapitoly 
786 - OIRM na položkách "opravy a udržování". 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
č. pož. kapitola paragra

f 
pol. název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0442 786 - OIRM  6171 5171 006 Místní 
správa 

3869 Opravy a udržování -527 270,00 

RP0442 786 - OIRM  3613 5171 011 Nebytové 
prostory 

3874 Opravy a udržování 335 550,00 

RP0442 786 - OIRM  3639 5171 015 Technické 
služby 

3297 Opravy a udržování 191 720,00 
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6 v) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - 
OE o částku 547.703,19 Kč a navýšení výdajů kapitoly 787 - CSZS ve stejné výši z důvodu přijetí účelové 
neinvestiční dotace v rámci Výzvy 23 

rozpočtového opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 – OE        
o částku 547.703,19 Kč a navýšení výdajů kapitoly 787 - CSZS ve stejné výši z důvodu přijetí účelové 
neinvestiční dotace v rámci Výzvy 23. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0443 741 - OE  4116 13013 3749 Neinv. transfer - výzva 23 - EU 490 050,22 

RP0443 741 - OE  4116 13013 3750 Neinv. transfer - výzva 23 - ČR 57 652,97 

RP0443 787 - CSZS 4351 5336 13013 3751 Neinv. dotace - výzva 23 - EU  490 050,22 

RP0443 787 - CSZS 4351 5336 13013 3752 Neinv. dotace - výzva 23 - ČR 57 652,97 

 
 

6 x) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - 
OE (nedaňové příjmy) o částku 1.732.674,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 739 -   Technické služby 
města Příbrami ve stejné výši, čímž se navyšuje neinvestiční příspěvek o částku 1.732.674,00 Kč  
příspěvkové organizaci Technické služby města Příbrami 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE 
(nedaňové příjmy) o částku 1.732.674,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 739 - Technické služby města 
Příbrami ve stejné výši, čímž se navyšuje neinvestiční příspěvek o částku 1.732.674,00 Kč příspěvkové 
organizaci Technické služby města Příbrami. 

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

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0444 739 - TS 3639 5331 001 Příspěvky 
zřizovatele 

546 Neinvestiční 
příspěvek 

1 732 674,00 

RP0444 741 - OE 3639 2111 002 Ostatní 
nedaňové příjmy 

4066 Odměna za zajištění 
zpětného odběru a 
využití odpadů z 
obalů - EKO-KOM 

1 732 674,00 

                                                          
 

6 y) 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. název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0438 777 - OŠKS 3319 5169 001 Kultura, 
sport 

3724 Nákup služeb (akce: Advent) 57 179,00 

RP0438 777 - OŠKS 3319 5169 001 Kultura, 
sport 

552 Nákup služeb (akce: Ostatní) -57 179,00 

 
 
6 z) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017 na straně běžných a kapitálových 
výdajů v rámci kapitoly 782 - OKM 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017 na straně běžných a kapitálových výdajů       
v rámci kapitoly 782 – OKM.   

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

rozpo
čtu 

popis částka změny 

RP0445 782 - OKM 2143 5139 008 Cestovní ruch 3539 Nákup materiálu -495 228,40 

RP0445 782 - OKM 2143 6121 001 Informační 
nosič 

4294 Informační nosič 495 228,40 

                                                         
aa) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017 na straně výdajů, tj. snížení 
rozpočtu kapitol:789 - SOSH o částku 329.213,97 Kč, 782 - OKM o částku 210.000,00 Kč, 760 – OŘPD      
o částku 318.080,00 Kč, 741 - OE o částku 154.259,03 a 719 - OVV o částku 430.000,00 Kč, vše volné 
zdroje a navýšení rozpočtu kapitoly 777 - OŠKS ve výši 1.441.553,00 Kč z důvodu úhrady sankcí jiným 
rozpočtům 
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rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017 na straně výdajů, tj. snížení rozpočtu 
kapitol:789 - SOSH o částku 329.213,97 Kč, 782 - OKM o částku 210.000,00 Kč, 760 - OŘPD o částku 
318.080,00 Kč, 741 - OE o částku 154.259,03 a 719 - OVV o částku 430.000,00 Kč, vše volné zdroje    
a navýšení rozpočtu kapitoly 777 - OŠKS ve výši 1.441.553,00 Kč z důvodu úhrady sankcí jiným 
rozpočtům. 

