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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 26.03.2018 

od 13.00 hodin na Městském úřadě Příbram 

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

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Alena Ženíšková, Mgr. Václav Švenda 
 
2) Schválení programu včetně návrhů změn a doplňků 

 
P r o g r a m: 
1. Zahájení, kontrola zápisu a usnesení z minulé RM, určení ověřovatelů 
2. Schválení programu včetně návrhu změn a doplňků 
3. Informace členů RM 
4. Interpelace 
5. Návrh na změny a doplnění cen v ceníku SZM Příbram od 01.04.2018 na stávající i nové služby 
6. Přijetí dotace na projekt „Předcházení vzniku bioodpadů ve městě Příbram“ 
7. Zpráva o plnění usnesení RM Příbram za II. pololetí 2017 včetně plnění usnesení RM za minulá období  
8. Návrh z jednání BK ze dne 14.3.2018 
9. Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2018 

10. Úpravy rozpisu rozpočtu města na rok 2018 
11. Výjimka ze Směrnice č. 1/2018/MěÚ – návrh na přidělení sociálního bytu (paní ……………) 
12. Žádost o výjimku ze Směrnice č. 1/2018/MěÚ – prodloužení pronájmu v sociálním bytě (paní ……………) 
13. Žádost o výjimku ze Směrnice č. 1/2018/MěÚ – prodloužení pronájmu v sociálním bytě (paní ……………) 
14. Návrh z jednání Komise zdravotní a sociální ze dne 14.03.2018 o přidělení bytů  v DPS 
15. Výjimka ze zákazu požívání alkoholických nápojů 
16. Žádost o  prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně 
17. MŠ, Příbram VIII, Školní 131 – žádost o souhlas zřizovatele s přijetím finančního a hmotného daru 
18. Výsledky inspekční a kontrolní činnosti provedené ČŠI v příspěvkové organizaci Mateřská škola, Příbram 

VII, Bratří Čapků 278 
19. Jmenování členů konkursních komisí pro konkursní řízení na obsazení pracovních míst ředitelů 

příspěvkových organizací Základní škola Příbram – Březové Hory, Prokopská 337 a Základní škola, 
Příbram VIII, Školní 75 

20. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě              
do napěťové hladiny NN – Pb I/106, Zámeček – Ernestinum 

21. Žádost o ukončení smlouvy o nájmu A 1083/OSM/2017 ze dne 27.11.2017 dohodou 
22. Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu parkoviště s 10 parkovacími místy na části pozemku     

p. č. 2240/28 v k. ú. Příbram 
23. Návrh na směnu pozemků v katastrálním území Příbram 
24. Výkup pozemků p. č. 4239/10, p. č. 4239/17 a p. č. 4246/94 v k. ú. Příbram 
25. Žádost o pronájem části pozemku p. č. 715/18 o výměře 6 m

2
 z celkové výměry 1826 m

2
 v katastrálním 

území Březové Hory 
26. Žádost o propachtování části pozemku p. č. 179/30 o výměře 65 m

2
 z celkové výměry 16764 m

2
 

v katastrálním území Příbram 
27. Záměr prodeje dvou částí z pozemku p. č. 2520/1 v katastrálním území Příbram 
28. Záměr prodat pozemek p. č. st. 400/2 v k. ú. Březové Hory

 

29. 1) Záměr prodat pozemek p. č. st. 400/7 v k. ú. Březové Hory 
2) Záměr výkupu plechové garáže na pozemku p. č. st. 400/7 v k. ú. Březové Hory

 

30. Návrh na uzavření dohody o ukončení smluv o pronájmu nemovitostí v k. ú. Bytíz a návrh na uzavření 
smlouvy     o nájmu pozemku v k.ú. Bytíz 

31. Výkup podílů pozemků p.č. 1592 a p.č. 1589/2 v katastrálním území Příbram 
32. Projednání závěrů analýzy energetické náročnosti vybraných objektů v majetku města a výběr objektů 

k realizaci projetu Energy Performance Contracting (EPC) 
33. Žádost paní Ivany Švandelíkové, nájemce prostor k podnikání v Příbrami I, nám. T. G. Masaryka čp. 100 - 

101,  o schválení podnájmu 
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34. Pronájem bytu č. 5 v Příbrami I, ul. Hailova čp. 117,  2+1, 82,49 m
2
 

35. Pronájem bytu č. 34 v Příbrami IV, ul. Čs. armády čp. 5,  2+0, 39,65 m
2
 

36. Pronájem bytu č. 43 v Příbrami IV, ul. Čs. armády čp. 5,  2+1, 67,42 m
2
 

37. Žádost o souhlas zřizovatele s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a o přijetí dotace 
z rozpočtu Středočeského kraje 

38. Rozšíření licence produktu IS MP Manager o univerzální platební portál pro nové systémy plateb 
parkovného na území města Příbram 

39. Realizace parkovišť P+R, Příbram VII, Drkolnov 
40. Podání žádosti do grantového programu innogy Gas Storage na projekt „Family Fest“ 
41. Podání žádosti o dotaci do Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof           

na projekt „Family Fest“ 
42. Podání žádosti o dotaci do Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof na akci 

„Připomenutí 100. výročí návratu lederských uprchlíků do vlasti“ 
43. Uzavření smlouvy o reklamní činnosti a propagačních službách se společností Wheelabrator Czech, s.r.o. 
44. Uzavření smlouvy o reklamní činnosti a propagačních službách se společností FASTAV DEVELOPMENT – 

AOC, s.r.o. 
45. Vstup města Příbram do Turistické oblasti Brdy a Podbrdsko, z. s. 
46. Přidělení sociálního bytu paní …………… 
47. Návrh OZV o nočním klidu 
48. Petice „Petice občanů Příbrami, Brodu, Zdaboře, Tisové, Bohutína, Žežic a dalších proti realizaci pouze     

2. části jihovýchodního obchvatu Města Příbram v rozsahu uvedeném v aktuálně platném územním plánu“ 
49. Záměr zakázky – „Domácí kompostéry“ 
50. Žádost o uspořádání akcí – Velikonoční zabijačkové hody a Festival uzeného masa 
51. Žádost o dotaci –  Kowadlina s.r.o. 
52. Žádost o dotaci – CK Příbram, z.s. 
53. Žádost o dotaci – …………… 
54. Žádost o dotaci – Bruslařský klub Příbram, z.s. 
55. Žádost o dotaci – Nadační fond pro rozvoj mládežnického sportu 
56. Žádost o dotaci – …………… 
57. Žádost o dotaci – …………… 
58. Žádost o dotaci – AUTOSPORT KLUB RALLY PŘÍBRAM v AČR 
59. Žádost o dotaci – TJ Spartak Příbram, z.s. 
60. Žádost o dotaci – SK SPARTAK Příbram, spolek 
61. Žádost o dotaci – …………… 
62. Žádost o dotaci – Triatlon Team Příbram, z.s. 
63. Žádost o dotaci – Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 
64. Žádost nájemce obecního bytu v Příbram III, Dlouhá ul., čp. 100, č. bytu 18, paní ……………,                       

o zrušení výpovědi z nájmu bytu, udělení výjimky RM Příbram 
65. Žádosti o umožnění využívat malou tělocvičnu v Příbrami VII, Žežická ul. čp. 193 
66. Možnosti využití prostor na středisku Zimní stadion – ochoz ZS, 1. NP 
67. Různé 
 
R.usn.č.267/2018        
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) Návrh na změny a doplnění cen v ceníku SZM Příbram od 1.4.2018 na stávající i nové služby 

R.usn.č.268/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

předložený Ceník služeb SZM Příbram tak, jak uvedeno v příloze předloženého materiálu, a to 
s platností  od 1.4.2018. 
 

                                                         hl.  pro  4 
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6) Přijetí dotace na projekt „Předcházení vzniku bioodpadů ve městě Příbram“ 

R.usn.č.269/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

přijetí dotace ve výši max. 2.573.409,85 Kč z Operačního programu životní prostředí na projekt 
„Předcházení vzniku bioodpadů ve městě Příbram“. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
7) Zpráva o plnění usnesení RM Příbram za II. pololetí 2017 včetně plnění usnesení RM za minulá období 

R.usn.č.270/2018        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í  

zprávu o plnění usnesení RM Příbram za II. pololetí 2017 včetně plnění usnesení RM za minulá období. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
8) Návrh z jednání bytové komise ze dne 14.3.2018 

R.usn.č.271/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

1) Uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 487/MERK/2014 (nájemní smlouva v konsolidovaném 
znění) k bytu č. …………… v Příbrami VII, Žežická 193, 2+1, byt služební s panem ……………          
na dobu určitou 2 let od 15.4.2018 za cenu 70,- Kč/m²/měsíc. 

2) Uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 266/MERK/2016 (nájemní smlouva v konsolidovaném 
znění) k bytu č. …………… v Příbrami I, Pivovarská 132, 3+1, byt služební s panem ……………          
na dobu určitou 2 let od 1.4.2018 za cenu 70,- Kč/m²/měsíc. 

3) Uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 333/MERK/2016 (nájemní smlouva v konsolidovaném 
znění) k bytu č. …………… V Příbrami I, Náměstní T.G.M. 156, 3+1, byt služební s panem 
…………… a paní …………… na dobu určitou 2 let od 1.4.2018 za cenu 70,- Kč/m²/měsíc. 

4) Uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 223/MERK/2016 (nájemní smlouva v konsolidovaném 
znění) ) k bytu č. …………… v Příbrami IV, Čs. armády 4, 1+0, byt pro PVO s paní ……………       
na dobu určitou 2 let od 1.4.2018 za cenu 47,28 Kč/m2/měsíc, s podmínkou úhrady jistoty spojené 
s nájmem ve výši jednonásobku měsíčního nájemného. Jistota je splatná před podpisem dodatku  
č. 2. 

5) Uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 588/MERK/2014 (nájemní smlouva v konsolidovaném 
znění) k bytu č. …………… v Příbrami IV, Čs. armády 4, 2+0, byt pro PVO s paní ……………          
na dobu určitou 2 let od 15.5.2018 za cenu 47,28 Kč/m²/měsíc, s podmínkou úhrady jistoty spojené 
s nájmem ve výši jednonásobku měsíčního nájemného. Jistota je splatná před podpisem dodatku  
č. 3. 

6) Uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 334/MERK/2016 (nájemní smlouva v konsolidovaném 
znění) k bytu č. …………… v Příbrami III, Dlouhá 103, 1+1, byt standard pro Dětský domov Husita, 
o.p.s.,  na dobu určitou 2 let od 1.4.2018 za cenu 80,- Kč/m²/měsíc. 

7) Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 433/MERK/2017 (nájemní smlouva v konsolidovaném 
znění) k bytu č. …………… v Příbrami VII, Třída Osvobození 305, 2+k, byt standard s paní 
…………… na dobu určitou 2 let od 1.5.2018 za cenu 82,- Kč/m²/měsíc. 

8) Uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 565/MERK/2014 (nájemní smlouva v konsolidovaném 
znění) k bytu č.  …………… v Příbrami III, Milínská 109, 1+1, byt standard s panem ……………       
a paní …………… na dobu určitou 2 let od 15.5.2018 za cenu 80,- Kč/m²/měsíc. 

9) Uzavření dodatku č. 2 k nájemní smouvě č. 355/MERK/2016 (nájemní smlouva v konsolidovaném 
znění) k bytu č. …………… v Příbrami VII, Třída Osvobození 306, 1+1, byt standard s paní  
…………… na dobu určitou 2 let od 1.5.2018 za cenu 80,- Kč/m²/měsíc. 

10) Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 243/MERK/2016 (nájemní smlouva v konsolidovaném 
znění) k bytu č.  …………… v Příbrami IV, Čs. armády 4, 1+0, byt pro PVO s paní ……………       
na dobu určitou 2 let od 1.4.2018 za cenu 47,28 Kč/m²/měsíc, s podmínkou úhrady jistoty spojené 
s nájmem ve výši jednonásobku měsíčního nájemného. Jistota je splatná před podpisem dodatku  
č. 1. 

 
                                                         hl.  pro  4 
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9) Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2018 (a – p) 

R.usn.č.272/2018        
Rada    s c h v a l u j e  
 
9 a) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, 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 leden 2018) 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 2018, 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 leden 2018) 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 

RP0047 749 - 
MěRK 

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

3931 82,38 % Platy 34 427,43 

RP0047 749 - 
MěRK 

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

3930 17,62 % Platy 7 363,57 

RP0047 749 - 
MěRK 

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

3935 82,38 % Pojistné na 
veřejné zdravotní 
pojištění 

3 098,31 

RP0047 749 - 
MěRK 

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

3934 17,62 % Pojistné na 
veřejné zdravotní 
pojištění 

662,69 

RP0047 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 

RP0047 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 

RP0048 741 - OE  4116 13013 002 Neinvestiční přijaté 
transfery 

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

46 132,80 

RP0048 741 - OE  4116 13013 002 Neinvestiční přijaté 
transfery 

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

9 867,20 

 
 
9 b) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. úpravy rozpočtu v rámci 
příjmů kapitoly 741 - OE (transfery předpokládané a přijaté s ÚZ13013) a rozpočtu výdajů kapitoly 717 – 
MP z důvodu přijetí příspěvku od Úřadu práce ČR dle Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci 
veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a 
Evropského sociálního fondu č. PBA-VZ-43/2017 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018, tj. úpravu rozpočtu v rámci příjmů kapitoly 
741 - OE (transfery předpokládané a přijaté s ÚZ13013) a rozpočtu výdajů kapitoly 717 - MP z důvodu 
přijetí příspěvku dne 09.03.2018 ve výši 64.000,00 Kč (za leden 2018) 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-43/2017. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0045 717 - MP 5311 5011 13013 002 OP Zaměstnanost - 
vytvoření prac. příležitostí v 
rámci veřejně prospěšných prací 
(koordinátor a pomocník APK) 

3627 Platy 82,38 % 39 345,51 

RP0045 717 - MP 5311 5011 13013 002 OP Zaměstnanost - 
vytvoření prac. příležitostí v 
rámci veřejně prospěšných prací 
(koordinátor a pomocník APK) 

3628 Platy 17,62 % 8 415,49 
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RP0045 717 - MP 5311 5032 13013 002 OP Zaměstnanost - 
vytvoření prac. příležitostí v 
rámci veřejně prospěšných prací 
(koordinátor a pomocník APK) 

3629 Zdravotní 
pojištění 82,38 
% 

3 541,52 

RP0045 717 - MP 5311 5032 13013 002 OP Zaměstnanost - 
vytvoření prac. příležitostí v 
rámci veřejně prospěšných prací 
(koordinátor a pomocník APK) 

3630 Zdravotní 
pojištění 17,62 
% 

757,48 

RP0045 717 - MP 5311 5031 13013 002 OP Zaměstnanost - 
vytvoření prac. příležitostí v 
rámci veřejně prospěšných prací 
(koordinátor a pomocník APK) 

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

9 836,17 

RP0045 717 - MP 5311 5031 13013 002 OP Zaměstnanost - 
vytvoření prac. příležitostí v 
rámci veřejně prospěšných prací 
(koordinátor a pomocník APK) 

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

2 103,83 

RP0045 717 - MP 5311 5011  001 Provozní výdaje MP 69 Platy 
zaměstnanců 

-47 761,00 

RP0045 717 - MP 5311 5031  001 Provozní výdaje MP 70 Sociální 
pojištění 

-11 940,00 

RP0045 717 - MP 5311 5032  001 Provozní výdaje MP 72 Zdravotní 
pojištění 

-4 299,00 

RP0049 741 - OE  4116  002 Neinvestiční přijaté transfery 3601 Neinvestiční 
transfer od ÚP - 
předpoklad 

-64 000,00 

RP0049 741 - OE  4116 13013 002 Neinvestiční přijaté transfery 4330 Nové pracovní 
příležitosti  ESF 
82,38 % 

52 723,20 

RP0049 741 - OE  4116 13013 002 Neinvestiční přijaté transfery 4331 Nové pracovní 
příležitosti 17,62 
% SR 

11 276,80 

 
 
9 c) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 – 
OE o částku 98.391,20 Kč a navýšení výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ ve stejné výši z důvodu přijetí 
neinvestiční účelové dotace z MŠMT ČR na projekt "ŠABLONY", č. projektu 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004223, určené pro Alternativní mateřskou školu, Školní 143, Příbram VIII 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE o částku 
98.391,20 Kč a navýšení výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové 
dotace z MŠMT ČR na projekt "ŠABLONY", č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004223, určené pro 
Alternativní mateřskou školu, Školní 143, Příbram VIII. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0050 741 - OE  4116 33063 002 
Neinvestiční 
přijaté 
transfery 

4042 Neinv. účelová dotace 
MŠMT ČR - "Šablony" 
Alternativní MŠ - 85 % 

83 632,52 

RP0050 741 - OE  4116 33063 002 
Neinvestiční 
přijaté 
transfery 

4043 Neinv. účelová dotace 
MŠMT ČR - "Šablony" 
Alternativní MŠ - 15 % 

14 758,68 

RP0050 788 - ŠŠZ 3111 5336 33063 001 Mateřské 
školy 

4044 Neinv. účelová dotace 
MŠMT ČR - "Šablony" 
Alternativní MŠ - 85 % 

83 632,52 

RP0050 788 - ŠŠZ 3111 5336 33063 001 Mateřské 
školy 

4045 Neinv. účelová dotace 
MŠMT ČR - "Šablony" 
Alternativní MŠ - 15 % 

14 758,68 

 
 
9 d) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE o částku 13.000,00 Kč (transfery ÚZ 13101) a rozpočtu výdajů kapitoly 719 – OVV       
ve stejné výši z důvodu přijetí příspěvku (za leden 2018) od Úřadu práce ČR dle Dohody o vyhrazení 
společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, č. PBA-S-140/2017 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - 
OE o částku 13.000,00 Kč (transfery ÚZ 13101) a rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OVV ve stejné výši z 
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důvodu přijetí příspěvku (za leden 2018) od Úřadu práce ČR dle Dohody o vyhrazení společensky 
účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, č. PBA-S-140/2017. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0038 741 - OE  4116 13101 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

4137 Vyhrazení 
společensky 
účelného prac. místa 

13 000,00 

RP0051 719 - 
OVV 

6171 5011 13101 011 ÚP-Dohoda o 
vyhrazení SÚPM a 
poskytnutí příspěvku 

4195 Platy zaměstnanců 9 701,50 

RP0051 719 - 
OVV 

6171 5031 13101 011 ÚP-Dohoda o 
vyhrazení SÚPM a 
poskytnutí příspěvku 

4196 Povinné pojistné na 
sociální zabezpečení 

2 425,50 

RP0051 719 - 
OVV 

6171 5032 13101 011 ÚP-Dohoda o 
vyhrazení SÚPM a 
poskytnutí příspěvku 

4197 Povinné pojistné na 
veřejné zdravotní 
pojištění 

873,00 

 
 
9 e) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018 na kapitole 792 - FOVM, tj. 
navýšení rozpočtu běžných výdajů Fondu vodohospodářského majetku města Příbram o částku 
4.851.463,00 Kč změnou financování ve stejné výši 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018 na kapitole 792 - FOVM, tj. navýšení rozpočtu 
běžných výdajů Fondu vodohospodářského majetku města Příbram o částku 4.851.463,00 Kč změnou 
financování ve stejné výši. 

