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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 12.03.2018 
od 13.00 hodin na Městském úřadě Příbram 

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

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Alena Ženíšková, Ing. Václav Dvořák 
 
 
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. Podání žádosti o dotaci na projekt „Zpracování plánu ÚSES pro ORP Příbram“ 
6. Návrh na odvolání z funkce přísedícího OS Příbram (staženo z programu) 
7. Návrh na odkoupení vodovodního řadu DN 90, kanalizačního řadu PVC DN 250, a dešťové kanalizace DN 

250, zřízení věcného břemene a nabytí služebnosti inženýrské sítě v k.ú. Zdaboř – u Průhonu, od majitelů 
……………,  …………… a …………… 

8. Doplňková spoluúčast města na stavbě SŽDC, zrušení železničního podchodu v ul. Mariánská, doplňující 
záměr o protažení sítí 

9. Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2018  
10. Úpravy rozpisu rozpočtu města na rok 2018 (staženo z programu) 
11. Návrh odpisových plánů dlouhodobého majetku příspěvkových organizací zřízených městem Příbram pro 

rok 2018 
12. Městský turistický vláček 2018 
13. Chodník v ulici Petra Bezruče 
14. Změna parkovacího režimu na parkovišti v areálu Nový rybník 
15. Ledro setkání spřátelených obcí 2018 
16. Příbram prvorepubliková 
17. Vyhlášení konkursů na vedoucí pracovní místa ředitelů Základní školy pod Svatou Horou, Příbram, Základní 

školy, Příbram II, Jiráskovy sady 273 a Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 
18. Žádost Společnosti Waldorfské školy o stanovisko ke vzniku soukromé hudební školy při Waldorfské škole 

Příbram 
19. Žádost ředitelky MŠ pod Svatou Horou, Nám. Dr. Theuera 262, 261 01 Příbram II, o převod finančních 

prostředků z rezervního fondu do fondu investic
 

20. Návrh na revokaci usnesení Rady města č. 1245/2017 ze dne 18.12.2017 
21. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN - p. č. 79/85 v k. ú. Zdaboř 
22. Žádost o udělení souhlasu se vstupem na pozemek a s provedením vsakovací zkoušky na pozemku p. č. 

4216 v k. ú. Příbram 
23. Informace o podání výpovědi z pachtovní smlouvy A č. 1202/OSM/2016 ze dne 20.2.2017 
24. Žádost o bezplatné zapůjčení vláčku na akci Divadlo patří dětem 2018 
25. Žádost o záštitu nad akcí Divadlo patří dětem 2018 
26. Servis světelných signalizačních zařízení v Příbrami 2018 - 2020 – hodnotící komise 
27. Revokace záměru zakázky – „Výběr zhotovitele stavebních prací – inline dráha“ 
28. Záměr zakázky – „Výměna oken v ZŠ Jiráskovy sady a ZŠ Školní“ 
29. Záměr zakázky – „Stavební úpravy ve školní kuchyni při SZŠ a VOŠ Příbram“ 
30. Návrh na Sazebník smluvních odměn za umožnění prodeje na kulturních, společenských a sportovních 

akcích pořádaných městem Příbram na veřejných prostranstvích, zapůjčení movitých věcí a poplatek          
za připojení elektrického proudu 

31. Realizace parkovišť P+R, Příbram VII, Drkolnov 
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32. Úprava Plzeňské ulice 
33. Revokace usnesení RM č. 159/2005 ze dne 21.2.2005 o pronájmu nebytového prostoru – garáže v Příbrami 

VI/26 pro Městskou policii Příbram, schválení výkonu správy správcem MěRK a rozhodnutí o užívání 
předmětného nebytového prostoru Městskou policií Příbram 

34. Žádost Technických služeb města Příbrami, příspěvková organizace, se sídlem U Kasáren 6, Příbram IV, 
261 01 Příbram, IČ 000 68 047, jako nájemce, o ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 
27.12.2007 ve znění uzavřených písemných dodatků č. 1 - 11, dohodou, za současného uzavření smlouvy    
o výpůjčce 

35. Žádost Knihovny Jana Drdy, příspěvková organizace, se sídlem Příbram I, Nám. T. G. Masaryka 156,       
261 01 Příbram, IČ 000 68 179, jako nájemce, o ukončení stávajících nájemních smluv na pronájem 
nebytových prostor k podnikání (č. 700, č. 701) dohodou, za současného uzavření smluv o výpůjčkách 
k předmětné nebytové jednotce a nebytovému prostoru k podnikání 

36. Žádost Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram, příspěvkové organizace (dříve Pečovatelské 
služby města Příbram), zapsané v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze oddíl  Pr, vložka 836, se 
sídlem Příbram VIII, Brodská 100, 261 01 Příbram, IČ 47067071, jako nájemce, o ukončení stávajících 
nájemních smluv na pronájem nebytových prostor č. 701 a 704 k podnikání dohodou, za současného 
uzavření smluv o výpůjčkách k předmětným nebytovým prostorům k podnikání v Příbrami VIII/100 

37. Žádost Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram, příspěvkové organizace (dříve Pečovatelské 
služby města Příbram), zapsané v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze oddíl Pr, vložka 836, se sídlem 
Příbram VIII, Brodská 100, 261 01 Příbram, IČ 47067071, jako nájemce, o ukončení stávajících nájemních 
smluv na pronájem nebytových prostor č. 702 a 703 k podnikání dohodou, za současného uzavření smluv   
o výpůjčkách k předmětným nebytovým prostorům k podnikání v Příbrami VIII/101 

38. Žádost Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram, příspěvkové organizace (dříve Pečovatelské 
služby města Příbram), zapsané v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze oddíl Pr, vložka 836, se sídlem 
Příbram VIII, Brodská 100, 261 01 Příbram, IČ 47067071, jako nájemce, o ukončení stávajících nájemních 
smluv na pronájem nebytových prostor č. 702 a 703 k podnikání dohodou, za současného uzavření smluv   
o výpůjčkách k předmětným nebytovým prostorům k podnikání v Příbrami VIII/102 

39. Žádost Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram, příspěvkové organizace (dříve Pečovatelské 
služby města Příbram), zapsané v obchodním rejstříku  vedeném MS v Praze oddíl Pr, vložka 836, se 
sídlem Příbram VIII, Brodská 100, 261 01 Příbram, IČ 47067071, jako nájemce, o ukončení Smluv o nájmu 
nebytových prostor na garáž č. 703, 705, 706 v budově čp. 26, v Příbrami VI, včetně dodatků,  dohodou,    
za současného uzavření smlouvy o výpůjčce 

40. Žádost Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram, příspěvkové organizace (dříve Pečovatelské 
služby města Příbram), zapsané v obchodním rejstříku  vedeném MS v Praze oddíl Pr, vložka 836, se 
sídlem Příbram VIII, Brodská 100, 261 01 Příbram, IČ 47067071, jako nájemce, o ukončení Smlouvy          
č. 2008/014/MěRK na pronájem nebytového prostoru č. 702 v budově čp. 69, v Příbrami I ze dne 29.9.1994 
včetně dodatků č. 1 - 5 dohodou, za současného uzavření smlouvy o výpůjčce 

41. Žádost Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram, příspěvkové organizace (dříve Pečovatelské 
služby města Příbram), zapsané v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze  oddíl  Pr, vložka 836, se 
sídlem Příbram VIII, Brodská 100, 261 01 Příbram, IČ 47067071, jako nájemce, o ukončení Smlouvy           
o nájmu nebytových prostor ze dne 1.1.1993  ve znění uzavřených písemných dodatků č. 1 - 3, dohodou,     
za současného uzavření smlouvy o výpůjčce  