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

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0256 789 - 
SOSH 

2212 5171 003 Opravy a 
údržba 

3657 Oprava a údržba 
komunikací 

-240 568,47 

RP0256 789 - 
SOSH 

2212 5171 003 Opravy a 
údržba 

3662 Dopravní značení  -88 645,50 

RP0278 782 - 
OKM 

6171 5139 007 Vratné 
kelímky/hrnky 

3173 Nákup materiálu -60 000,00 

RP0278 782 - 
OKM 

3319 5169 006 Informační 
systém města 

3542 Nákup ostatních 
služeb 

-100 000,00 

RP0278 782 - 
OKM 

6171 5169 007 Vratné 
kelímky/hrnky 

3176 Nákup ostatních 
služeb 

-50 000,00 

RP0280 760 - 
OŘPD 

2219 6121 001 Žádosti o 
investiční 
dotace 

3734 Cyklostezky -150 000,00 

RP0280 760 - 
OŘPD 

2219 6121 001 Žádosti o 
investiční 
dotace 

3680 Parkovací systémy -70 000,00 

RP0280 760 - 
OŘPD 

3314 6121 001 Žádosti o 
investiční 
dotace 

3745 Bezbarierové trasy 
(Knihovna Jana Drdy) 

-40 000,00 

RP0280 760 - 
OŘPD 

3299 5169 001 Žádosti o 
dotace,monitori
ng a publicita 

3533 Projekt na inkluzivní 
vzdělávání 

-58 080,00 

RP0429 719 - 
OVV 

6171 5031 001 Činnost 
místní správy 

184 Sociální pojištění -430 000,00 

RP0446 777 - 
OŠKS 

3119 5363 002 Školství 4194 Platební výměr na 
odvod za PRK 

1 441 553,00 

RP0447 741 - OE 6399 5362 001 Ostatní 615 Platby daní a poplatků -154 259,03 

                                                     
 
6 bb) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017 na straně výdajů v rámci 
běžných výdajů kapitoly 777 - OŠKS 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017 na straně výdajů v rámci běžných výdajů 
kapitoly 777 – OŠKS. 

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

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0440 777 - OŠKS 3399 5139 001 Kultura, sport 2504 Nákup materiálu  -11 426,00 

RP0440 777 - OŠKS 3319 5041 001 Kultura, sport 3764 Odměny umělcům a jejich 
zástupcům 

-4 000,00 

RP0440 777 - OŠKS 3319 5169 001 Kultura, sport 3882 Nákup ostatních služeb (akce: 
Den seniorů) 

-12 372,00 

RP0440 777 - OŠKS 3319 5169 001 Kultura, sport 3883 Nákup ostatních služeb (akce: 
Šalmaj) 

-10 246,00 

RP0440 777 - OŠKS 3319 5139 001 Kultura, sport 3727 Nákup materiálu -9 891,00 

RP0440 777 - OŠKS 3319 5041 001 Kultura, sport 3768 Odměny umělcům a jejich 
zástupcům 

-15 129,94 

RP0440 777 - OŠKS 3319 5169 001 Kultura, sport 3726 Nákup ostatních služeb (akce: 
Mikulášská) 

63 064,94 

                                                                                                                                                                      
       hl.  pro  5 
 
 

7) Revokace a nový návrh na odkoupení vodovodního řadu DN 150, zřízení věcného břemene a nabytí 
služebnosti inženýrské sítě v k.ú. Lazec a k.ú. Kozičín od majitelů …………… 

R.usn.č.1184/2017        
Rada    I.   r e v o k u j e  

usnesení č. 317/2017/RM ze dne 10.04.2017. 
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 II.    s c h v a l u j e    
1) odkoupení vodovodního řadu DN 150 v k.ú. Lazec a k.ú. Kozičín od investorů – majitelů sítě 

…………… , za symbolickou částku souhrnně ve výši 1,00 Kč, 
2)  zřízení věcného břemene a nabytí služebnosti inženýrské sítě v pozemcích parc. č.732/42, 732/41, 

732/1, 9/1, vše v k. ú. Lazec, 130/1, 249/75 v k. ú. Kozičín a to vše bezúplatně. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
8) Žádost o dotaci – Lesní mateřská škola Kozičínský Klabánek 

Hlasováno o návrhu Mgr. Ženíškové. 
R.usn.č.1185/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

1) poskytnutí individuální dotace ve výši 10.000,00 Kč pro Lesní mateřskou školu Kozičínský Klabánek, 
z.s., Kozičín 13, 261 01 Příbram, IČO: 06 149 189, na projekt s názvem „Finanční podpora dovozu, 
výdeje a stravování dětí v Lesní MŠ Kozičínský Klabánek z.s., a to z kapitoly 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 4015 (Neinvestiční transfery spolkům) ve stejné výši, 

3) uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem Lesní mateřská škola Kozičínský Klabánek z.s., IČO 
06 149 189 Kozičín 13, 261 01 Příbram o poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč na projekt 
„Finanční podpora dovozu, výdeje a stravování dětí v Lesní MŠ Kozičínský Klabánek z.s.“, 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  5 

 
 
9) Žádost o dotaci - SK Spartak Příbram 

R.usn.č.1186/2017        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

žádost SK Spartak Příbram, spolek, o individuální dotaci na projekt „Nákup traktoru – sekačky“. 
 
II.   n e d o p o r u č u j e   ZM 
schválit žádost SK Spartak Příbram, spolek, o individuální dotaci na projekt „Nákup traktoru – sekačky“ 
z důvodu, že nákup dlouhodobého majetku je dle Pravidel o poskytování dotací a návratných finančních 
výpomocí z rozpočtu města Příbram č.1/2016, článek 7, bod 4a) neuznatelným nákladem. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
10) Zápis z jednání Komise pro zahraniční a meziobecní spolupráci 

R.usn.č.1187/2017        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í  

zápis z jednání Komise pro zahraniční a meziobecní spolupráci ze dne 18.10.2017. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
11) Žádost Obchodní akademie a Vyšší odborné školy Příbram o souhlas s podnájmem prostor školy 

R.usn.č.1188/2017        
Rada    s o u h l a s í  

s poskytnutím podnájmu prostor školy Obchodní akademií a Vyšší odbornou školou Příbram,              
Na Příkopech 104, Příbram I, na 3 dny v období leden – květen 2018 společnosti zabývající se 
organizací Národních srovnávacích zkoušek. 
 