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

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0043 792 - FOVM  8115 001 Zapojení 
zůstatku základního 
běžného účtu z 
předchozích let 

3846 Zapojení zůstatku 
základního běžného 
účtu z předchozích let 

4 851 463,00 

RP0043 792 - FOVM 3639 5171 001 Běžné výdaje 4065 Oprava vodovodu a 
dešťové kanalizace - 
parkoviště Drkolnov 
za čerpací stanicí 

36 860,00 

RP0043 792 - FOVM 2321 5171 001 Běžné výdaje 4263 Výměna zařízení k 
likvidaci bioplynu - 
hořák bioplynu 

575 960,00 

RP0043 792 - FOVM 2321 5171 001 Běžné výdaje 4261 Výměna membrán 
provzdušňovacích 
elementů 

1 983 203,00 

RP0043 792 - FOVM 2321 5171 001 Běžné výdaje 4260 Výměna plynojemu - 
3 - membránový 
plynojem  

2 255 440,00 

 
 
9 f) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018 na straně kapitálových výdajů      
v rámci kapitoly 786 - OIRM 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018 na straně kapitálových výdajů v rámci kapitoly 
786 – OIRM. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0044 786 - 
OIRM  

2219 6122  021 Cykloboxy 3850 Dodávka cykloboxů -1 202 740,00 

RP0044 786 - 
OIRM  

2219 6122 17969 028 II. Výstavba 
parkovacích 
systémů P+R, B+R 
a K+R v Příbrami 

4345 Cykloboxy EU - 85 % 1 022 329,00 

RP0044 786 - 
OIRM  

2219 6122 17968 028 II. Výstavba 
parkovacích 
systémů P+R, B+R 
a K+R v Příbrami 

4346 Cykloboxy SR - 5 % 60 137,00 

RP0044 786 - 
OIRM  

2219 6122  028 II. Výstavba 
parkovacích 
systémů P+R, B+R 
a K+R v Příbrami 

4347 Cykloboxy - vlastní 
zdroje 10 %  

120 274,00 
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9 g) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018 na straně výdajů, tj. navýšení 
rozpočtu kapitoly 788 - ŠŠZ, investičního příspěvku zřízené příspěvkové organizaci Základní škola, 
Bratří Čapků 279, Příbram VII o částku 991.890,00 Kč na vybavení školní jídelny a snížení rozpočtu 
kapitoly 786 - OIRM ve stejné výši 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018 na straně výdajů, tj. navýšení rozpočtu 
kapitoly 788 - ŠŠZ, investičního příspěvku zřízené příspěvkové organizaci Základní škola, Bratří Čapků 
279, Příbram VII o částku 991.890,00 Kč na vybavení školní jídelny a snížení rozpočtu kapitoly 786 - 
OIRM ve stejné výši. 

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

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0054 788 - ŠŠZ 3113 6351 001 Základní školy 
- investiční 
transfery 

2989 ZŠ, Příbram VII, Bratří 
Čapků 279 

991 890,00 

RP0055 786 - 
OIRM  

3113 6121 019 Školní jídelna - 
ZŠ Bratří Čapků, 
Příbram VII 

4235 Realizace stavby -991 890,00 

 
 
9 h) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - 
OE (dotace) o částku 528.326,97 Kč a navýšení výdajů kapitoly 719 - OVV ve stejné výši z důvodu přijetí 
2. části dotace dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/2.1/042/0006112 na projekt: Podpora 
sociálního začleňování rozvojem služeb systému prostupné bydlení 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (dotace) 
o částku 528.326,97 Kč a navýšení výdajů kapitoly 719 - OVV ve stejné výši z důvodu přijetí 2. části 
dotace dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/2.1/042/0006112 na projekt: Podpora sociálního 
začleňování rozvojem služeb systému prostupné bydlení. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0039 741 - OE  4116 13013 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

4062 Prostředky z 
Evropského 
sociálního fondu 
(ESF) 

472 713,61 

RP0039 741 - OE  4116 13013 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

4063 Prostředky státního 
rozpočtu  

55 613,36 

RP0056 719 - 
OVV 

4351 5011 13013 013 Podpora 
sociálního začleňování 
rozvojem služeb 
systému prostupné 
bydlení 

4091 Platy 85 % 170 000,00 

RP0056 719 - 
OVV 

4351 5011 13013 013 Podpora 
sociálního začleňování 
rozvojem služeb 
systému prostupné 
bydlení 

4092 Platy 10 % 20 000,00 

RP0056 719 - 
OVV 

4351 5011  013 Podpora 
sociálního začleňování 
rozvojem služeb 
systému prostupné 
bydlení 

4094 Platy spoluúčast 10 000,00 

RP0056 719 - 
OVV 

4351 5031 13013 013 Podpora 
sociálního začleňování 
rozvojem služeb 
systému prostupné 
bydlení 

4096 Sociální pojištění 85 
% 

127 500,00 

RP0056 719 - 
OVV 

4351 5031 13013 013 Podpora 
sociálního začleňování 
rozvojem služeb 
systému prostupné 
bydlení 

4097 Sociální pojištění 10 
% 

15 000,00 

RP0056 719 - 
OVV 

4351 5031  013 Podpora 
sociálního začleňování 
rozvojem služeb 
systému prostupné 
bydlení 

4099 Sociální pojištění 
spoluúčast 

7 500,00 

RP0056 719 - 
OVV 

4351 5032 13013 013 Podpora 
sociálního začleňování 
rozvojem služeb 

4101 Zdravotní pojištění 
85 % 

42 500,00 
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systému prostupné 
bydlení 

RP0056 719 - 
OVV 

4351 5032 13013 013 Podpora 
sociálního začleňování 
rozvojem služeb 
systému prostupné 
bydlení 

4103 Zdravotní pojištění 
10 % 

5 000,00 

RP0056 719 - 
OVV 

4351 5032  013 Podpora 
sociálního začleňování 
rozvojem služeb 
systému prostupné 
bydlení 

4102 Zdravotní pojištění 
spoluúčast 

2 500,00 

RP0056 719 - 
OVV 

4351 5169 13013 013 Podpora 
sociálního začleňování 
rozvojem služeb 
systému prostupné 
bydlení 

4132 Nákup služeb  85 % 17 000,00 

RP0056 719 - 
OVV 

4351 5169 13013 013 Podpora 
sociálního začleňování 
rozvojem služeb 
systému prostupné 
bydlení 

4133 Nákup služeb 15 % 2 000,00 

RP0056 719 - 
OVV 

4351 5169  013 Podpora 
sociálního začleňování 
rozvojem služeb 
systému prostupné 
bydlení 

4134 Nákup služeb 
spoluúčast 

1 000,00 

RP0056 719 - 
OVV 

4351 5167 13013 013 Podpora 
sociálního začleňování 
rozvojem služeb 
systému prostupné 
bydlení 

4111 Školení a vzdělávání 
85 % 

51 000,00 

RP0056 719 - 
OVV 

4351 5167 13013 013 Podpora 
sociálního začleňování 
rozvojem služeb 
systému prostupné 
bydlení 

4112 Školení a vzdělávání 
10 % 

6 000,00 

RP0056 719 - 
OVV 

4351 5167  013 Podpora 
sociálního začleňování 
rozvojem služeb 
systému prostupné 
bydlení 

4114 Školení a vzdělávání 
spoluúčast 

3 000,00 

RP0056 719 - 
OVV 

4351 5139 13013 013 Podpora 
sociálního začleňování 
rozvojem služeb 
systému prostupné 
bydlení 

4126 Nákup materiálu 85 
% 

42 500,00 

RP0056 719 - 
OVV 

4351 5139 13013 013 Podpora 
sociálního začleňování 
rozvojem služeb 
systému prostupné 
bydlení 

4127 Nákup materiálu 10 
% 

5 000,00 

RP0056 719 - 
OVV 

4351 5139  013 Podpora 
sociálního začleňování 
rozvojem služeb 
systému prostupné 
bydlení 

4129 Nákup materiálu 
spoluúčast 

2 500,00 

RP0056 719 - 
OVV 

4351 5162 13013 013 Podpora 
sociálního začleňování 
rozvojem služeb 
systému prostupné 
bydlení 

4139 Telekomunikace 10 
% 

2 613,37 

RP0056 719 - 
OVV 

4351 5162  013 Podpora 
sociálního začleňování 
rozvojem služeb 
systému prostupné 
bydlení 

4140 Telekomunikace 
spoluúčast 

1 306,68 

RP0056 719 - 
OVV 

4351 5162 13013 013 Podpora 
sociálního začleňování 
rozvojem služeb 
systému prostupné 
bydlení 

4138 Telekomunikace 85 
% 

22 213,60 

RP0056 719 - 
OVV 

6171 5011  001 Činnost místní 
správy 

182 Platy zaměstnanců -27 806,68 
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9 i) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018 na straně výdajů, tj. navýšení 
rozpočtu kapitoly 719 - OVV o částku 1.263.097,75 Kč, která představuje nevyčerpané prostředky 1. části 
dotace přijaté v roce 2017 dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/2.1/042/0006112 na projekt: 
Podpora sociálního začleňování rozvojem služeb systému prostupné bydlení a snížení rozpočtu 
kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů) ve stejné výši 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018 na straně výdajů, tj. navýšení rozpočtu 
kapitoly 719 - OVV o částku 1.263.097,75 Kč, která představuje nevyčerpané prostředky 1. části dotace 
přijaté v roce 2017 dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/2.1/042/0006112 na projekt: Podpora 
sociálního začleňování rozvojem služeb systému prostupné bydlení a snížení rozpočtu kapitoly 741 - 
OE (rezerva z dotačních titulů) ve stejné výši. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0053 719 - 
OVV 