42. Žádost Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram, příspěvkové organizace (dříve Pečovatelské 
služby města Příbram), zapsané v obchodním rejstříku  vedeném MS v Praze oddíl Pr, vložka 836, se 
sídlem Příbram VIII, Brodská 100, 261 01 Příbram, IČ 47067071, jako nájemce, o ukončení Smlouvy          
č. 2008/014/MěRK ze dne 1.12.2008 na pronájem nebytového prostoru č. 704 v budově čp. 69, v Příbrami I  
včetně dodatku č. 1  dohodou, za současného uzavření smlouvy o výpůjčce 

43. Žádost Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram, příspěvkové organizace (dříve Pečovatelské 
služby města Příbram), zapsané v obchodním rejstříku  vedeném MS v Praze oddíl Pr, vložka 836, se 
sídlem Příbram VIII, Brodská 100, 261 01 Příbram, IČ 47067071, jako nájemce, o ukončení Smlouvy          
č. 2009/027/MěRK na pronájem nebytového prostoru č. 705 v budově čp. 69, v Příbrami I ze dne 2.11.2009 
dohodou, za současného uzavření smlouvy o výpůjčce 

44. Žádost Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram, příspěvkové organizace (dříve Pečovatelské 
služby města Příbram), zapsané v obchodním rejstříku  vedeném MS v Praze  oddíl  Pr, vložka 836, se 
sídlem Příbram VIII, Brodská 100, 261 01 Příbram, IČ 47067071, jako nájemce, o ukončení Smlouvy           
o nájmu nebytových prostor č. 702 v budově č.p. 494, v Příbrami VII  ze dne 1.11.2001, včetně dodatků č.   
1 - 4 ze dne 1.11.2001, dohodou, za současného uzavření smlouvy o výpůjčce 

45. Žádost Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram, příspěvkové organizace (dříve Pečovatelské 
služby města Příbram), zapsané v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze  oddíl  Pr, vložka 836, se 
sídlem Příbram VIII, Brodská 100, 261 01 Příbram, IČ 47067071, jako nájemce, o ukončení stávajících 
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nájemních smluv na pronájem nebytových prostor k podnikání dohodou, za současného uzavření smluv      
o výpůjčkách k nebytovému prostoru č. 702 a bytu č. 3 v Příbrami III/143 

46. Žádost Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram, příspěvkové organizace (dříve Pečovatelské 
služby města Příbram), zapsané v obchodním rejstříku  vedeném MS v Praze  oddíl  Pr, vložka 836, se 
sídlem Příbram VIII, Brodská 100, 261 01 Příbram, IČ 47067071, jako nájemce, o ukončení Smlouvy           
o nájmu nebytových prostor č. 701 v budově čp. 155, v Příbrami VI  ze dne 20.3.1995, včetně dodatků č.     
1 - 6, dohodou, za současného uzavření smlouvy o výpůjčce 

47. Žádost Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram, příspěvkové organizace (dříve Pečovatelské 
služby města Příbram), zapsané v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze  oddíl  Pr, vložka 836, se 
sídlem Příbram VIII, Brodská 100, 261 01 Příbram, IČ 47067071, jako nájemce, o ukončení Smluv o nájmu 
nebytových prostor na garážová stání č. 701, 702, 703, 704 v budově čp. 4, v Příbrami IV, dohodou,          
za současného uzavření smlouvy o výpůjčce 

48. Různé 
 
R.usn.č.224/2017        
Rada      s c h v a l u j e 
              stažení materiálu č. 6 a č. 10 z programu dnešního jednání RM. 
 

                                                         hl.  pro  4 
       (nepřítomen 1) 

 
R.usn.č.225/2017        
Rada      s c h v a l u j e 
              upravený program dnešního jednání RM. 
 

                                                         hl.  pro  4 
       (nepřítomen 1) 
 

 
3) Informace členů RM 

 
  
4) Interpelace 

 
 
5) Podání žádosti o dotaci na projekt „Zpracování plánu ÚSES pro ORP Příbram“ 

R.usn.č.226/2018        
Rada    s c h v a l u j e 

podání žádosti o dotaci do Operačního programu Životní prostředí na projekt „Zpracování plánu ÚSES 
pro ORP Příbram“.  
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
6) Návrh na odvolání z funkce přísedícího Okresního soudu v Příbrami 

(staženo z programu) 
 
 
7) Návrh na odkoupení vodovodního řadu DN 90, kanalizačního řadu PVC DN 250, a dešťové kanalizace 
DN 250, zřízení věcného břemene a nabytí služebnosti inženýrské sítě v k. ú. Zdaboř – u Průhonu,        
od majitelů ……………,  …………… a  …………… 

R.usn.č.227/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

1) odkoupení vodovodního řadu DN 90, kanalizačního řadu PVC DN 250, a dešťové kanalizace DN 
250 vše v k. ú. Zdaboř od majitelů ……………, …………… a ……………, za symbolickou částku 
souhrnně ve výši 1,00 Kč, 

2) zřízení věcného břemene a nabytí služebnosti inženýrské sítě v pozemcích parc. č.28/1, 28/103, 
28/82, vše v k. ú. Zdaboř a to bezúplatně. 

 
                                                         hl.  pro  5 
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8) Doplňková spoluúčast města na stavbě SŽDC, zrušení železničního podchodu v ul. Mariánská, 
doplňující záměr o protažení sítí 

R.usn.č.228/2018        
Rada    I.   s c h v a l u j e  
 záměr začít jednat o projekčních a stavebních pracích spojených s osazením dešťové kanalizace a 

trubních prostupů vodohospodářských sítí v rušeném železničním podchodu v ul. Mariánská, na 
náklady města Příbram v rámci stavební spoluúčasti na již zahájené akci investora SŽDC s názvem 
„Zrušení mostu v km 73,135 na trati Protivín – Zdice“. 
 
II.   u k l á d á 

 OIRM vstoupit do jednání se SŽDC a projektantem, získat souhlas se záměrem podle bodu I. 
 předloženého usnesení. 

 
                                                         hl.  pro  5 

 
 
9) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018 na straně výdajů kapitoly 723 - 
OŽP z důvodu schválení dotací jednotlivým příjemcům v rámci Programu pro poskytování dotací pro 
rok 2018 v oblasti životního prostředí 

R.usn.č.229/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018 na straně výdajů kapitoly 723 - OŽP z důvodu 
schválení dotací jednotlivým příjemcům v rámci Programu pro poskytování dotací pro rok 2018 v oblasti 
životního prostředí. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0042 723 - OŽP 3799 5222  2669 Spolky 43 400,00 

RP0042 723 - OŽP 3799 5331  2670 Zřízené příspěvkové organizace 146 600,00 

RP0042 723 - OŽP 3799 5493  2945 
Fyzické osoby nepodnikající - 
účelové transfery 

10 000,00 

RP0042 723 - OŽP 3799 5901  3473 Podpora - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ -200 000,00 

 
                                                         hl.  pro  5 

 
 
10) Úpravy rozpisu rozpočtu města na rok 2018 

(staženo z programu) 
                                                          

 
11) Návrh odpisových plánů dlouhodobého majetku příspěvkových organizací zřízených městem 
Příbram pro rok 2018 

R.usn.č.230/2018      
Rada    s c h v a l u j e  

pro rok 2018 částky určené na odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku dle návrhu 
jednotlivých příspěvkových organizací zřízených městem Příbram, které vycházejí z jejich 
dlouhodobého plánu odpisů tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě. Změny odpisového plánu jsou 
povoleny pouze v rámci vyřazení nebo nákupu majetku. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
12) Městský turistický vláček 2018 

Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky. 
R.usn.č.231/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

1) Provoz  městského turistického vláčku na období od 1.5.2018 do 30.9.2018 se stejnými trasami 
jako v loňském roce. 