                                                         hl.  pro 5 
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12) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN - p. č. 4514/1 a p. č. 
4501/73, vše v k. ú. Příbram 

R.usn.č.1189/2017        
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. 4514/1 a p. č. 4501/73, oba 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. 4514/1 – komunikace III. tř., ostatní pozemek 
                                   – uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm 
                                   – uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm  
pozemek p. č. 4501/73 – ostatní pozemek                                     
                                     – uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm.                                                  
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
13) Žádost o zřízení věcného břemene uloženého kabelového vedení NN a umístěné pojistkové skříně - 
p. č. 605 a p. č. st. 389, vše v k. ú. Březové Hory 

R.usn.č.1190/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uloženého kabelového vedení NN přes pozemek ve vlastnictví města Příbram 
p. č. 605 v k. ú. Březové Hory a zřízení věcného břemene umístěné pojistkové skříně ve vnějším zdivu 
budovy č. p. 154 - stavby občanského vybavení v Příbrami VI-Březové Hory, která je součástí pozemku 
ve vlastnictví města Příbram p. č. st. 389 v k. ú. Březové Hory, 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. 605 – komunikace III. tř., ostatní pozemek 
                              – uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm 
                              – uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm  
pozemek p. č. st. 389 – součástí pozemku je stavba 
                                   – umístění pojistkové skříně ve vnějším zdivu budovy za cenu 5.000,00 Kč/ks.                                                  
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
14) Žádost o trvalé odnětí pozemku p. č. 2738/2 v k. ú. Příbram určeného k plnění funkcí lesa 

R.usn.č.1191/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

udělení  souhlasu města Příbram, jako vlastníka pozemku p. č. 2738/2 v k. ú. Příbram, s trvalým 
odnětím tohoto pozemku určeného k plnění funkcí lesa, z důvodu uvolnění pozemku pro jiné využití 
(stavbu nové přístupové komunikace), s tím, že žádost podle § 16 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb.,  
o lesích, o odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa, podá na Městský úřad 
Příbram, odbor životního prostředí, paní ……………, bytem ……………, 261 01 Příbram, která uhradí 
veškeré náklady spojené s vyřízením této žádosti, neboť v jejím zájmu má k odnětí dojít. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 

15) Žádost o souhlas s výstavbou ochranného oplocení - p. č. 3198 v k. ú. Příbram 

R.usn.č.1192/2017        
Rada    n e s c h v a l u j e  

udělení  souhlasu města Příbram, jako vlastníka pozemku p. č. 3198 v k. ú. Příbram, s výstavbou 
ochranného oplocení na části tohoto pozemku, z důvodu zajištění ochrany stavby objektu k bydlení  
č. p. 78 v Příbrami II, která je součástí pozemku p. č. 133/1 v k. ú. Příbram, pro vlastníka uvedených 
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nemovitých věcí, společnost CORS Příbram s.r.o., se sídlem Příbram VI, Kladenská 636, PSČ 261 01, 
IČO 27585158, a to dle návrhu, který je jako příloha podané žádosti součástí předloženého materiálu. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 

 
16) Návrh na ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor dohodou a návrh na uzavření smlouvy        
o nájmu místnosti v Příbrami VII, ul. Žežická 193 

R.usn.č.1193/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 14/2006/529/OSB/K ze dne 
14.3.2006, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13.12.2007, s pobočným spolkem „Svaz neslyšících a 
nedoslýchavých v ČR Poradenské centrum o.s.“ se sídlem Žežická 193, Příbram VII, 261 01 Příbram, 
IČO 42728410, a uzavření nájemní smlouvy o nájmu stejné místnosti za stejných podmínek uvedených 
v ukončované nájemní smlouvě, jež je přílohou předloženého materiálu, a to s obecně prospěšnou 
společností „Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj, o.p.s.“, se sídlem 
Karlínské náměstí 59/12, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 02636298. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
17) 1) Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram ze dne 12.12.2016, č. usn. 624/2016/ZM; 
2) Návrh na směnu části pozemku p. č. 515/93 o vým. cca 71 m

2
 za pozemek p. č. 515/138 a pozemek      

p. č. 515/145 vše v katastrálním území Březové Hory 

Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky. 
R.usn.č.1194/2017        
Rada    s t a h u j e 
 předložený materiál z dnešního jednání RM. 

       hl.  pro  5 
 
 
18) Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram ze dne 22.5.2017, č. usn. 739/2017/ZM 

R.usn.č.1195/2017        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

výpověď paní ……………, bytem ……………, ze smlouvy o pronájmu č. A 599/OP/2011 ze dne 
29.9.2011, která se týkala pronájmu části pozemku p. č. st. 400/81 o výměře 24 m

2 
v katastrálním území 

Březové Hory.  
 
II.   s o u h l a s í 
s tím, aby současná nájemkyně, paní ……………, bytem  …………… ponechala pozemek p. č. st. 
400/81 v k. ú. Březové Hory (po zbourání své garáže) ve stavu, který byl zaznamenán fotodokumentací 
dne 9.11.2017 (v příloze tohoto materiálu). 
 