4351 5011 13013 013 Podpora sociálního 
začleňování rozvojem služeb 
systému prostupné bydlení 

4091 Platy 85 % 568 780,00 

RP0053 719 - 
OVV 

4351 5011  013 Podpora sociálního 
začleňování rozvojem služeb 
systému prostupné bydlení 

4094 Platy 
spoluúčast 

20 208,56 

RP0053 719 - 
OVV 

4351 5021 13013 013 Podpora sociálního 
začleňování rozvojem služeb 
systému prostupné bydlení 

4106 OON 85 % 257 324,95 

RP0053 719 - 
OVV 

4351 5031 13013 013 Podpora sociálního 
začleňování rozvojem služeb 
systému prostupné bydlení 

4096 Sociální 
pojištění 85 % 

177 580,36 

RP0053 719 - 
OVV 

4351 5032 13013 013 Podpora sociálního 
začleňování rozvojem služeb 
systému prostupné bydlení 

4101 Zdravotní 
pojištění 85 % 

69 982,00 

RP0053 719 - 
OVV 

4351 5137 13013 013 Podpora sociálního 
začleňování rozvojem služeb 
systému prostupné bydlení 

4116 Nákup DHDM 
85 % 

8 099,10 

RP0053 719 - 
OVV 

4351 5137  013 Podpora sociálního 
začleňování rozvojem služeb 
systému prostupné bydlení 

4119 Nákup DHDM 
spoluúčast 

73,05 

RP0053 719 - 
OVV 

4351 5139 13013 013 Podpora sociálního 
začleňování rozvojem služeb 
systému prostupné bydlení 

4126 Nákup 
materiálu 85 % 

10 356,40 

RP0053 719 - 
OVV 

4351 5139  013 Podpora sociálního 
začleňování rozvojem služeb 
systému prostupné bydlení 

4129 Nákup 
materiálu 
spoluúčast 

352,85 

RP0053 719 - 
OVV 

4351 5167  013 Podpora sociálního 
začleňování rozvojem služeb 
systému prostupné bydlení 

4114 Školení a 
vzdělávání 
spoluúčast 

40 145,41 

RP0053 719 - 
OVV 

4351 5169 13013 013 Podpora sociálního 
začleňování rozvojem služeb 
systému prostupné bydlení 

4132 Nákup služeb  
85 % 

109 668,76 

RP0053 719 - 
OVV 

4351 5021 13013 013 Podpora sociálního 
začleňování rozvojem služeb 
systému prostupné bydlení 

4107 OON 10 % 526,31 

RP0057 741 - OE 6171 5901  001 Ostatní 3369 Rezerva z 
dotačních titulů 

-1 263 097,75 

 
 
9 j) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018 na straně běžných výdajů v rámci 
kapitoly 777 - OŠKS z důvodu poskytnutí dotací v rámci „Programu pro poskytování dotací pro rok 2018 
- Výchova a vzdělávání“ 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018 na straně běžných výdajů v rámci kapitoly 
777 - OŠKS z důvodu poskytnutí dotací v rámci „Programu pro poskytování dotací pro rok 2018 - 
Výchova a vzdělávání“. 

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

f 
pol. název akce prvek 

rozpo
čtu 

popis částka změny 

RP0058 777 - OŠKS 3299 5901 003 Dotace 3488 Podpora - VÝCHOVA A 
VZDĚLÁVÁNÍ 

-850 000,00 

RP0058 777 - OŠKS 3111 5331 003 Dotace 1883 MŠ (příspěvkové organizace 
města Příbram) 

95 265,00 

RP0058 777 - OŠKS 3113 5331 003 Dotace 1884 ZŠ (příspěvkové organizace 171 146,00 
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města Příbram) 

RP0058 777 - OŠKS 3121 5333 003 Dotace 1885 Gymnázia 112 014,00 

RP0058 777 - OŠKS 3122 5333 003 Dotace 1886 Střední odborné školy 32 837,00 

RP0058 777 - OŠKS 3231 5331 003 Dotace 3949 ZUŠ (příspěvková organizace 
města Příbram) 

31 418,00 

RP0058 777 - OŠKS 3299 5223 003 Dotace 3951 Církevní právnické osoby 44 915,00 

RP0058 777 - OŠKS 3299 5493 003 Dotace 3952 Fyzické osoby 75 807,00 

RP0058 777 - OŠKS 3299 5329 003 Dotace 4369 Ostatní neinvestiční transfery 
veřejným rozpočtům územní 
úrovně 

93 438,00 

RP0058 777 - OŠKS 3299 5222 003 Dotace 4370 Neinvestiční transfery spolkům  193 160,00 

 
 
9 k) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018 na straně běžných výdajů v rámci 
kapitoly 777 - OŠKS z důvodu poskytnutí dotací v rámci „Programu pro poskytování dotací pro rok 2018 
- Památky místního významu“ 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018 na straně běžných výdajů v rámci kapitoly 
777 - OŠKS z důvodu poskytnutí dotací v rámci „Programu pro poskytování dotací pro rok 2018 - 
Památky místního významu“. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. název 
akce 

prvek 
rozpočtu 

popis částka změny 

RP0062 777 - OŠKS 3330 5222 003 
Dotace 

3646 Spolky 100 000,00 

RP0062 777 - OŠKS 3330 5493 003 
Dotace 

4368 Účelové transfery fyzickým 
osobám 

20 000,00 

RP0062 777 - OŠKS 3330 5901 003 
Dotace 

3471 Podpora - PAMÁTKY MÍST. 
VÝZNAMU 

-190 000,00 

RP0062 777 - OŠKS 3330 5223 003 
Dotace 

3645 Neinvestiční transfery církvím a 
náboženským společnostem 

70 000,00 

 
 
9 l) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018 na straně běžných výdajů v rámci 
kapitoly 777 - OŠKS z důvodu poskytnutí dotací v rámci „Programu pro poskytování dotací pro rok 2018 
- Činnost sportovních organizací“ 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018 na straně běžných výdajů v rámci kapitoly 
777 - OŠKS z důvodu poskytnutí dotací v rámci „Programu pro poskytování dotací pro rok 2018 - 
Činnost sportovních organizací“. 

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

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0059 777 - 
OŠKS 

3419 5901 003 Dotace 3467 Podpora - ČINNOST 
SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ 

-3 200 000,00 

RP0059 777 - 
OŠKS 

3419 5222 003 Dotace 3402 Neinvestiční transfery spolkům 3 200 000,00 

 
 
9 m) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018 na straně běžných výdajů           
v rámci kapitoly 777 - OŠKS z důvodu poskytnutí dotací v rámci „Programu pro poskytování dotací pro 
rok 2018 - Jednorázové sportovní akce“ 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018 na straně běžných výdajů v rámci kapitoly 
777 - OŠKS z důvodu poskytnutí dotací v rámci „Programu pro poskytování dotací pro rok 2018 - 
Jednorázové sportovní akce“. 

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

znak 
název 
akce 

prvek 
rozpočtu 

popis částka změny 

RP0060 777 - 
OŠKS 

3419 5901  003 
Dotace 

3469 Podpora - JEDNORÁZOVÉ 
SPORTOVNÍ AKCE 

-600 000,00 

RP0060 777 - 
OŠKS 

3419 5222  003 
Dotace 

3404 Neinvestiční  transfery spolkům 566 000,00 

RP0060 777 - 
OŠKS 

3419 5493  003 
Dotace 

3405 Účelové neinvestiční transfery 
fyzickým osobám 

9 000,00 

RP0060 777 - 
OŠKS 

3419 5229  003 
Dotace 

4366 Ostatní neinvestiční transfery 
neziskovým a podobným 
organizacím  

25 000,00 
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9 n) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018 na straně výdajů, tj. navýšení 
rozpočtu kapitoly 781 - SZM o celkovou částku 1.000.000,00 Kč, což představuje navýšení investičního 
příspěvku o 100.000,00 Kč a neinvestičního příspěvku o 900.000,00 Kč od zřizovatele pro zřízenou 
příspěvkovou organizaci Sportovní zařízení města Příbram, Legionářů 378, Příbram VII z důvodu 
pořízení gastro vybavení nové provozovny na Novém rybníku v Příbrami a snížení rozpočtu kapitoly 741 
- OE (rezerva z dotačních titulů) ve stejné výši 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018 na straně výdajů, tj. navýšení rozpočtu 
kapitoly 781 - SZM o celkovou částku 1.000.000,00 Kč, což představuje navýšení investičního 
příspěvku o 100.000,00 Kč a neinvestičního příspěvku o 900.000,00 Kč od zřizovatele pro zřízenou 
příspěvkovou organizaci Sportovní zařízení města Příbram, Legionářů 378, Příbram VII z důvodu 
pořízení gastro vybavení nové provozovny na Novém rybníku v Příbrami a snížení rozpočtu kapitoly 
741 - OE (rezerva z dotačních titulů) ve stejné výši. 

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

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0065 781 - SZM 3412 6351 001 Příspěvky 
zřizovatele 

3796 Investiční příspěvek 
zřizovatele 

100 000,00 

RP0065 741 - OE 6171 5901 001 Ostatní 3369 Rezerva z dotačních titulů -1 000 000,00 

RP0065 781 - SZM 3412 5331 001 Příspěvky 
zřizovatele  

548 Neinvestiční příspěvky 900 000,00 

 
 
9 o) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018 na straně běžných výdajů             
v rámci kapitoly 777 - OŠKS z důvodu poskytnutí dotací v rámci „Programu pro poskytování dotací pro 
rok 2018 - Zahraniční vztahy a meziobecní spolupráce“ 

rozpočtového opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018 na straně běžných výdajů v rámci kapitoly 
777 - OŠKS z důvodu poskytnutí dotací v rámci „Programu pro poskytování dotací pro rok 2018 - 
Zahraniční vztahy a meziobecní spolupráce“. 