2) Uzavření „Smlouvy o výpůjčce“ vláčku pro zajištění jeho provozu firmou ARRIVA PRAHA s.r.o.,      
a to na období od 1.5.2018 do 30.9.2018.  
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3) Zapůjčení turistického vláčku na přepravu svatebních hostů z Podlesí do Orlova dne 02.06.2018    
za cenu schválenou usn. RM č. 680/2013 dne 02.09.2013. 

4) Provoz tzv. turistických spojů do Brd, v rámci provozu linky MHD č. 5A, o víkendech 2x denně       
od 1.5.2018 do 30.9.2018.   

 
                                                         hl.  pro  5 

 
 
13) Chodník v ulici Petra Bezruče 

R.usn.č.232/2018        
Rada    n e s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy na realizaci zakázky pokládka žulové mozaiky na chodníku Petra Bezruče se 
společností ENERGON Dobříš s.r.o., Průmyslová 1665, 263 01 Dobříš, IČ 25727362, za nabídkovou 
cenu 155.160,00 Kč bez DPH. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
14) Změna parkovacího režimu na parkovišti v areálu Nový rybník 

R.usn.č.233/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

změnu parkovacího režimu na parkovišti v areálu Nový rybník v Příbrami VIII, spočívající v pořízení       
1 ks parkovacího automatu a zpoplatnění parkovacích míst v režimu parkovacího automatu                     
20 Kč/hod., 50 Kč/den, s provozní dobou parkovacího automatu Po – Ne 00:00 hod. – 24:00 hod. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
15) Ledro setkání spřátelených obcí 2018 

R.usn.č.234/2018        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í  

pozvánku partnerského města Ledro na setkání spřátelených obcí v září 2018.  
 

                                                         hl.  pro  5 
 
16) Příbram prvorepubliková 

R.usn.č.235/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

předložený návrh OŠKS na akci Příbram prvorepubliková včetně předběžné cenové kalkulace. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
17) Vyhlášení konkursů na vedoucí pracovní místa ředitelů Základní školy pod Svatou Horou, Příbram, 
Základní školy, Příbram II, Jiráskovy sady 273 a Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 

R.usn.č.236/2018        
Rada    I.   v y h l a š u j e    

v souladu s ust. § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 

pozdějších předpisů, a ust. § 166 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkursní řízení 

na obsazení vedoucích pracovních míst ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných městem 

Příbram:   

 Základní škola pod Svatou Horou, Příbram se sídlem Balbínova 328, 261 01 Příbram II,                

IČO 42730686  

 Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 se sídlem Jiráskovy sady 273, 261 01 Příbram II,        

IČO 47074361 

 Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 se sídlem 28. října 1, Příbram VII, 261 01 Příbram VII,        

IČO 47074370 
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II.   s c h v a l u j e    

text vyhlášení konkursního řízení dle předloženého návrhu. 

  
III.   o d v o l á v á 

v souladu s ust. § 166 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů  

 pana Mgr. Romana Behúna, z vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy pod Svatou 

Horou, Příbram  

 pana Mgr. Miloše Přibyla z vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy, Příbram II, Jiráskovy 

sady 273  

 pana Mgr. Jaroslava Kopeckého z vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy, Příbram VII, 

28. října 1  

a to s účinností k 31.07.2018. 

 

IV.   p o v ě ř u j e 

OŠKS realizací konkursních řízení dle bodu I. a II. tohoto usnesení v souladu s vyhláškou č. 54/2005 

Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích a ukládá zveřejnit vyhlášení 

konkursních řízení na úřední desce města Příbram a ve všech základních školách zřizovaných městem 

Příbram.  

 
                                                         hl.  pro  5 

 
 
18) Žádost Společnosti Waldorfské školy o stanovisko ke vzniku soukromé hudební školy při 
Waldorfské škole Příbram 

R.usn.č.237/2018        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

záměr Společnosti Waldorfské školy Příbram, z. s. se sídlem Hornická 327, 261 01 Příbram II, IČO 

61099309 zřídit soukromou hudební školu při Waldorfské škole Příbram – mateřské škole, základní 

škole a střední škole a nemá námitek ke vzniku tohoto subjektu a jeho zapsání do rejstříku škol a 

školských zařízení. 

 

       II.   s o u h l a s í 
se záměrem Společnosti Waldorfské školy Příbram, z. s. se sídlem Hornická 327, 261 01 Příbram II, 
IČO 61099309 zřídit soukromou hudební školu při Waldorfské škole Příbram – mateřské škole, základní 
škole a střední škole. 

                                        
                  hl.  pro  5 

 
 
19) Žádost ředitelky MŠ pod Svatou Horou, Nám. Dr. Theurera 262, 261 01 Příbram II, o převod 
finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic 

R.usn.č.238/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

převod finančních prostředků ve výši 50.000,00 Kč z rezervního fondu do fondu investic v příspěvkové 
organizaci Mateřská škola pod Svatou Horou, Nám. Dr. Theuera 262, 261 01 Příbram II. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 

20) Návrh na revokaci usnesení Rady města Příbram č. 1245/2017 ze dne 18.12.2017 

R.usn.č.239/2018        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

revokaci usnesení Rady města Příbram č. 1245/2017 ze dne 18.12.2017. 
 
II.   s c h v a l u j e  
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 7/2005/365/OSB/K ze dne 03.06.2005 
mezi pronajímatelem městem Příbram a nájemcem spolkem Svaz skautů a skautek České republiky,    
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4. oddíl skautů „Mohawk“ Příbram, z.s., se sídlem Plzeňská 64, Příbram I, 261 01 Příbram, IČO 
71215549, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.10.2005, dodatku č. 2 ze dne 16.05.2017 a dodatku č. 3 ze 
dne 05.10.2017, kdy předmětem dodatku bude prodloužení doby trvání smluvního vztahu z doby určité 
do 31.03.2018 na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní dobou, se zakotvením smluvní povinnosti 
nájemce hradit náklady na elektrickou energii, vodné a stočné, spojené s užíváním předmětu nájmu. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
21) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN - p. č. 79/85 v k. ú. 
Zdaboř 

R.usn.č.240/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN přes pozemek ve vlastnictví města Příbram p. 
č. 79/85 v k. ú. Zdaboř, 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. 79/85 – komunikace III. tř., chodník 
                                  – uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm a podélné uložení  
                                     do komunikace za cenu 400 Kč/bm  
                                  – uložení v chodníku za cenu 100 Kč/bm.                                                  
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
22) Žádost o udělení souhlasu se vstupem na pozemek a s provedením vsakovací zkoušky na pozemku 
p. č. 4216 v k. ú. Příbram 