III.   d o p o r u č u j e   ZM 
schválit revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram ze dne 22.5.2017, č. usn. 739/2017/ZM. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
19) Uzavření smlouvy o pronájmu pozemku p. č. 4407/2 v katastrálním území Příbram 

R.usn.č.1196/2017        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

uhradit ……………, bytem  …………… částku ve výši 20 Kč/m
2
/rok za bezesmluvní užívání pozemku   

p. č. 4407/2 v k. ú. Příbram, a to zpětně od 1.1.2015. Částka bude hrazena z prvku 3217. 
 
II.   s c h v a l u j e  
uzavření smlouvy o pronájmu pozemku p. č. 4407/2 v katastrálním území Příbram, který je ve vlastnictví 
……………, bytem ……………, za cenu 20 Kč/m

2
/rok, na dobu neurčitou.  Tento pozemek se nachází 

pod komunikací, která je ve vlastnictví města Příbram. Nájemné bude hrazeno z prvku 3215. 
 

                                                        hl.  pro  5 
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20) Žádost o prominutí částky za bezesmluvní užívání části pozemku p. č. 179/30 v k. ú. Příbram 

Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky. 
R.usn.č.1197/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

prominutí úhrady částky v celkové výši 15.600 Kč (za tři roky zpětně) za bezesmluvní užívání části 
pozemku p. č. 179/30 o výměře 65 m

2
 z celkové výměry 16764 m

2
 v katastrálním území Příbram 

manželům ……………, bytem ……………. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
21) Žádost o souhlas se vstupem na pozemek a s provedením opravy sochy na hrobě horníka               
na hřbitově v Příbrami I - p. č. 959/1 v k. ú. Příbram 

R.usn.č.1198/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

udělení  souhlasu města Příbram, jako vlastníka pozemku p. č. 959/1 v k. ú. Příbram, se vstupem        
na tento pozemek na hřbitově v Příbrami I a s opravou sochy na hrobě horníka Mykoly Šymarďaka,    
pro zapsaný spolek Ukrajinský národní dům, se sídlem Ženíškova 2122/4, Chodov, 149 00 Praha 4,  
IČO 05022428, s oprávněním převedení uděleného souhlasu na případně jiného zhotovitele 
pověřeného výkonem prací a za podmínky respektování skutečnosti, že pozemek je předmětem 
realizovaného projektu „Revitalizace veřejné zeleně ve městě Příbram“, jehož součástí byla údržba 
vzrostlých stromů na uvedeném pozemku a dále s doporučením Stavebního úřadu a územního 
plánování, památkové péče, aby oprava sochy byla prováděna zvláště citlivě a pouze restaurátorem se 
specializací na pískovec.  
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
22) Schválení změn, víceprací a méněprací na akci „Rekonstrukce šaten hokejistů – zimní stadion 
v Příbrami“ 

R.usn.č.1199/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

1) provedení změn v rozsahu méněprací v celkové částce 176.835,92 Kč bez DPH a víceprací 
v celkové částce 172.544,14 Kč bez DPH. Specifikace změn je popsána v důvodové zprávě, 

2) uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č.600/OIRM/2017 s firmou MTStav Příbram s.r.o.,            
IČ: 27240088, který bude řešit snížení ceny díla o 4.291,78 Kč bez DPH, 5.193,00 Kč včetně DPH.                                           

 
                                                         hl.  pro  5 

 
 
23) Odborné poradenství – rekonstrukce Aquaparku 

R.usn.č.1200/2017        
Rada    s t a h u j e  

předložený materiál z dnešního jednání RM. 
 
                                                          hl.  pro  5 

 
24) Dar pro město Příbram s určením pro JSDH Příbram – Březové Hory 

R.usn.č.1201/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

přijmutí finančního daru ve výši 80.000,00 Kč na základě darovací smlouvy mezi městem Příbram          
a spolkem Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku, z.s., se sídlem Zubatého 685/1, 614 00 Brno-Sever, 
s určením pro JSDH Příbram – Březové Hory na rozvoj a podporu hasičské činnosti JSDHO                   
- na pořízení vybavení, materiálu souvisejícího s posláním a činností jednotky a věcný dar 1 ks 
radiostanice Hytera PD705 AN VHF v hodnotě 12.741,00 Kč a 1 ks motorová pila Stihl MS 251 
v hodnotě 13.290,00 Kč. 
 

                                                         hl.  pro  5 
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25) Návrh na schválení uzavření dodatku č. 11 ke Smlouvě o nájmu prostor v Příbrami VI, ul. Husova čp. 
257, ve znění pozdějších dodatků 

Hlasováno o návrhu Ing. Dvořáka. 
R.usn.č.1202/2017        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

1) oznámení JUDr. Hany Peleščákové o prodeji  závodu – nestátního zdravotnického zařízení – 
ordinace praktického lékaře pro dospělé v Příbrami VI, ul. Husova čp. 257 ze dne 15.11.2017, 

2) informaci Městské realitní kanceláře o stávající ceně nájemného v Kč/m
2
/rok nebytového prostoru 

k podnikání č. 701(dle interní evidence správce) na adrese Husova čp. 257, Příbram VI  a ceně 
obvyklého nájemného daného nebytového prostoru  dle znaleckého posudku č. 3915-60/17 o ceně 
obvyklého nájemného nebytového prostoru v domě čp. 257 v Příbrami VI – Březové Hory, znalce 
Ing. Rudolfa Štěpánka, znalce v oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí ze dne 15.11.2017. 