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

akce 
prvek 
rozpočtu 

popis částka 
změny 

RP0063 777 - 
OŠKS 

3291 5901 003 
Dotace 

3470 Podpora - ZAHRANIČÍ -500 000,00 

RP0063 777 - 
OŠKS 

3291 5333 003 
Dotace 

3435 Střední odborné školy 115 000,00 

RP0063 777 - 
OŠKS 

3291 5493 003 
Dotace 

3647 Fyzické osoby  35 000,00 

RP0063 777 - 
OŠKS 

3291 5331 003 
Dotace 

3948 Zřízené příspěvkové orgnizace vlastní  200 000,00 

RP0063 777 - 
OŠKS 

3291 5222 003 
Dotace 

3472 Spolky 130 000,00 

RP0063 777 - 
OŠKS 

3291 5329 003 
Dotace 

4367 Ostatní neinvestiční transfery 
veřejným rozpočtům územní úrovně 

20 000,00 

 
 
9 p) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018 na straně běžných výdajů             
v rámci kapitoly 777 - OŠKS z důvodu poskytnutí dotací v rámci „Programu pro poskytování dotací pro 
rok 2018 - Kulturní aktivity“ 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018 na straně běžných výdajů v rámci kapitoly 
777 - OŠKS z důvodu poskytnutí dotací v rámci „Programu pro poskytování dotací pro rok 2018 - 
Kulturní aktivity“. 

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

znak 
název 
akce 

prvek 
rozpočtu 

popis částka změny 

RP0064 777 - 
OŠKS 

3319 5901  003 
Dotace 

3465 Podpora - KULTURA -1 600 000,00 

RP0064 777 - 
OŠKS 

3319 5222  003 
Dotace 

3393 Neinv. transfery spolkům 1 021 000,00 

RP0064 777 - 
OŠKS 

3319 5223  003 
Dotace 

3394 Neinv. transfery církvím a 
náboženským společnostem 

60 000,00 

RP0064 777 - 
OŠKS 

3319 5212  003 
Dotace 

3395 Neinv. transfery nefinančním 
podnikatelským subjetkům-
fyzickým osobám 

135 000,00 

RP0064 777 - 
OŠKS 

3319 5493  003 
Dotace 

3397 Účelové neinv. transfery fyzickým 
osobám 

165 000,00 

RP0064 777 - 3319 5213  003 3398 Neinv. transfery nefinančním 20 000,00 
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OŠKS Dotace podnikatelským subjektům 
právnickým osobám 

RP0064 777 - 
OŠKS 

3319 5333  003 
Dotace 

3406 Neinvestiční transfery školským 
právnickým osobám zřízeným 
státem, kraji a obcemi 

120 000,00 

RP0064 777 - 
OŠKS 

3319 5331  003 
Dotace 

3407 Neinvestiční příspěvky zřízeným 
příspěvkovým organizacím 

19 000,00 

RP0064 777 - 
OŠKS 

3319 5319  003 
Dotace 

4365 Ostaní neinvestiční transfery jiným 
veřejným rozpočtům 

60 000,00 

 
                                                         hl.  pro  4 

 
 
10) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2018 v rámci kapitoly 760 - OŘPD na straně 
kapitálových výdajů dle usnesení RM ze dne 29.01.2018 R.usn.č.56/2018 bodu II 

R.usn.č.273/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2018 v rámci kapitoly 760 - OŘPD na straně kapitálových výdajů 
dle usnesení RM ze dne 29.01.2018 R.usn.č.56/2018 bodu II. 

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

znak 
název 
akce 

prvek 
rozpočtu 

popis částka změny 

RP0040 760 - 
OŘPD 

3749 6119  001 
Žádosti o 
investiční 
dotace 

4353 Zpracování plánu ÚSES 47 190,00 

RP0041 760 - 
OŘPD 

3639 6901  001 
Žádosti o 
investiční 
dotace 

3496 Rezerva kapitálových výd.- různé 
projekty 

-82 280,00 

RP0041 760 - 
OŘPD 

3639 6121  001 
Žádosti o 
investiční 
dotace 

4352 Stavby - plocha na nádoby na 
tříděný odpad 

35 090,00 

 
                                                         hl.  pro  4 

 
 
11) Výjimka ze Směrnice č. 1/2018/MěÚ – návrh na přidělení sociálního bytu (paní ……………) 

R.usn.č.274/2018      
Rada    s c h v a l u j e  

přidělení sociálního bytu č. 44, Příbram IV, Čs. armády 5, pro paní ……………, trvale bytem  
……………, na dobu 3 měsíců s možností opakovaného prodloužení,  max. na dobu 24 měsíců, jako 
výjimku ze Směrnice č. 1/2018/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví Města 
Příbram“. 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
12) Žádost o výjimku ze Směrnice č. 1/2018/MěÚ – prodloužení pronájmu v sociálním bytě 
(paní ……………) 

R.usn.č.275/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

žádost paní  …………… o udělení výjimky ze Směrnice č. 1/2018/MěÚ „Pravidla pro pronájem  
a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“, spočívající v prodloužení nájemní smlouvy o 6 měsíců 
v sociálním bytě č. 4, U Dolu Anna 26, Příbram VI. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 

13) Žádost o výjimku ze Směrnice č. 1/2018/MěÚ – prodloužení pronájmu v sociálním bytě 
(paní ……………)  

R.usn.č.276/2018        
Rada    s c h v a l u j e  
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žádost paní …………… o udělení výjimky ze Směrnice č. 1/2018/MěÚ „Pravidla pro pronájem  
a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“, spočívající v prodloužení nájemní smlouvy o 3 měsíce 
v sociálním bytě č. 19, Čs. armády 5, Příbram IV. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
14) Návrh z jednání Komise zdravotní a sociální ze dne 14.03.2018 o přidělení bytů  v DPS 

R.usn.č.277/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

1) přidělení bytu č. 36/716 v DPS Příbram VIII, Brodská 102, pro paní ……………, trvale bytem 
…………… podle Směrnice č. 1/2018/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví 
města Příbram“, 

2) přidělení bytu č. 16/312 v DPS Příbram VIII, Brodská 101, pro paní ……………, trvale bytem 
…………… podle Směrnice č. 1/2018/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví 
města Příbram“. 

 
                                                         hl.  pro  4 

 
 
15) Výjimka ze zákazu požívání alkoholických nápojů 

R.usn.č.278/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky města Příbram č. 1/2015 ze dne 23. 03. 2015, o zákazu 
požívání alkoholu na veřejném prostranství pro akce uvedené v příloze. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 

 
16) Žádost o  prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně 

Hlasováno o návrhu Ing. Dvořáka. 
R.usn.č.279/2018        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM  

částečné prominutí povinnosti odvodu penále za méně závažné porušení rozpočtové kázně ……………, 
bytem …………… ve výši 9.850,00 Kč. 

 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
17) MŠ Školní 131, Příbram VIII – žádost o souhlas zřizovatele s přijetím finančního a hmotného daru 

R.usn.č.280/2018        
Rada    s o u h l a s í  

s tím, aby Mateřská škola Školní 131, Příbram VIII, přijala finanční a hmotný sponzorský dar 
v hodnotě 26.211,00 Kč od Spolku rodičů při MŠ, Příbram VIII, Školní 131, které budou sloužit 
k propagaci školy a potřebám dětí mateřské školy. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 

 
18) Výsledky inspekční a kontrolní činnosti provedené ČŠI v příspěvkové organizaci Mateřská škola, 
Příbram VII, Bratří Čapků 278 

Hlasováno o návrhu Mgr. Švendy. 
R.usn.č.281/2018        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

výsledky inspekční a kontrolní činnosti provedené Českou školní inspekcí (ČŠI) ve dnech 4. 1. 2018 -  
8. 1. 2018 v příspěvkové organizaci Mateřská škola, Příbram VII, Bratří Čapků 278, se sídlem Bratří 
Čapků 278, 261 01 Příbram VII. 
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            II.   n e u k l á d á 
OŠKS přijmout žádná opatření vůči ředitelce školy. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
19) Jmenování členů konkursních komisí pro konkursní řízení na obsazení pracovních míst ředitelů 
příspěvkových organizací Základní škola Příbram – Březové Hory, Prokopská 337 a Základní škola, 
Příbram VIII, Školní 75 

R.usn.č.282/2018        
Rada   v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),       

ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,              
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, dle vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních 
komisích, a v souladu s usnesením Rady města Příbram č. 128/2018 ze dne 12.02.2018 

 
I.   j m e n u j e  
a) konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové 

organizace Základní škola Příbram – Březové Hory, Prokopská 337 ve složení: 
pan Mgr. Václav Švenda, člen určený zřizovatelem, předseda komise 
paní Mgr. Jarmila Potůčková, člen určený zřizovatelem 
paní Mgr. Blanka Suchanová, člen určený ředitelem krajského úřadu 
paní Mgr. Marie Richterová, inspektor ČŠI 
pan Mgr. Karel Derfl, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství podle 

druhu a typu příslušné školy 
pan Mgr. Miloslav Lundák, pedagogický pracovník školy 
pan PaedDr. Tomáš Hlaváč, člen školské rady    

 
b) konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové 

organizace Základní škola, Příbram VIII, Školní 75 ve složení: 
pan Mgr. Václav Švenda, člen určený zřizovatelem, předseda komise 
pan Mgr. Vladimír Král, člen určený zřizovatelem 
paní Mgr. Blanka Suchanová, člen určený ředitelem krajského úřadu 
paní Mgr. Miroslava Březinová, inspektor ČŠI 
pan Mgr. Karel Derfl, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství podle 

druhu a typu příslušné školy 
paní Mgr. Dana Vondrášková, pedagogický pracovník školy 
pan PhDr. František Bártík, člen školské rady    