R.usn.č.241/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

udělení souhlasu města Příbram, jako vlastníka pozemku p. č. 4216 v k. ú. Příbram, se vstupem na 
tento pozemek a s provedením jednoho zemního vrtu (vsakovací zkoušky na umístění retenční nádrže) 
na uvedeném pozemku, a to v souvislosti se stavbou „Vybudování zastávky Příbram zastávka“, pro 
státní organizaci Správa železniční dopravní cesty, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, 
PSČ 110 00, IČO 70994234, s oprávněním převedení uděleného souhlasu na zhotovitele pověřeného 
výkonem prací, společnost WALTEC GDS, s.r.o., se sídlem Masarykova 1355/12, 678 01 Blansko, IČO 
28346220. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
23) Informace o podání výpovědi z pachtovní smlouvy A č. 1202/OSM/2016 ze dne 20.2.2017 

R.usn.č.242/2018        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í  

informaci o výpovědi pachtovní smlouvy A 1202/OSM/2016 ze dne 20.02.2017 mezi propachtovatelem 
městem Příbram a pachtýřem paní ……………, bytem ……………, podanou ze strany pachtýře s tím, 
že nájemní vztah zaniká ke dni 31.05.2018. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
24) Žádost o bezplatné zapůjčení vláčku na akci Divadlo patří dětem 2018 

R.usn.č.243/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

bezplatné zapůjčení vláčku na akci Divadlo patří dětem konané dne 20. 5. 2018. 
 

                                                         hl.  pro  5 
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25) Žádost o záštitu nad akcí Divadlo patří dětem 2018 

R.usn.č.244/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

žádost o záštitu města nad akcí Divadlo patří dětem konané dne 20. 5. 2018. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
26) Servis světelných signalizačních zařízení v Příbrami 2018 - 2020 – hodnotící komise 

Hlasováno o návrhu Ing. Dvořáka. 
R.usn.č.245/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

v souladu s čl. VI odst. 3 směrnice č. 2/2011 na zakázku „Servis světelných signalizačních zařízení 
v Příbrami 2018 - 2020“ hodnotící komisi ve složení 
 
člen                                                                             
Ing. Václav Dvořák  
Ing. Zuzana Štěrbová  
Ing. Simona Žďánská 
Mgr. Hana Levanti 

 Dagmar Drozenová 
 
 náhradník 
 Mgr. Radka Škubalová 

 
                                                         hl.  pro  5 

 
 
27) Revokace záměru zakázky – „Výběr zhotovitele stavebních prací – inline dráha“ 

R.usn.č.246/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

revokaci záměru realizace zakázky „Výběr zhotovitele stavebních prací – inline dráha“ (bod I. usn.č. 
99/2018 ze dne 29. 1. 2018) – změnu předpokládané hodnoty veřejné zakázky na 11 500 080,- Kč. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
28) Záměr zakázky – „Výměna oken v ZŠ Jiráskovy sady a ZŠ Školní“ 

R.usn.č.247/2018        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

záměr realizace zakázky „Výměna oken v ZŠ Jiráskovy sady a ZŠ Školní“ 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 „Výměna oken v ZŠ Jiráskovy sady a ZŠ Školní“ komisi pro otevírání obálek ve složení: 
člen                                                                                          
Ing. Milan Štufka  
David Lukšan 
Mgr. Hana Levanti        
 
náhradník  
Dagmar Drozenová 
  
IV.   s c h v a l u j e 
na zakázku „Výměna oken v ZŠ Jiráskovy sady a ZŠ Školní“ hodnotící komisi ve složení: 
člen                                                                             
Mgr. Václav Švenda  
Ing. Milan Štufka 
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Mgr. Hana Levanti 
Mgr. Jiřina Humlová 
David Lukšan 
 
náhradník 
Ing. Pavel Bureš 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
29) Záměr zakázky – „Stavební úpravy ve školní kuchyni při SZŠ a VOŠ Příbram“ 

R.usn.č.248/2018        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

záměr realizace zakázky „Stavební úpravy ve školní kuchyni při SZŠ a VOŠ Příbram“ 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 „Stavební úpravy ve školní kuchyni při SZŠ a VOŠ Příbram“ komisi pro otevírání obálek ve 
složení: 
člen                                                                                          
Ing. Milan Štufka  
David Lukšan 
Mgr. Hana Levanti        
 
náhradník  
Dagmar Drozenová 
  
IV.   s c h v a l u j e 
na zakázku „Stavební úpravy ve školní kuchyni při SZŠ a VOŠ Příbram“ hodnotící komisi ve složení: 
člen                                                                             
Mgr. Václav Švenda  
Ing. Milan Štufka 
Mgr. Hana Levanti 
Mgr. Jiřina Humlová 
David Lukšan 
 
náhradník 
Ing. Pavel Bureš 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
30) Návrh na Sazebník smluvních odměn za umožnění prodeje na kulturních, společenských                   
a sportovních akcích pořádaných městem Příbram na veřejných prostranstvích, zapůjčení movitých 
věcí a poplatek za připojení elektrického proudu 

R.usn.č.249/2018        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

Sazebník smluvních odměn za umožnění prodeje na kulturních, společenských a sportovních akcích 
pořádaných městem Příbram na veřejných prostranstvích, zapůjčení movitých věcí a poplatek              
za připojení elektrického proudu. Uvedené ceny v Sazebníku smluvních odměn jsou včetně DPH. 

 
II.    p o v ě ř u j e 
Ing. Otu Hauptmanna, vedoucího Obecního živnostenského úřadu, podepisováním smluv 
s podnikajícími subjekty pro kulturní, společenské, sportovní a tržní akce v souladu se Sazebníkem 
smluvních odměn za umožnění prodeje na kulturních, společenských a sportovních akcích pořádaných 
městem Příbram na veřejných prostranstvích, zapůjčení movitých věcí a poplatek za připojení 
elektrického proudu. V případě nepřítomnosti Ing. Oty Hauptmanna ho při podepisování smluv bude 
zastupovat referentka Obecního živnostenského úřadu Jaroslava Kozohorská Rampová. 
 

                                                         hl.  pro  5 
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31) Realizace parkovišť P+R, Příbram VII, Drkolnov 

R.usn.č.250/2018        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

změnu rozsahu prací provedených při realizaci investičních akcí „Realizace parkovišť P+R, Příbram - 
dílčí část 1 – Příbram VII, Drkolnov“ a „Realizace parkovišť P+R, Příbram - dílčí část 2 – Příbram VII, 
Drkolnov u březohorského hřbitova“ oproti projektové dokumentaci. 
 
II.   s c h v a l u j e   
1) provedení méněprací ve výši 6.624,80 Kč bez DPH a víceprací ve výši 29.648,68 Kč bez DPH 

v rámci investiční akce „Realizace parkovišť P+R, Příbram - dílčí část 1 – Příbram VII, Drkolnov“, 
způsobených důvody specifikovanými v důvodové zprávě, 

2) provedení méněprací ve výši 3.310,93 Kč bez DPH a víceprací ve výši 14.824,34 Kč bez DPH 
v rámci investiční akce „Realizace parkovišť P+R, Příbram - dílčí část 2 – Příbram VII, Drkolnov      
u březohorského hřbitova“, způsobených důvody specifikovanými v důvodové zprávě, 

3) uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na investiční akci „Realizace parkovišť P+R, Příbram - dílčí část 
1 – Příbram VII, Drkolnov“ se společností STRABAG, a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 
Praha 5, kterým dojde k zapracování změn uvedených důvodové zprávě, 

4) uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na investiční akci „Realizace parkovišť P+R, Příbram - dílčí 
část 2 – Příbram VII, Drkolnov u březohorského hřbitova“ se společností STRABAG, a.s., se sídlem 
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, kterým dojde k zapracování změn uvedených důvodové zprávě 

 
III.   u k l á d á   
OIRM ve spolupráci s OPVZ administrovat uzavření dodatku a dodatku č. 3, ke smlouvám o dílo dle 
bodu II. tohoto usnesení 
 

                                                         hl.  pro  5 
 

 
32) Úprava Plzeňské ulice 

R.usn.č.251/2018        
Rada    I.   r o z h o d u j e  

o zadání zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona na základě výjimky ve smyslu ust. č. 
VII, bodu 6 písm. c) směrnice č. 2/2011 – firmě BES s.r.o. 
 