 
II.   s c h v a l u j e 
1) Uzavření dodatku č. 11 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor  k  podnikání ze dne 10. 7. 2000,  

ve  znění pozdějších dodatků, kterým se mění účastník Smlouvy na straně nájemce, kterým je: 
MUDr. Linda Janovská, nar. ……………, bytem ……………, IČ: 06605249. Osvědčení o splnění 
podmínek k pokračování v poskytování zdravotních služeb vydal Krajský úřad Středočeského 
kraje, odbor zdravotnictví dne 13.11.2017 pod č.j. 128372/2017/KUSK, právní moc dne 13. 11. 
2017. Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb vydal Krajský úřad 
Středočeského kraje, odbor zdravotnictví dne 15.11.2017, č.j. 138917/2017/KUSK, právní moc dne 
20.11.2017. 

2) Navýšení nájemného prostor ordinace o celkové výměře 55,84 m
2
 v Příbrami VI, ul. Husova        

čp. 257  na částku  500 Kč/m
2
/rok (bez DPH). 

 
                                                         hl.  pro  5 

 
 
26) Modernizace osobního výtahu – Příbram III/143 - zrušení 

R.usn.č.1203/2017        
Rada    I.   r e v o k u j e 

usnesení  RM č. 972/2017 ze dne 02.10.2017 a zakázku malého rozsahu „Modernizace osobního 
výtahu – Příbram III/143“ ruší. 

 
II.   u k l á d á 
OPVZ učinit právní kroky související se zrušením veřejné zakázky dle bodu I. tohoto usnesení. 

 
                                                         hl.  pro  5 
 

 
27) Stavební úpravy společenské místnosti v Domově důchodců – zrušení 

R.usn.č.1204/2017        
Rada    I.   r e v o k u j e 

usnesení  RM č. 1167/2017 ze dne 20.11.2017 a zakázku malého rozsahu „Stavební úpravy 
společenské místnosti v Domově důchodců“ ruší. 
 
 
II.   u k l á d á 
OPVZ učinit právní kroky související se zrušením veřejné zakázky dle bodu I. tohoto usnesení. 

 
                                                         hl.  pro  5 

 
 
28) Výstavba komunikace – Dělostřelecká – Mlynářská – výběr dodavatele 

R.usn.č.1205/2017        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Výstavba komunikace – Dělostřelecká – Mlynářská“ (dále 
jen „veřejná zakázka“) zadávané ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, uvedenou v důvodové zprávě. 
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II.   r o z h o d u j e 
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           
1 042 655 Kč bez DPH. 
 
III.   s c h v a l u j e 
uzavření smlouvy na zakázku „Výstavba komunikace – Dělostřelecká – Mlynářská“ se společností 
ANDAF – TIER s.r.o., se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha, IČ 02330407, za nabídkovou cenu 
1 042 655 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  5 

 
 
29) Chodníky v Příbrami – 2017 – výběr dodavatele 

R.usn.č.1206/2017        
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 výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku  
Dílčí část 1 - společnosti ANDAF – TIER s.r.o., se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha,                
IČ 02330407, za nabídkovou cenu 1 199 000 Kč bez DPH. 
Dílčí část 2 – společnosti ANDAF – TIER s.r.o., se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha,              
IČ 02330407, za nabídkovou cenu 439 000 Kč bez DPH. 
 
III.   s c h v a l u j e 
uzavření smlouvy na zakázku „Chodníky v Příbrami – 2017“ se společností ANDAF – TIER s.r.o., se 
sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha, IČ 02330407, na dílčí části 1 a 2 za nabídkové ceny 
uvedené v bodě II. 
 
IV.   u k l á d á 
OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky dle bodu II. a III. tohoto 
usnesení.  

 
                                                         hl.  pro  5 

 
 
30) Výběr zpracovatele analýzy metodou EPC a poradce při výběrovém řízení – výběr dodavatele 

R.usn.č.1207/2017        
Rada    I.    b e r e   n a   v ě d o m í 

informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Výběr zpracovatele analýzy metodou EPC a poradce při 
výběrovém řízení“ (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  
Středisko pro úspory energie s.r.o., se sídlem Moskevská 508, 434 01 Most, IČ 25015516. Nabídková 
cena činí 285 000 Kč bez DPH. 
 
III.   s c h v a l u j e 
1) závěry hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a pořadí dodavatelů,  
2) uzavření smlouvy na zakázku „Výběr zpracovatele analýzy metodou EPC a poradce při výběrovém 

řízení“ se společností Středisko pro úspory energie s.r.o., se sídlem Moskevská 508, 434 01 Most, 
IČ 25015516, za nabídkovou cenu 285 000 Kč bez DPH. 
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IV.   u k l á d á 
OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky dle bodu II. a III. tohoto 
usnesení. 