 
II.   p o v ě ř u j e  
paní Mgr. Věru Holou funkcí tajemníka komisí; tajemník není členem konkursní komise. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
20) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční 
soustavě do napěťové hladiny NN – Příbram I/106, Zámeček – Ernestinum 

R.usn.č.283/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční 
soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) mezi městem Příbram a společností ČEZ Distribuce, a. s., 
IČO 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, pro odběrné místo 
Příbram I, Tyršova 106, Zámeček – Ernestinum, jejíž text je přílohou předloženého materiálu. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 

 
21) Žádost o ukončení smlouvy o nájmu A 1083/OSM/2017 ze dne 27.11.2017 dohodou 

Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky. 
R.usn.č.284/2018        



Město Příbram - RM 26.03.2018  

 15 

Rada    s t a h u j e  
předložený materiál z dnešního jednání RM. 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
22) Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu parkoviště s 10 parkovacími místy na části 
pozemku p. č. 2240/28 v k. ú. Příbram 

R.usn.č.285/2018        
Rada     s c h v a l u j e  

uzavření inominátní smlouvy o právu provést stavbu parkoviště s 10 parkovacími místy na části 
pozemku p. č. 2240/28 v k. ú. Příbram, mezi stavebníkem a současně investorem, kterým je společnost 
INVESSALES, spol. s r.o., se sídlem Praha 2 – Nové Město, Podskalská 22/1512,  
PSČ 128 00, IČO 62957678, a vlastníkem pozemku městem Příbram, včetně souhlasu se všemi 
stavebními úpravami spojenými s plánovanou stavbou, s tím, že tato stavba bude realizována             
za podmínek vyplývajících z platné právní úpravy, za podmínek stanovených dotčenými orgány a 
v souladu s přílohou podané žádosti, tj. s průvodní a technickou zprávou s názvem stavby 
„PARKOVIŠTĚ – ul. Březnická v Příbrami“, zpracovanou autorizovaným technikem pro pozemní stavby 
Jaroslavem Shrbeným, Láz 235, 262 41 Bohutín, datovanou 02/2018, jež je spolu  
s koordinační situací přílohou předloženého materiálu. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
23) Návrh na směnu pozemků v katastrálním území Příbram 

Hlasováno o návrhu Ing. Dvořáka. 
R.usn.č.286/2018        
Rada    I.    d o p o r u č u j e   ZM  

schválit směnu pozemků p. č. 602/2 a p. č. 602/3 v k. ú. Příbram, které jsou ve vlastnictví města 
Příbram za část pozemku p. č. 610/1 o výměře cca 200 m

2
 z celkové výměry 3043 m

2
 a pozemku p. č. 

3176/60 v katastrálním území Příbram, které jsou ve vlastnictví TM Consult a.s., se sídlem Orlov 79, 
261 01 Příbram, IČO 28076192 s tím, že:  

- směňované pozemky, které jsou předmětem směny, nebudou ke dni podpisu smlouvy zatíženy 
žádným zástavním právem, 

- navrhovaná směna pozemků bude realizována bez doplatku ceny, 
- náklady na vyhotovení geometrického plánu bude hradit společnost TM Consult a.s., 
- bude zároveň zřízeno bezúplatné věcné břemeno služebnosti cesty za účelem opravy opěrné 

zdi ve prospěch společnosti TM Consult a.s., se sídlem Orlov 79, 261 01 Příbram, IČO 
28076192, a to přes část pozemku p.č. 610/1 o výměře cca 200 m

2
 z celkové výměry 3043 m

2
 

(část vyznačena v situačním snímku, který tvoří přílohu tohoto materiálu) v k. ú. Příbram, 
- bude zároveň zřízeno bezúplatné věcné břemeno služebnosti cesty ve prospěch společnosti 

TM Consult a.s., se sídlem Orlov 79, 261 01 Příbram, IČO 28076192, a to přes pozemek p. č. 
3176/60 v k. ú. Příbram, 

- město Příbram nebude po společnosti TM Consult a.s. požadovat ½ nákladů za vypracování 
znaleckého posudku, která činí 1.800 Kč, který byl vypracován na základě objednávky města 
Příbram Ing. Žemlíkem, 

- TM Consult a.s. nebude po městu Příbram požadovat úhradu nákladů za vypracování 
znaleckého posudku, který vypracoval Ing. Cigánek, 

- město Příbram promine společnosti TM Consult a.s. úhradu částky za bezesmluvní užívání 
pozemků p. č. 602/ a p. č. 602/3 v k. ú. Příbram, a to zpětně od 9.5.2016 do doby uzavření 
směnné smlouvy, 

- TM Consult a.s. promine městu Příbram úhradu částky za bezesmluvní užívání pozemku p. č. 
3176/60 a části p. č. 610/1 o výměře cca 200 m

2
 v k. ú. Příbram, a to zpětně od 9.5.2016 do 

doby uzavření směnné smlouvy. 
 

II.   n e s o u h l a s í 
s bezplatným umístěním dvou cedulí o rozměru 80x60 cm s označením parkoviště Domu Natura na 
sloupu veřejného osvětlení, který se nachází na pozemku p. č. 3176/13 v k. ú. Příbram, který je ve 
vlastnictví města Příbram.  
 

                                                         hl.  pro  4 
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24) Výkup pozemků p. č. 4239/10, p. č. 4239/17 a p. č. 4246/94 v k. ú. Příbram 

R.usn.č.287/2018        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM  

schválit výkup pozemků p. č. 4239/10, p. č. 4239/17 a p. č. 4246/94, vše v katastrálním území Příbram 
za celkovou kupní cenu 986.650 Kč (cena podle znaleckého posudku + náklady spojené 
s vypracováním znaleckého posudku) od ČR – DIAMO, státní podnik, se sídlem Máchova 201, 471 27 
Stráž pod Ralskem, IČO 00002739 s tím, že město Příbram vydá čestné prohlášení, že s užíváním 
staveb na prodávaných nemovitých věcech bylo započato před více než pěti lety a v posledních pěti 
letech nebyl vydán žádný kolaudační souhlas ani záměr změny užívání staveb. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
25) Žádost o pronájem části pozemku p. č. 715/18 o výměře 6 m

2
 z celkové výměry 1826 m

2
 

v katastrálním území Březové Hory 

R.usn.č.288/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavřít smlouvu o pronájmu části pozemku p. č. 715/18 o výměře 6 m
2
 z celkové výměry 1826 m

2
 

v katastrálním území Březové Hory (viz situační snímek, který je nedílnou součástí tohoto materiálu),   
za cenu 48,33 Kč/m

2
/rok, panu ……………, na dobu neurčitou, za účelem umístění kondenzátoru 

chlazení pro prodejnu masa s tím, že ……………  uhradí náklady spojené s vypracování znaleckého 
posudku ve výši 2.700 Kč.  
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
26) Žádost o propachtování části pozemku p. č. 179/30 o výměře 65 m

2
 z celkové výměry 16764 m

2
 

v katastrálním území Příbram 

R.usn.č.289/2018        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

úhradu částky ve výši 14,40 Kč/m
2
/rok za bezesmluvní užívání části pozemku p. č. 179/30 o výměře    

65 m
2
 z celkové výměry 16764 m

2
 v katastrálním území Příbram, a to zpětně od 19.9.2017 manžely 

…………… a ……………, bytem ……………. 
 
II.   s c h v a l u j e  
propachtování části pozemku p. č. 179/30 o výměře 65 m

2
 z celkové výměry 16764 m

2
 (dle 

geometrického plánu č. 5840-27/2017 se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 179/83) v katastrálním 
území Příbram, za cenu 14,40 Kč/m

2
/rok, na dobu neurčitou s výpovědní dobou tři měsíce počínající 

běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi, s úpravou pachtu o roční míru inflace 
vždy za uplynulý kalendářní rok, a s povinností zaplatit propachtovateli úrok z prodlení ve výši podle 
právních předpisů za každý den prodlení s platbou pachtovného. Pachtovní smlouva bude uzavřena 
mezi propachtovatelem městem Příbram a pachtýři manžely …………… a ……………, bytem 
……………, za účelem využití části pozemku jako zahrady s tím, že pachtýři uhradí náklady spojené 
s vypracováním znaleckého posudku ve výši 2.000 Kč. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
27) Záměr prodeje dvou částí z pozemku p. č. 2520/1 v katastrálním území Příbram 

Hlasováno o návrhu Ing. Dvořáka. 
R.usn.č.290/2018        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

1) ukončení stávajících smluv o přenechání pozemků k dočasnému užívání, a to dohodou ke dni 
26.3.2018, mezi městem Příbram a panem ……………, bytem  ……………, kdy předmětem smluv 
byly pozemky: 
- p. č. 2524 (původní číslování dle pozemkového katastru) o výměře 26 m

2 
v k. ú. Příbram ze dne 

22.8.1978 včetně dodatku ze dne 12.4.1989,  
- p. č. 2524 původní číslování dle pozemkového katastru) o výměře 26 m

2 
v k. ú. Příbram ze dne 

29.8.1978, 
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2)   úhradu částky za bezesmluvní užívání dvou částí z pozemku p. č. 2520/1, každá z nich o výměře 
cca 20 m

2
 z celkové výměry 1332 m

2
 (části vyznačené v situačním snímku, který je přílohou 

předloženého materiálu, kdy přesná výměra bude určena vytyčovacím, případně geometrickým 
plánem) v katastrálním území Příbram, za cenu 40,15 Kč/m

2
/rok, panem ……………, bytem  

……………, a to zpětně za tři roky. 
 