 II.   u k l á d á 
SOSH učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky dle bodu I. tohoto 
usnesení. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 

 
33) Revokace usnesení RM č. 159/2005 ze dne 21.2.2005 o pronájmu nebytového prostoru – garáže 
v Příbrami VI/26 pro Městskou policii Příbram, schválení výkonu správy správcem MěRK a rozhodnutí    
o užívání předmětného nebytového prostoru Městskou policií Příbram 

R.usn.č.252/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

1) revokaci usnesení RM č. 159/2005 ze dne 21.2.2005 o pronájmu nebytového prostoru – garáže 
v budově čp. 26 v Příbrami VI, 

2) výkon správy nebytového prostoru č. 702 – garáž správcem bytového a nebytového fondu – MěRK   
a užívání předmětného nebytového prostoru Městskou policií Příbram na základě zápisu o výkonu 
správy a užívání nebytového prostoru – garáž v budově čp. 26 v Příbrami VI.  

 
                                                         hl.  pro  5 
 

 
34) Žádost Technických služeb města Příbrami, příspěvková organizace, se sídlem U Kasáren 6, 
Příbram IV, 261 01 Příbram, IČ 000 68 047, jako nájemce, o ukončení Smlouvy o nájmu nebytových 
prostor  ze dne 27.12.2007 ve znění uzavřených písemných dodatků č. 1 - 11, dohodou, za současného 
uzavření smlouvy o výpůjčce 

R.usn.č.253/2018        
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Rada    s c h v a l u j e  
1) ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor (č. 702) ze dne 27.12.2007 ve znění uzavřených 

písemných dodatků č. 1 - 11, dohodou ke dni 31.3.2018, 
2) uzavření smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem bude nebytová jednotka č. 295/103, o výměře   

32,16 m
2
, způsob využití dílna nebo provozovna, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na 

společných částech pozemku a budovy, v budově čp. 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300 
v Příbrami VII, bytový dům,  jenž je součástí pozemku p. č. st. 1184, st. 1185, st. 1186, st. 1187, st. 
1188/1, st. 1189/1, st. 1190/1, st. 1191, v k. ú. Březové Hory, obec Příbram. V interní evidenci 
správce nebytových prostor – MěRK je předmětná nebytová jednotka č. 295/103 vedena pod č. 702. 
Účelem výpůjčky bude provozování veřejných záchodků.  

 
                                                         hl.  pro  5 
 

 
35) Žádost Knihovny Jana Drdy, příspěvková organizace, se sídlem Příbram I, Nám. T. G. Masaryka 156, 
261 01 Příbram, IČ 000 68 179, jako nájemce, o ukončení stávajících nájemních smluv na pronájem 
nebytových prostor k podnikání (č. 700, č. 701) dohodou, za současného uzavření smluv o výpůjčkách 
k předmětné nebytové jednotce a nebytovému prostoru k podnikání 

R.usn.č.254/2018        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

1) ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 41/2000/OSB/K  ze dne 29.8.2000  ve znění 
uzavřených písemných dodatků č. 1 - 6, dohodou ke dni 31.3.2018, 

2) uzavření smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem bude výpůjčka nebytového prostoru k podnikání       
o nové výměře 156,4 m

2
, v budově čp. 257 v Příbrami VI, stavba občanského vybavení,  jenž je 

součástí pozemku p. č. st. 168/1 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Březové Hory, obec Příbram. 
Vše zapsáno na LV 10001, v katastrálním území Březové Hory, u Katastrálního úřadu pro 
Středočeský kraj, katastrální pracoviště Příbram. V interní evidenci správce nebytových prostor – 
MěRK je předmětný nebytový prostor veden pod č. 700. Účelem výpůjčky nebytového prostoru je 
provozování městské knihovny (veřejných a informačních služeb vymezených knihovním zákonem a 
zřizovací listinou p.o.) 

 
II.   s c h v a l u j e 
1) ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor   ze dne 20.1.1996, na pronájem nebytového 

prostoru č. 701 v budově čp. 112 v Příbrami VIII, účinná od 1.1.1996 ve znění uzavřených 
písemných dodatků   č. 1 - 16 dohodou a to k 31.3.2018, 

2) uzavření smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem bude výpůjčka nebytové jednotky č. 112/101, jiný 
nebytový prostor o výměře 109,3 m

2
, v budově čp. 112, 113, 114 v Příbrami VIII, bytový dům, jenž 

je součástí pozemku p. č. st. 1864, st. 1865, st. 1866, v k. ú. Březové Hory a dále pozemku parc. č. 
4232/8, 4232/9 v k. ú. Příbram, obec Příbram. Vše zapsáno na LV 9710, v katastrálním území 
Březové Hory, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Příbram. 
Nebytová jednotka č. 112/101 je ve výlučném vlastnictví Města Příbram, zapsaná na LV č. 9712 
v k. ú. Březové Hory, obec Příbram, okres Příbram u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 
katastrální pracoviště v Příbrami. V interní evidenci správce nebytových prostor – MěRK je 
předmětný nebytový prostor – nebytová jednotka vedena pod č. 701. Účelem výpůjčky nebytové 
jednotky je provozování městské knihovny (veřejných a informačních služeb vymezených 
knihovním zákonem a zřizovací listinou p. o.). 

 
                                                         hl.  pro  5 
 

36) Žádost Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram, příspěvkové organizace (dříve 
Pečovatelské služby města Příbram), zapsané v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze oddíl Pr, 
vložka 836, se sídlem Příbram VIII, Brodská 100, 261 01 Příbram, IČ 47067071, jako nájemce, o ukončení 
stávajících nájemních smluv na pronájem nebytových prostor č. 701 a 704 k podnikání dohodou,          
za současného uzavření smluv o výpůjčkách k předmětným nebytovým prostorům k podnikání 
v Příbrami VIII/100 

R.usn.č.255/2018        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

1) ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 9.10.1997  ve znění uzavřených písemných 
dodatků,  dohodou ke dni 31.3.2018, 
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2) uzavření smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem bude výpůjčka nebytových prostor (č. 701 – dle 
interní evidence správce nebytových prostor – MěRK),  nově o výměře 226,94 m

2
 v budově čp. 100, 

stavba občanského vybavení, obec Příbram, ul. Brodská,  jenž je součástí pozemku p. č. 4246/36 –
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Příbram. Vše zapsáno na LV 10001, v katastrálním území 
Příbram, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Příbram. V budově 
nebyly prohlášením vlastníka vymezeny jednotky, pozemek včetně budovy je ve výlučném vlastnictví 
pronajímatele – Města Příbram. Účelem výpůjčky je zázemí pečovatelské služby.  