 
                                                         hl.  pro  5 

 
 
31) Výběr dodavatele – montované objekty - PLAVČÍKÁRNA a VEŘEJNÉ WC v areálu Nového rybníka - 
výsledek 

R.usn.č.1208/2017        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

závěry hodnotící komise zpracované ve Zprávě o hodnocení nabídek na zakázku „Výběr dodavatele – 
montované objekty - PLAVČÍKÁRNA a VEŘEJNÉ WC v areálu Nového rybníka - výsledek“. 
 
II.   r o z h o d u j e 
o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku společnosti NAVARA-
atelier s.r.o., se sídlem Berlínská 2756/10, 390 05 Tábor, IČ 06242278. 
 
III.   s c h v a l u j e 
uzavření smlouvy se společností NAVARA-atelier s.r.o., se sídlem Berlínská 2756/10, 390 05 Tábor,   
IČ 06242278, za nabídkovou cenu 1 983 377 Kč bez DPH.   
 
IV.   u k l á d á  
OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení zakázky dle bodů II. a III. tohoto 
usnesení. 

 
                                                           hl.  pro  5 
 
 
32) Dodávka fakturačních vodoměrů - výsledek 

R.usn.č.1209/2017        
Rada    I.   b e r e  n a  v ě d o m í 

závěry hodnotící komise zpracované ve Zprávě o hodnocení nabídek na zakázku „Dodávka 
fakturačních vodoměrů“. 
 
II.   r o z h o d u j e 
o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku společnosti Water & 
Heat Systems s.r.o., se sídlem U Továren 770/1b, 100 00 Praha 10 – Hostivař,  
IČ 06428207. 
 
III.   s c h v a l u j e 
uzavření smlouvy se společností Water & Heat Systems s.r.o., se sídlem U Továren 770/1b, 100 00 
Praha 10 – Hostivař, IČ 06428207, za nabídkovou cenu  3 694 691 Kč bez DPH.   
 
 
IV.   u k l á d á  
OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení zakázky dle bodů II. a III. tohoto 
usnesení. 
 
                                                          hl.  pro  5 

 
 
33) Záměr prodeje osobních automobilů formou výběrového řízení 

R.usn.č.1210/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

1) záměr prodeje osobního automobilu Škoda Fabia 1.2 THP, RZ: 2SM 8417, formou výběrového 
řízení – obálkovou metodou, nejvyšší nabídce s tím, že minimální cena činí 16.000,00 Kč a je 
stanovena znaleckým posudkem č. 3747/77/2017, 
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2) záměr prodeje osobního automobilu Škoda Fabia 1.2 THP, RZ: 4S0 7681, formou výběrového 
řízení – obálkovou metodou, nejvyšší nabídce s tím, že minimální cena činí 19.000,00 Kč a je 
stanovena znaleckým posudkem č. 3748/78/2017. 

 
                                                         hl.  pro  5 
 

 
34) Žádost SK SPARTAK Příbram, o. s. o doplnění člena Komise pro mládež, tělovýchovu a sport 

R.usn.č.1211/2017        
Rada    I.   r e v o k u j e    

usnesení Rady města Příbram R.usn.č.238/2017 ze dne 06.03.2017 v bodu II., v části stanovení max. 
počtu členů v Komisi pro mládež, tělovýchovu a sport. 
 
II.   s t a n o v í    
max. počet členů v Komisi pro mládež, tělovýchovu a sport na 12.      

 
III.   j m e n u j e    
Ing. Vladimíra Králíčka do funkce člena Komise pro mládež, tělovýchovu a sport. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 

 
35) Městské lesy Příbram s.r.o. – Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce 

Hlasováno o návrhu Ing. Dvořáka. 
R.usn.č.1212/2017        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

1) Základní měsíční odměnu jednatele společnosti Městské lesy Příbram s.r.o. IČO 26505 720,          
Ing. Františka Chytky ve výši dle přílohy č. 1 tohoto materiálu s účinností od 01.01.2018. 

2) Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele společnosti Městské lesy Příbram s.r.o.          
IČO 265 05 720, uzavřený s Ing. Františkem Chytkou, nar. 20.03.1973, ve znění uvedeném v příloze 
č. 2 tohoto materiálu. 

       3)  Jednateli Městských lesů Příbram s. r. o. odměnu ve výši dle zápisu. 
 

II.   k o n s t a t u j e, 
že tato usnesení jsou rozhodnutími města Příbram jako jediného společníka společnosti Městské lesy 
Příbram s.r.o., identifikační číslo 265 05 720, při výkonu působnosti valné hromady této společnosti     
ve smyslu § 102 odst. 2 písm. c) zákona o obcích.  
 

                                                         hl.  pro  5 
 

 
36) Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram - zvýšení platu ředitele příspěvkové 
organizace města v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb. 

R.usn.č.1213/2017        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í     

zvýšení platu ředitele příspěvkové organizace města „Centrum sociálních a zdravotních služeb města 
Příbram“ s účinností od 01.01.2018 podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 

 
37) Sportovní zařízení města Příbram - návrh na poskytnutí osobního příplatku 

R.usn.č.1214/2017        
Rada    s t a n o v u j e  

s účinností od 01.01.2018 osobní příplatek pro Mgr. Jana Slabu, ředitele příspěvkové organizace města 
„Sportovní zařízení města Příbram“ ve výši dle předloženého návrhu uvedeného v příloze č. 1 tohoto 
materiálu.   
 