II.   n e d o p o r u č u j e   ZM 
schválit záměr prodeje dvou částí z pozemku p. č. 2520/1 v k. ú. Příbram, každá z nich o výměře cca   
20 m

2
 z celkové výměry 1332 m

2
 (části jsou vyznačené v situačním snímku, který je přílohou tohoto 

materiálu) panu ……………, bytem ……………. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
28) Záměr prodat pozemek p. č. st. 400/2 v k. ú. Březové Hory 

Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky. 
R.usn.č.291/2018        
Rada    n e d o p o r u č u j e   ZM 

schválit záměr prodeje pozemku p. č. st. 400/2 v k. ú. Březové Hory společnosti STAVUS, a.s.,            
se sídlem Poštovní 6, 261 01 Příbram V – Zdaboř, IČO 45148121. 

 
                                                         hl.  pro  4 

 
 
29) 1) Záměr prodat pozemek p. č. st. 400/7 v k. ú. Březové Hory 
      2) Záměr výkupu plechové garáže na pozemku p. č. st. 400/7 v k. ú. Březové Hory 

Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky. 
R.usn.č.292/2018        
Rada    I.   n e d o p o r u č u j e   ZM 

schválit záměr prodeje pozemku p. č. st. 400/7 v k. ú. Březové Hory panu ……………, bytem 
……………. 
 
II.   n e d o p o r u č u j e   ZM 
schválit záměr výkupu plechové garáže, která je ve vlastnictví pana ……………, bytem ……………      
na pozemku p. č. st. 400/7 v k. ú. Březové Hory. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
30) Návrh na uzavření dohody o ukončení smluv o pronájmu nemovitostí v k.ú. Bytíz a návrh na 
uzavření smlouvy o nájmu pozemku v k.ú. Bytíz 

R.usn.č.293/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

1) uzavření dohody o ukončení smlouvy o pronájmu nemovitostí č. 133/06/Mr ze dne 9.10.2006 a 
smlouvy o pronájmu nemovitostí č. N 16/05/Fo ze dne 18.10.2005, mezi pronajímatelem městem 
Příbram a nájemcem Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, 
IČO 65993390, s datem ukončení smluvního vztahu ke dni 31.12.2017, přičemž nedílnou součástí 
předmětných dohod bude protokol o uvedení pozemků do původního stavu a předání zpět 
vlastníkovi, 

2) uzavření smlouvy o nájmu pozemku p.č. 62/10 o výměře 29 m
2
, v katastrálním území Bytíz, který je 

v katastru nemovitostí veden jako orná půda/zemědělský půdní fond, v souvislosti s jeho biologickou 
rekultivací s nájemcem, kterým je Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 
4 - Nusle, IČO 65993390 za cenu 25 Kč/m

2
/rok, na dobu určitou do 31.12.2021 s účinností od 

1.4.2018 s tím, že nájemce zaplatí pronajímateli částku za bezesmluvní užívání pozemku p.č. 62/10 
ve výši 25 Kč/m

2
/rok za období od 1.1.2018 do 31.3.2018. 

 
                                                         hl.  pro  4 

 
 
31) Výkup podílů pozemků p.č. 1592 a p.č. 1589/2 v katastrálním území Příbram 
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Hlasováno o návrhu Ing. Dvořáka. 
R.usn.č.294/2018        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í 
 předložený materiál „Výkup podílů pozemků p.č. 1592 a p.č. 1589/2 v katastrálním území Příbram“. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 

 
32) Projednání závěrů analýzy energetické náročnosti vybraných objektů v majetku města a výběr 
objektů k realizaci projetu Energy Performance Contracting (EPC) 

R.usn.č.295/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

k realizaci projekt realizovaný formou EPC pro objekty uvedené v tabulce analýzy potenciálu 
energetických úspor, zpracované společností Středisko pro úspory energie, s.r.o., s označením „ano“ a 
„ano*“ bez měření (dle přílohy). Celkem se jedná o 15 budov z posuzovaných 32. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 

 
33) Žádost paní Ivany Švandelíkové, nájemce prostor k podnikání v Příbrami I, nám. T. G. Masaryka čp. 
100 - 101, o schválení podnájmu 

R.usn.č.296/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

podnájem části prostor k podnikání v Příbrami I, nám. T. G. Masaryka čp. 100 - 101, ve kterém je 
nájemce Ing. Ivana Švandelíková, IČ 71706895, pro terapeuta paní Ivanu Pochmanovou, bytem 
……………, IČ 87493543, za  splnění podmínky usnesení FV č. 28/2015 ze dne 6.5.2015 (podnajaté 
prostory nesmí nájemce podnajmout za cenu vyšší, než za kterou si prostory pronajímá on) a dále za 
podmínky, že nájemce na své náklady, či podnájemce na své náklady, zajistí veškerá souhlasná 
stanoviska (např. KHS Středočeského kraje aj.) s provozováním svých služeb v podnajatých 
prostorách. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 

 
34) Pronájem bytu č. 5 v Příbrami I, ul. Hailova čp. 117,  2+1, 82,49 m

2
 

R.usn.č.297/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

pronájem bytu č. 5 v Příbrami I, ul. Hailova čp. 117,  2+1, 82,49  m
2
 pro manžele ……………, bytem 

……………, na dobu určitou 1 roku, za cenu 90,00 Kč/m
2
/měsíc. 

 
                                                         hl.  pro  4 
 

 
35) Pronájem bytu č. 34 v Příbrami IV, ul. Čs. armády čp. 5,  2+0, 39,65 m

2
 

R.usn.č.298/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

pronájem bytu č. 34 v Příbrami IV, ul. Čs. armády čp. 5,  2+1, 39,65 m
2
 pro paní ……………, bytem 

……………, na dobu určitou 1 roku, za cenu 85,00 Kč/m
2
/měsíc. 

 
                                                         hl.  pro  4 
 

 
36) Pronájem bytu č. 43 v Příbrami IV, ul. Čs. armády čp. 5,  2+1, 67,42 m

2
 

R.usn.č.299/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

pronájem bytu č. 43 v Příbrami  IV, ul. Čs. armády čp. 5,  2+1, 67,42 m
2
 v pořadí pro: 

1) paní ……………, bytem ……………, na dobu určitou 1 roku, za cenu 100,00 Kč/m
2
/měsíc, 

2) paní ……………, bytem ……………, na dobu určitou 1 roku, za cenu 80,00 Kč/m
2
/měsíc. 

 
                                                         hl.  pro  4 
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37) Žádost o souhlas zřizovatele s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a o přijetí 
dotace z rozpočtu Středočeského kraje 

R.usn.č.300/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

1) přijmutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 1.161.430,00 Kč na výrobu divadelních her 
v roce 2018, 

2) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ze Středočeského kraje. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 

 

38) Rozšíření licence produktu IS MP Manager o univerzální platební portál pro nový systém 
plateb parkovného na území města Příbram 

Hlasováno o návrhu Ing. Dvořáka. 
R.usn.č.301/2018        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

pořízení rozšíření informačního systému MP Manager o další moduly a uzavření dodatků  č. 1 licenční 
smlouvy a smlouvy o poskytování údržby a podpory se od společností FT Technologies a.s., se sídlem 
Chválkovická 82, Olomouc 772 00, IČ:26833620, za nabídkovou cenu: licence (UPP, rezidentní karty, 
parkování na ulici – MPLA QR kódy, procesní náklady na integraci platebních metod, integrace CRV, 
AISC, AISEO, HUS, úkoly, dokumenty) v částce 610.000,00 Kč bez DPH  (738.100,00 Kč s DPH) a 
měsíční platba za údržbu a podporu v celkové částce 6.000,00 Kč bez DPH dle přílohy tohoto 
materiálu. 
 
II.   u k l á d á 
OE připravit rozpočtovou změnu ke krytí tohoto výdaje ze zůstatku loňského roku. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
39) Realizace parkovišť P+R, Příbram VII, Drkolnov 

R.usn.č.302/2018        
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 2 – Příbram VII, Drkolnov u březohorského hřbitova“ oproti projektové dokumentaci. 
 
II.   s c h v a l u j e 
1) provedení víceprací ve výši 352.412,00 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,  

2) uzavření dodatku č. 4 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 č. 4, ke smlouvě o dílo dle bodu II. tohoto 
usnesení. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
  

40) Podání žádosti do grantového programu  innogy Gas Storage na projekt „Family Fest“ 

R.usn.č.303/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

podání žádosti do grantového programu  innogy Gas Storage na projekt „Family Fest“. 
 

                                                         hl.  pro  4 
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41) Podání žádosti o dotaci do Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof 
na projekt „Family Fest“ 

R.usn.č.304/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

podání žádosti o dotaci do Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof      
na projekt „Family Fest“. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 

 
42) Podání žádosti o dotaci do Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof 
na akci „Připomenutí 100. výročí návratu lederských uprchlíků do vlasti“ 

R.usn.č.305/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

podání žádosti o dotaci do Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof      
na akci „Připomenutí 100. výročí návratu lederských uprchlíků do vlasti“. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 

 
43) Uzavření smlouvy o reklamní činnosti a propagačních službách se společností Wheelabrator Czech, 
s.r.o. 

R.usn.č.306/2018        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

uzavření Smlouvy o reklamní činnosti a propagačních službách se společností Wheelabrator Czech, 
s.r.o., IČ: 49822977, jejímž předmětem je závazek města Příbram poskytnout za úplatu 100.000,00 Kč 
+ DPH služby za účelem propagace a reklamy zmíněné společnosti (dále jen „Smlouva“) u příležitosti 
konání akcí Vítání slunovratu a Family Fest Příbram v r. 2018.  