 
II.   s c h v a l u j e 
1) ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor  č. N3/01 ze dne  2.4.2001 včetně dodatků č. 1 - 4,  

dohodou ke dni 31.3.2018, 
2) uzavření smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem bude výpůjčka nebytového prostoru k podnikání  (č. 

704 – dle interní evidence správce nebytových prostor – MěRK), nově o výměře 83,52 m
2
 v budově 

čp. 100, stavba občanského vybavení, obec Příbram, ul. Brodská, jenž je součástí pozemku p. č. 
4246/36 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Příbram. Vše zapsáno na LV 10001, v katastrálním 
území Příbram, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Příbram.  
V budově nebyly prohlášením vlastníka vymezeny jednotky, pozemek včetně budovy je ve výlučném 
vlastnictví pronajímatele – Města Příbram. Účelem výpůjčky jsou sklady, prádelna a tělocvična pro 
obyvatele DPS. 

 
                                                         hl.  pro  5 
 

 
37) Žádost Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram, příspěvkové organizace (dříve 
Pečovatelské služby města Příbram), zapsané v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze oddíl Pr, 
vložka 836, se sídlem Příbram VIII, Brodská 100, 261 01 Příbram, IČ 47067071, jako nájemce, o ukončení 
stávajících nájemních smluv na pronájem nebytových prostor č. 702 a 703 k podnikání dohodou,          
za současného uzavření smluv o výpůjčkách k předmětným nebytovým prostorům k podnikání 
v Příbrami VIII/101 

R.usn.č.256/2018        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

1) ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 2013/005/MěRK ze dne 30.5.2013 ve znění 
uzavřených písemných dodatků,  dohodou ke dni 31.3.2018, 

2) uzavření smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem bude výpůjčka nebytových prostor (č. 702 – dle 
interní evidence správce nebytových prostor – MěRK), nově o výměře 137,58 m

2
 v budově čp. 101, 

stavba občanského vybavení, obec Příbram, ul. Brodská, stavba občanského vybavení, jenž je 
součástí pozemku p. č. 4246/37 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Příbram. Vše zapsáno na LV 
10001, v katastrálním území Příbram, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální 
pracoviště Příbram.  V budově nebyly prohlášením vlastníka vymezeny jednotky, pozemek včetně 
budovy je ve výlučném vlastnictví pronajímatele – Města Příbram. Účelem výpůjčky je zázemí 
pečovatelské služby.  

 
II.   s c h v a l u j e 
1) ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor  28.3.2001 včetně dodatků č. 1 - 2,  dohodou ke 

dni 31.3.2018, 
2) uzavření smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem bude výpůjčka nebytového prostoru k podnikání  (č. 

703 – dle interní evidence správce nebytových prostor – MěRK), nově o výměře 83,52 m
2
 v budově 

čp. 101, stavba občanského vybavení, obec Příbram, ul. Brodská, stavba občanského vybavení,  
jenž je součástí pozemku p. č. 4246/37 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Příbram. Vše zapsáno 
na LV 10001, v katastrálním území Příbram, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální 
pracoviště Příbram. V budově nebyly prohlášením vlastníka vymezeny jednotky, pozemek včetně 
budovy je ve výlučném vlastnictví pronajímatele – Města Příbram. Účelem výpůjčky jsou sklady, 
prádelna a sušárna. 

 
                                                         hl.  pro  5 
 

 
38) Žádost Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram, příspěvkové organizace (dříve 
Pečovatelské služby města Příbram), zapsané v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze oddíl Pr, 
vložka 836, se sídlem Příbram VIII, Brodská 100, 261 01 Příbram, IČ 47067071, jako nájemce, o ukončení 
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stávajících nájemních smluv na pronájem nebytových prostor č. 702 a 703 k podnikání dohodou,          
za současného uzavření smluv o výpůjčkách k předmětným nebytovým prostorům k podnikání 
v Příbrami VIII/102 

R.usn.č.257/2018        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

1) ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor č.  2007/003/MěRK  ze dne 30.1.2007  ve znění 
uzavřených písemných dodatků,  dohodou ke dni 30.1.2007, 

2) uzavření smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem bude výpůjčka nebytových prostor (č. 702 – dle 
interní evidence správce nebytových prostor – MěRK), nově o výměře 33,73 m

2
 v budově čp. 102, 

stavba občanského vybavení, obec Příbram, ul. Brodská, stavba občanského vybavení, jenž je 
součástí pozemku p. č. 4246/38 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Příbram. Vše zapsáno na LV 
10001, v katastrálním území Příbram, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální 
pracoviště Příbram. V budově nebyly prohlášením vlastníka vymezeny jednotky, pozemek včetně 
budovy je ve výlučném vlastnictví pronajímatele – Města Příbram. Účelem výpůjčky je zázemí 
pečovatelské služby.  

 
II.   s c h v a l u j e 
1) ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 2005/018/MěRK ze dne  4.10.2005 včetně dodatků 

č. 1 - 5,  dohodou ke dni 31.3.2018, 
2) uzavření smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem bude výpůjčka nebytového prostoru k podnikání (č. 

703 – dle interní evidence správce nebytových prostor – MěRK), nově o výměře 117,18 m
2
 v budově 

čp. 102, stavba občanského vybavení, obec Příbram, ul. Brodská, stavba občanského vybavení,  
jenž je součástí pozemku p. č. 4246/38 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Příbram. Vše zapsáno 
na LV 10001, v katastrálním území Příbram, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální 
pracoviště Příbram. V budově nebyly prohlášením vlastníka vymezeny jednotky, pozemek včetně 
budovy je ve výlučném vlastnictví pronajímatele – Města Příbram. Účelem výpůjčky jsou prádelna, 
sklad čistého prádla, špinavého prádla - třídírna mandlovna (žehlírna), sklad a archiv. 

 
                                                         hl.  pro  5 

 
 
39) Žádost Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram, příspěvkové organizace (dříve 
Pečovatelské služby města Příbram), zapsané v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze oddíl Pr, 
vložka 836, se sídlem Příbram VIII, Brodská 100, 261 01 Příbram, IČ 47067071, jako nájemce, o ukončení 
Smluv o nájmu nebytových prostor na garáž č. 703, 705, 706 v budově čp. 26, v Příbrami VI, včetně 
dodatků, dohodou, za současného uzavření smlouvy o výpůjčce 

R.usn.č.258/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

1) ukončení: 
a) Smlouvy o nájmu nebytových prostor – garáž (č. 2005/011/MěRK) ze dne 12.7.2005 včetně 

dodatku č. 1/2006  (v interní evidenci správce – nebytový prostor č. 703), 
b) Smlouvy o nájmu nebytových prostor – garáž (č. 2005/012/MěRK) ze dne 12.7.2005 včetně 

dodatku č. 1/2006  (v interní evidenci správce – nebytový prostor č. 705), 
c) Smlouvy o nájmu nebytových prostor – garáž (č. 2005/002/MěRK) ze dne 9.2.2005  (v interní 

evidenci správce – nebytový prostor č. 706), 
dohodou ke dni 31.3.2018; 

2) uzavření smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem bude pronájem nebytových prostor (č. 703 o výměře 
19,30 m

2
, č. 705 – o výměře 16,73 m

2
, č. 706 – o výměře 18,14 m

2
 – dle interní evidence správce 

nebytových prostor – MěRK), v budově čp. 26 v Příbrami VI, U Dolu Anna, bytový dům, jenž je 
součástí pozemku p. č. st. 27/1 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Březové Hory. Vše zapsáno    
na LV 10001, v katastrálním území Březové Hory, obec Příbram, u Katastrálního úřadu pro 
Středočeský kraj, katastrální pracoviště Příbram.  V budově nebyly prohlášením vlastníka vymezeny 
jednotky, pozemek včetně budovy je ve výlučném vlastnictví pronajímatele – Města Příbram.  
Účelem pronájmu nebytových prostor jsou garáže určené pro osobní automobily CSZS.  