                                                         hl.  pro  5 
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38) Organizace provozu v MŠ zřizovaných městem Příbram v období červenec – srpen 2018 

R.usn.č.1215/2017        
Rada    s o u h l a s í  

s navrženou organizací provozu v mateřských školách zřizovaných městem Příbram v měsících 
červenci a srpnu 2018. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
39) Poskytnutí propagačních materiálů 

R.usn.č.1216/2017        
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 43.007,00 Kč. 
 

                                                         hl.  pro  5 
  

 
40) Žádost o schválení změny stravovací jednotky Domova seniorů a zvýšení ceny obědů pro klienty 
pečovatelské služby od 1. 1. 2018 

R.usn.č.1217/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

změnu hodnoty stravovací jednotky Domova seniorů a s ní související navýšení ceny obědů pro klienty 
pečovatelské služby a pro veřejnost od 1. 1. 2018 dle návrhu. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 

 
41) Žádost o individuální dotaci na úhradu výdajů spojených s nákupem speciálních pomůcek 

Hlasováno o návrhu Mgr. Ženíškové. 
R.usn.č.1218/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

1) poskytnutí finančního příspěvku na úhradu výdajů spojených s nákupem speciálních pomůcek  
pro nevidomé (tablet a sluchátka) pro paní ……………, trvale bytem ……………, ve výši  20.000,00 
Kč, a to  z kap. 728 - OSVZ, prvek 3463 (podpora sociální) 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 20.000,00 Kč a navýšení prvku 4007 (fyzické osoby) ve stejné výši,     

3) uzavření veřejnoprávní smlouvy s paní ……………, trvale bytem …………… o poskytnutí dotace    
ve výši 20.000,00 Kč na úhradu výdajů spojených s nákupem speciálních pomůcek v souladu 
s Pravidly o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram č. 
1/2016 přijatými Zastupitelstvem města Příbram dne 27.06.2016, usn. č. 503/2016/ZM.         

                               
                           hl.  pro  5 

 
 
42) Sportovní zařízení města Příbram – žádost o navýšení mzdového limitu 

R.usn.č.1219/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

navýšení mzdového limitu na platy o částku 460.000,00 Kč a navýšení mzdového limitu na OON           
o částku 235.000,00 Kč organizace Sportovní zařízení města Příbram. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 

 
43) Záměr zakázky – „Výběr zhotovitele stavebních prací – Realizace parkoviště P + R Čechovská 2“ 

R.usn.č.1220/2017        
Rada    I.   s c h v a l u j e 
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záměr realizace zakázky „Výběr zhotovitele stavebních prací – Realizace parkoviště P + R Čechovská 
2“ dle přílohy.  
 
II.   u k l á d á  
OPVZ zadávací řízení realizovat. 
 
III.   s c h v a l u j e 
na zakázku „Výběr zhotovitele stavebních prací – Realizace parkoviště P + R Čechovská 2“ komisi pro 
otevírání obálek ve složení 
člen                                                                                          
Mgr. Radka Škubalová        
Ing. Milan Štufka  
Ing. Eva Černá  
 
náhradník  
Dagmar Drozenová 
  
IV.   s c h v a l u j e 
na zakázku „Výběr zhotovitele stavebních prací – Realizace parkoviště P + R Čechovská 2“ hodnotící 
komisi ve složení 
člen / náhradník                                                                             
Mgr. Václav Švenda  
Ing. Milan Štufka 
Ing. Eva Černá 
Mgr. Radka Škubalová  
Mgr. Jiřina Humlová 
 
náhradník 
Ing. Pavel Bureš 
 

                                                         hl.  pro  5 
 

 
44) Efektivní úřad města Příbram - výsledek 

R.usn.č.1221/2017        
Rada    I.   b e r e  n a  v ě d o m í 

závěry hodnotící komise zpracované ve Zprávě o hodnocení nabídek na zakázku „Efektivní úřad města 
Příbram“. 
 
II.   r o z h o d u j e 
o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku společnosti   

 M.C. TRITON, se sídlem Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, pro dílčí část 1 a 2 

 Estredia SE, se sídlem Karlovo Náměstí 290/16, 120 00 Praha 2, pro dílčí část 3 

 AutoCont CZ a.s., se sídlem Sokolovská 996/130, 360 05 Karlovy Vary, pro dílčí část 4 

 Everesta s.r.o., se sídlem Mimoňská 3223, 470 01 Česká Lípa, pro dílčí část 5 
 
III.   s ch v a l u j e 
uzavření smlouvy se společností 

 M.C. TRITON, se sídlem Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, IČ 49622005, pro dílčí část 1    
za nabídkovou cenu 270 000 Kč bez DPH a pro dílčí část 2 za nabídkovou cenu 280 000 Kč 
bez DPH 

 Estredia SE, se sídlem Karlovo Náměstí 290/16, 120 00 Praha 2, pro dílčí část 3 za nabídkovou 
cenu 916 000 Kč bez DPH 

 AutoCont CZ a.s., se sídlem Sokolovská 996/130, 360 05 Karlovy Vary, pro dílčí část 4             
za nabídkovou cenu 390 000 Kč bez DPH 