 
                                                         hl.  pro  5 
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40) Žádost Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram, příspěvkové organizace (dříve 
Pečovatelské služby města Příbram), zapsané v obchodním rejstříku  vedeném MS v Praze oddíl Pr, 
vložka 836, se sídlem Příbram VIII, Brodská 100, 261 01 Příbram, IČ 47067071, jako nájemce, o ukončení 
Smlouvy č. 2008/014/MěRK na pronájem nebytového prostoru č. 702 v budově čp. 69, v Příbrami I ze dne 
29.9.1994 včetně dodatků č. 1 - 5 dohodou, za současného uzavření smlouvy o výpůjčce 

R.usn.č.259/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

1) ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze č. 2008/014/MěRK na pronájem nebytového 
prostoru č. 702 v budově čp. 69, v Příbrami I ze dne 29.9.1994 včetně dodatků č. 1 – 5, dohodou ke 
dni 31.3.2018, 

2) uzavření smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem bude nebytový prostor (č. 702 – dle interní evidence 
správce nebytových prostor – MěRK), o výměře 27 m

2
, v budově čp. 69 v Příbrami I, Hradební ulice, 

objekt bydlení, jenž je součástí pozemku p. č. 10/2 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Příbram. 
Vše zapsáno na LV 10001, v katastrálním území Příbram, u Katastrálního úřadu pro Středočeský 
kraj, katastrální pracoviště Příbram. V budově nebyly prohlášením vlastníka vymezeny jednotky, 
pozemek včetně budovy je ve výlučném vlastnictví pronajímatele – Města Příbram.  
Účelem výpůjčky nebytového prostoru k podnikání je provozování služeb pedikúry (pedikúra,    
předsíň, příslušenství).  

 
                                                         hl.  pro  5 
  

 
41) Žádost Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram, příspěvkové organizace (dříve 
Pečovatelské služby města Příbram), zapsané v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze oddíl Pr, 
vložka 836, se sídlem Příbram VIII, Brodská 100, 261 01 Příbram, IČ 47067071, jako nájemce, o ukončení 
Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 1.1.1993  ve znění uzavřených písemných dodatků č. 1 - 3, 
dohodou, za současného uzavření smlouvy o výpůjčce 

R.usn.č.260/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

1) ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 1.1.1993 na pronájem nebytového prostoru č. 
701,   ve znění uzavřených písemných dodatků č. 1 - 3, dohodou, ke dni 31.3.2018, 

2) uzavření smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem bude nebytový prostor (č. 701 – dle interní evidence 
správce nebytových prostor – MěRK), o výměře 35,2 m

2
, v budově čp. 69 v Příbrami I, Hradební 

ulice, objekt bydlení, jenž je součástí pozemku p. č. 10/2 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Příbram. Vše zapsáno na LV 10001, v katastrálním území Příbram, u Katastrálního úřadu pro 
Středočeský kraj, katastrální pracoviště Příbram.  V budově nebyly prohlášením vlastníka vymezeny 
jednotky, pozemek včetně budovy je ve výlučném vlastnictví pronajímatele – Města Příbram.  
Účelem výpůjčky bude zázemí pečovatelek (kuchyň, předsíň, koupelna s WC, pokoj). 

 
                                                         hl.  pro  5 
  

 
42) Žádost Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram, příspěvkové organizace (dříve 
Pečovatelské služby města Příbram), zapsané v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze oddíl Pr, 
vložka 836, se sídlem Příbram VIII, Brodská 100, 261 01 Příbram, IČ 47067071, jako nájemce, o ukončení 
Smlouvy č. 2008/014/MěRK ze dne 1.12.2008  na pronájem nebytového prostoru č. 704 v budově čp. 69, 
v Příbrami I včetně dodatku č. 1 dohodou, za současného uzavření smlouvy o výpůjčce 

R.usn.č.261/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

1) ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze č. 2008/014/MěRK ze dne 1.12.2008                  
na pronájem nebytového prostoru č. 704 v budově čp. 69, v Příbrami I  včetně dodatku č. 1, dohodou 
ke dni 31.3.2018, 

2) uzavření smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem bude nebytový prostor (č. 704 – dle interní evidence 
správce nebytových prostor – MěRK), o výměře 28,2 m

2
, v budově čp. 69 v Příbrami I, Hradební 

ulice, objekt bydlení, jenž je součástí pozemku p. č. 10/2 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Příbram. Vše zapsáno na LV 10001, v katastrálním území Příbram, u Katastrálního úřadu pro 
Středočeský kraj, katastrální pracoviště Příbram.  V budově nebyly prohlášením vlastníka vymezeny 
jednotky, pozemek včetně budovy je ve výlučném vlastnictví pronajímatele – Města Příbram.  
Účelem výpůjčky nebytového prostoru k podnikání je prostor umývárny nádobí. 
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                                                         hl.  pro  5 
  

 
43) Žádost Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram, příspěvkové organizace (dříve 
Pečovatelské služby města Příbram), zapsané v obchodním rejstříku  vedeném MS v Praze oddíl Pr, 
vložka 836, se sídlem Příbram VIII, Brodská 100, 261 01 Příbram, IČ 47067071, jako nájemce, o ukončení 
Smlouvy č. 2009/027/MěRK na pronájem nebytového prostoru č. 705 v budově čp. 69, v Příbrami I ze dne 
2.11.2009 dohodou, za současného uzavření smlouvy o výpůjčce 

R.usn.č.262/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

1) ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze č. 2009/027/MěRK na pronájem nebytového 
prostoru č. 705 v budově čp. 69, v Příbrami I ze dne 2.11.2009 dohodou ke dni 31.3.2018, 

2) uzavření smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem bude nebytový prostor (č. 705 – dle interní evidence 
správce nebytových prostor – MěRK), o výměře 28,2 m

2
, v budově čp. 69 v Příbrami I, Hradební 

ulice, objekt bydlení, jenž je součástí pozemku p. č. 10/2 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Příbram. Vše zapsáno na LV 10001, v katastrálním území Příbram, u Katastrálního úřadu pro 
Středočeský kraj, katastrální pracoviště Příbram.  V budově nebyly prohlášením vlastníka vymezeny 
jednotky, pozemek včetně budovy je ve výlučném vlastnictví pronajímatele – Města Příbram.  
Účelem výpůjčky nebytového prostoru je provozování zázemí pečovatelské služby – šatna (šatna, 
předsíň, koupelna + WC, sklep). 