 Everesta s.r.o., se sídlem Mimoňská 3223, 470 01 Česká Lípa, pro dílčí část 5 za nabídkovou 
cenu 99 500 Kč bez DPH. 
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IV.   u k l á d á  
OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení zakázky dle bodů II. a III. tohoto 
usnesení. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 

 
45) Návrh na uzavření dohody o ukončení nájmu nebytových prostor – restaurace Zlatý Soudek – 
v Příbrami I, nám. T. G. Masaryka,  čp. 98 

R.usn.č.1222/2017        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

žádost nájemce prostoru k podnikání  č. 701 (dle interní evidence správce) p. Václava Bartůňka            
o uzavření dohody o ukončení nájmu nebytových prostor v domě čp. 98 v Příbrami I – restaurace Zlatý 
Soudek ze zdravotních důvodů ke dni 31.12.2017, v případě negativního rozhodnutí RM ve věci 
ukončení nájemního vztahu dohodou, nájemce svým přípisem ze dne 7.11.2017 (podaným dne 
30.11.2017) podal výpověď z nájmu. 

 
II.   s c h v a l u j e  
ukončení smlouvy o nájmu prostor  č. 607/MERK/2011 ze dne 1.2.2010, ve znění pozdějších dodatků, 
dohodou k navrhovanému dni žadatelem -  31.12.2017. 

 
                                                         hl.  pro 5 
  

 
46) Projednání přerušení provozu mateřských škol v období vánočních prázdnin 

R.usn.č.1223/2017        
Rada    s o u h l a s í  

s přerušením provozu: 
1. v MŠ V Zahradě od 27.12.2017 do 02.01.2018 
2. v MŠ Kličkova vila od 27.12. do 29.12.2017 
3. v MŠ Klubíčko od 27.12.2017 do 02.01.2018 
4. v MŠ Perníková chaloupka od 27.12.2017 do 02.01.2018 
5. v MŠ 28. října 55, Příbram VII od 27.12. do 29.12.2017 
6. v MŠ, Příbram VII, Bratří Čapků 278 od 27.12. do 29.12.2017 
7. v MŠ Pohádka od 27.12. do 29.12.2017 
8. v MŠ, Příbram VII, Jana Drdy 496 od 27.12. do 29.12.2017 
9. v MŠ pod Svatou Horou od 27.12.2017 do 02.01.2018 
10. v Alternativní MŠ od 27.12.2017 do 02.01.2018 
11. v MŠ Rybička od 27.12. do 29.12.2017 
12. v MŠ Waldorfské školy Příbram od 27.12.2017 do 02.01.2018 
13. v MŠ, Příbram III, Jungmannova 91 od 27.12.2017 do 01.01.2018 
14. v MŠ Školní 131 od 27.12. do 29.12.2017 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 

47) Žádost žákyně SZŠ a VOŠZ Příbram Kateřiny Fišerové o poskytnutí daru na maturitní ples 

R.usn.č.1224/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

1) poskytnutí sponzorského daru ve výši 4.500,00 Kč ……………, nar. ……………, bytem ……………, 
na maturitní ples SZŠ a VOŠZ Příbram konaný dne 16.12.2017, 

2) rozpočtové opatření – změnu rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení výdajů kapitoly 777 – OŠKS 
(prvek 4295 – dar na maturitní ples) ve výši 4.500,00 Kč a snížení výdajů kapitoly 741 – OE (prvek 
660 rezerva starosty) ve stejné výši. 

 
                                                         hl.  pro  5 
 
 

48) Realizace parkovišť P+R, Příbram – dílčí část 1 – Příbram VII, Drkolnov u čerpací stanice 

R.usn.č.1225/2017        
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Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  
změnu rozsahu prací provedených při realizaci investiční akce „Realizace parkovišť P+R, Příbram - dílčí 
část 1 – Příbram VII, Drkolnov u čerpací stanice“ oproti projektové dokumentaci. 
 
II.   s c h v a l u j e   
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na investiční akci „Realizace parkovišť P+R, Příbram - dílčí 
část 1 – Příbram VII, Drkolnov u čerpací stanice“ se společností STRABAG, a.s., se sídlem Na Bělidle 
198/21, 150 00 Praha 5, na částku 81 816,16 Kč bez DPH, to je 98 997,55 Kč včetně DPH podle 
nabídkového rozpočtu a změn uvedených důvodové zprávě.  
 
III.   u k l á d á   

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

                                                         hl.  pro  5 
 
 

Hlasováno o zařazení bodu do programu dnešního jednání RM 
R.usn.č.1226/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

zařazení bodu „Ulice Tichá“ do programu dnešního jednání RM. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
49) Ulice Tichá 

R.usn.č.1227/2017        
Rada    s t a h u j e 
 předložený materiál z dnešního jednání RM.  

 
                                                         hl.  pro  5 
 

50) Různé      

 
 
Zápis ověřili: 
Mgr. Alena Ženíšková 
PhDr. Petr Vácha 
 
Ing. Jindřich Vařeka, 
starosta 
 
Zapsala: Iva Černohorská 
Příbram, dne:  06.12.2017  
 
Ověřeno: 12.12.2017 
Vyvěšeno: 12.12.2017 