 
                                                         hl.  pro  5 
  

 
44) Žádost Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram, příspěvkové organizace (dříve 
Pečovatelské služby města Příbram), zapsané v obchodním rejstříku  vedeném MS v Praze oddíl Pr, 
vložka 836, se sídlem Příbram VIII, Brodská 100, 261 01 Příbram, IČ 47067071, jako nájemce, o ukončení 
Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 702 v budově čp. 494, v Příbrami VII  ze dne 1.11.2001, včetně 
dodatků č. 1 -  4 ze dne 1.11.2001, dohodou, za současného uzavření smlouvy o výpůjčce 

R.usn.č.263/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

1) ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor  č. 702 v budově čp. 494, v Příbrami VII  ze dne 
1.11.2001, včetně dodatků č. 1- 4 ze dne 1.11.2001,  dohodou ke dni 31.3.2018, 

2) uzavření smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem bude nebytový prostor (č. 702 – dle interní evidence 
správce nebytových prostor – MěRK), o nové výměře 71,6 m

2
, v budově čp. 494 v Příbrami VII, ul. 

Jana Drdy, stavba občanského vybavení, jenž je součástí pozemku p. č. st. 1692 – zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Březové Hory. Vše zapsáno na LV 10001, v katastrálním území Březové 
Hory, obec Příbram, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Příbram.  
V budově nebyly prohlášením vlastníka vymezeny jednotky, pozemek včetně budovy je ve výlučném 
vlastnictví pronajímatele – Města Příbram.  
Účelem výpůjčky nebytového prostoru č. 702 je společenská místnost, denní místnost a kancelář. 
 

                                                         hl.  pro  5 
  

 
45) Žádost Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram, příspěvkové organizace (dříve 
Pečovatelské služby města Příbram), zapsané v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze oddíl Pr, 
vložka 836, se sídlem Příbram VIII, Brodská 100, 261 01 Příbram, IČ 47067071, jako nájemce, o ukončení 
stávajících nájemních smluv na pronájem nebytových prostor k podnikání dohodou, za současného 
uzavření smluv o výpůjčkách k nebytovému prostoru č. 702 a bytu č. 3 v Příbrami III/143 

R.usn.č.264/2018        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

1) ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor (č. 701 – dle interní evidence správce) ze dne 
1.1.1993  ve znění uzavřených písemných dodatků č. 1 - 4, dohodou ke dni 31.3.2018, 

2) uzavření smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem bude výpůjčka bytu č. 3 o nové výměře 39,6 m
2
 

v budově čp. 143 v Příbrami III, Průběžná ulice, stavba občanského vybavení, jenž je součástí 
pozemku p. č. 2333/9 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Příbram. Vše zapsáno na LV 10001, 
v katastrálním území Příbram, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště 
Příbram.  V budově nebyly prohlášením vlastníka vymezeny jednotky, pozemek včetně budovy jsou 
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ve výlučném vlastnictví pronajímatele – Města Příbram. Účelem výpůjčky bytu je zázemí pečovatelek 
(kuchyň, předsíň, koupelna s WC, pokoj). 

 
II.   s c h v a l u j e 
1) ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor   (č. 702 – dle interní evidence správce) ze dne 

29.9.1994, včetně dodatků č. 1 - 3,  dohodou ke dni 31.3.2018, 
2) uzavření smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem bude výpůjčka nebytového prostoru k podnikání  (č. 

702 – dle interní evidence správce nebytových prostor – MěRK),  o výměře 15,41 m
2
, v budově čp. 

143 v Příbrami III, Průběžná ulice, stavba občanského vybavení,  jenž je součástí pozemku p. č. 
2333/9 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Příbram. Vše zapsáno na LV 10001, v katastrálním 
území Příbram, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Příbram.  
V budově nebyly prohlášením vlastníka vymezeny jednotky, pozemek včetně budovy jsou ve 
výlučném vlastnictví pronajímatele – Města Příbram. Účelem výpůjčky nebytového prostoru je 
provozování služeb pedikúry.  

 
                                                         hl.  pro  5 
  

 
46) Žádost Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram, příspěvkové organizace (dříve 
Pečovatelské služby města Příbram), zapsané v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze oddíl Pr, 
vložka 836, se sídlem Příbram VIII, Brodská 100, 261 01 Příbram, IČ 47067071, jako nájemce, o ukončení 
Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 701 v budově čp. 155, v Příbrami VI  ze dne 20.3.1995, včetně 
dodatků č. 1 -  6, dohodou, za současného uzavření smlouvy o výpůjčce 

R.usn.č.265/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

1) ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze č. 701 v budově č.p. 155, v Příbrami VI  ze dne 
20.3.1995, včetně dodatků č. 1- 6,  dohodou ke dni 31.3.2018, 

2) uzavření smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem bude nebytový prostor (č. 701 – dle interní 
evidence správce nebytových prostor – MěRK), o nové výměře 189,65 m

2
, v budově čp. 155 

v Příbrami VI, nádvoří Msgre. Korejse, stavba občanského vybavení, jenž je součástí pozemku      
p. č.  st. 115/6 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Březové Hory. Vše zapsáno na LV 10001, 
v katastrálním území Březové Hory, obec Příbram, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 
katastrální pracoviště Příbram.  V budově nebyly prohlášením vlastníka vymezeny jednotky, 
pozemek včetně budovy je ve výlučném vlastnictví pronajímatele – Města Příbram. Účelem 
výpůjčky nebytového prostoru č. 701 je zázemí domu s pečovatelskou službou a provozovna 
masáží. 

 
                                                         hl.  pro  5 
  

 
47) Žádost Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram, příspěvkové organizace (dříve 
Pečovatelské služby města Příbram), zapsané v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze oddíl Pr, 
vložka 836, se sídlem Příbram VIII, Brodská 100, 261 01 Příbram, IČ 47067071, jako nájemce, o ukončení 
Smluv o nájmu nebytových prostor na garážová stání č. 701, 702, 703, 704 v budově čp. 4, v Příbrami IV, 
dohodou, za současného uzavření smlouvy o výpůjčce 

R.usn.č.266/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

1)  ukončení: 
a) Smlouvy o nájmu nebytových prostor – garážové stání (č. 2007/011/MěRK) ze dne 15.5.2007     

(v interní evidenci správce – nebytový prostor č. 701), 
b) Smlouvy o nájmu nebytových prostor – garážové stání (č. 2007/016/MěRK) ze dne 29.8.2007     

(v interní evidenci správce – nebytový prostor č. 702), 
c) Smlouvy o nájmu nebytových prostor – garážové stání (č. 2007/017/MěRK) ze dne 29.8.2007    

(v interní evidenci správce – nebytový prostor č. 703), 
d) Smlouvy o nájmu nebytových prostor – garážové stání (č. 2009/008/MěRK) ze dne 7.4.2009      

(v interní evidenci správce – nebytový prostor č. 704), 
dohodou ke dni 31.3.2018; 

2) uzavření smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem bude výpůjčka nebytových prostor k podnikání (č. 
701 o výměře 25,91 m

2
,  č. 702 – o výměře 25,91m

2
, č. 703 – o výměře 25,91 m

2
,  č. 704 o výměře 

33,15 m
2
 – dle interní evidence správce nebytových prostor – MěRK), v budově čp. 4 v Příbrami IV, 
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ul. Čs. armády, objekt k bydlení,  jenž je součástí pozemku p. č. 2827 – zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú. Příbram. Vše zapsáno na LV 10001, v katastrálním území Příbram, u Katastrálního úřadu pro 
Středočeský kraj, katastrální pracoviště Příbram.  V budově nebyly prohlášením vlastníka vymezeny 
jednotky, pozemek včetně budovy je ve výlučném vlastnictví pronajímatele – Města Příbram. Účelem 
výpůjčky nebytových prostor jsou garážová stání určená pro osobní automobily CSZS.  

 
                                                         hl.  pro  5 
  

 
48) Různé      
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