 
II.    u k l á d á   
OKM zajistit uzavření Smlouvy v souladu s bodem I. tohoto usnesení. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 

 
44) Uzavření smlouvy o reklamní činnosti a propagačních službách se společností FASTAV 
DEVELOPMENT – AOC, s.r.o. 

R.usn.č.307/2018        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

uzavření Smlouvy o reklamní činnosti a propagačních službách se společností FASTAV 
DEVELOPMENT – AOC, s.r.o., IČ: 25309561, jejímž předmětem je závazek města Příbram poskytnout 
za úplatu 150.000,00 Kč + DPH služby za účelem propagace a reklamy zmíněné společnosti (dále jen 
„Smlouva“) u příležitosti konání Family Festu Příbram v r. 2018.  
 
II.    u k l á d á   
OKM zajistit uzavření Smlouvy v souladu s bodem I. tohoto usnesení. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 

 
45) Vstup města Příbram do Turistické oblasti Brdy a Podbrdsko, z. s. 

R.usn.č.308/2018        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

zprávu o postupu ve věci založení organizace destinačního managementu Turistická oblast Brdy            
a Podbrdsko, z. s.  

 
II.   d o p o r u č u j e   Z M 
s c h v á l i t 
1) vstup města Příbram do spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z. s., 
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2) stanovy a příspěvkový řád spolku. 
 

                                                         hl.  pro  4 
  

 
46) Přidělení sociálního bytu paní …………… 

R.usn.č.309/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

přidělení sociálního bytu č. 15, Příbram III, Dlouhá 103, pro paní ……………, trvale bytem ……………, 
v souladu se směrnicí 1/2018/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 

47) Návrh  OZV o nočním klidu 

R.usn.č.310/2018        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM  

schválit OZV o nočním klidu. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 

48) Petice „Petice občanů Příbrami, Brodu, Zdaboře, Tisové, Bohutína, Žežic a dalších proti realizaci 
pouze 2. části jihovýchodního obchvatu Města Příbram v rozsahu uvedeném v aktuálně platném 
územním plánu“ 

R.usn.č.311/2018        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í 

petici „Petice občanů Příbrami, Brodu, Zdaboře, Tisové, Bohutína, Žežic a dalších proti realizaci pouze 
2. části jihovýchodního obchvatu Města Příbram v rozsahu uvedeném v aktuálně platném územním 
plánu“. 

  
                                                         hl.  pro  4 
 

 
49) Záměr zakázky – „Domácí kompostéry“ 

R.usn.č.312/2018        
Rada    I.   s c h v a l u j e 

záměr realizace zakázky „Domácí kompostéry“ 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 „Domácí kompostéry“ komisi pro otevírání obálek ve složení: 
 
člen:                                                                                          
Marcel Strnad 
Mgr. Jan Novotný  
Mgr. Hana Levanti    
     
náhradník: 
Dagmar Drozenová 
 
  
IV.   s c h v a l u j e 
na zakázku „Domácí kompostéry“ hodnotící komisi ve složení: 
 
člen:                                                                             
Mgr. Václav Švenda  
Ing. Petr Walenka 
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Marcel Strnad 
Mgr. Jiřina Humlová 
Mgr. Hana Levanti 
 
náhradník: 
Dagmar Drozenová 
 

                                                         hl.  pro  4 
 

 
50) Žádost o uspořádání akcí – Velikonoční zabijačkové hody a Festival uzeného masa 

R.usn.č.313/2018        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

uspořádání dvou akcí na náměstí 17. listopadu v Příbrami ve dnech 30.03.2018 a 15.04.2018. 
 

II.    n e s c h v a l u j e 
udělení finančního příspěvku na charitativní projekt NADETECHZALEZI.CZ. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 

 
51) Žádost o dotaci –  Kowadlina s. r. o. 

Hlasováno o návrhu Ing. Dvořáka. 
R.usn.č.314/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

1) poskytnutí individuální dotace ve výši 49.000,00 Kč pro subjekt Kowadlina s.r.o., Komenského 
náměstí 389, 261 01 Příbram III, IČ 06789862, na projekt s názvem „Svatohorský Downtown 
Příbram 2018“, a to z kap. 777 - OŠKS, za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města 
Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným, 

 
2) rozpočtové opatření, tj. změnu rozpočtu města na rok 2018, které se promítne na straně běžných 

výdajů, tj. navýšení rozpočtu kapitoly 777 – OŠKS, číslo prvku 4364 (Neinvestiční transfery 
nefinančním podnik. subjektům - PO) o částku 49.000,00 Kč a snížení rozpočtu kapitoly 741 – OE, 
číslo prvku 4222 (Rezerva místostarosty) ve stejné výši, 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
Kap. 741 - OE paragraf 6171 položka 5901                                       - 49.000,00 Kč 
Kap. 777 - OŠKS paragraf 3419 položka 5213                                 + 49.000,00 Kč 

 
3) uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem Kowadlina s.r.o., Komenského náměstí 389, 261 01 

Příbram III, IČ 06789862, o poskytnutí dotace ve výši 49.000,00 Kč na projekt „Svatohorský 
Downtown Příbram 2018“, v souladu s Pravidly o poskytování dotací a návratných finančních 
výpomocí z rozpočtu města Příbram č. 2/2017 přijatými ZM dne 11.09.2017, Usn.č.789/2017/ZM. 
 

                                                         hl.  pro  4 
¨ 

 
52) Žádost o dotaci – CK Příbram, z. s. 

R.usn.č.315/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

1) poskytnutí individuální dotace ve výši 15.000,00 Kč pro subjekt CK Příbram, z.s., Rožmitálská 261, 
261 01 Příbram VI - Březové Hory, IČ 48954021, na projekt s názvem „Cyklistický závod děti                 
v Příbrami“, a to z kap. 777 - OŠKS, za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram 
a organizacím jím zřízeným či založeným, 

 
2) rozpočtové opatření, tj. změnu rozpočtu města na rok 2018, které se promítne na straně běžných 

výdajů v rámci kapitoly 777 – OŠKS ve snížení prvku 3718 (Individuální dotace) o částku     
15.000,00 Kč    a navýšení prvku 3694 (Neinvestiční účelová dotace spolkům) ve stejné výši, 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
Kap. 777 - OŠKS paragraf 3419 položka 5901            - 15.000,00 Kč 
Kap. 777 - OŠKS paragraf 3419 položka 5222           + 15.000,00 Kč 
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3) uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem CK Příbram, z.s., Rožmitálská 261, 261 01 Příbram VI 

- Březové Hory, IČ 48954021, o poskytnutí dotace ve výši 15.000,00 Kč na projekt „Cyklistický závod 
dětí v Příbrami“, v souladu s Pravidly o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí 
z rozpočtu města Příbram č. 2/2017 přijatými ZM dne 11.09.2017, Usn.č.789/2017/ZM. 

 
                                                         hl.  pro  4 
 

 
53) Žádost o dotaci – …………… 

R.usn.č.316/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

1) poskytnutí individuální dotace ve výši 25.000,00 Kč pro fyzickou osobu ……………, na projekt 
s názvem „Ondrášovka Cup 2018 finálový turnaj kategorie U8“, a to z kap. 777 - OŠKS, za podmínky 
splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným, 

 
2) rozpočtové opatření, tj. změnu rozpočtu města na rok 2018, které se promítne na straně běžných 

výdajů v rámci kapitoly 777 – OŠKS ve snížení prvku 3718 (Individuální dotace) o částku      
25.000,00 Kč a navýšení prvku 3681 (Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám) ve stejné 
výši, 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
Kap. 777 - OŠKS paragraf 3419 položka 5901            - 25.000,00 Kč 
Kap. 777 - OŠKS paragraf 3419 položka 5493           + 25.000,00 Kč 

 
3) uzavření veřejnoprávní smlouvy s fyzickou osobou Ondřej Kapras, Plzeňská 77, 261 01 Příbram I,     

o poskytnutí dotace ve výši 25.000,00 Kč na projekt „Ondrášovka Cup 2018 finálový turnaj kategorie 
U8“, v souladu s Pravidly o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města 
Příbram č. 2/2017 přijatými ZM dne 11.09.2017, Usn.č.789/2017/ZM. 

 
                                                         hl.  pro  4 
 

 
54) Žádost o dotaci – Bruslařský klub Příbram, z. s. 

R.usn.č.317/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

1) poskytnutí individuální dotace ve výši 25.000,00 Kč pro subjekt Bruslařský klub Příbram, z.s., 
Legionářů 378, 261 01 Příbram VII, IČ 47071371, na projekt s názvem „Přebor ČR a Mistrovství ČR 
v synchronizovaném bruslení pro rok 2018“, a to z kap. 777 - OŠKS, za podmínky splnění 
bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným, 

 
2) rozpočtové opatření, tj. změnu rozpočtu města na rok 2018, které se promítne na straně běžných 

výdajů v rámci kapitoly 777 – OŠKS ve snížení prvku 3718 (Individuální dotace) o částku    
25.000,00 Kč a navýšení prvku 3694 (Neinvestiční účelová dotace spolkům) ve stejné výši, 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
Kap. 777 - OŠKS paragraf 3419 položka 5901            - 25.000,00 Kč 
Kap. 777 - OŠKS paragraf 3419 položka 5222           + 25.000,00 Kč 

 
3) uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem Bruslařský klub Příbram, z.s., Legionářů 378, 261 01 

Příbram VII, IČ 47071371, o poskytnutí dotace ve výši 25.000,00 Kč na projekt „Přebor ČR a 
Mistrovství ČR v synchronizovaném bruslení pro rok 2018“, v souladu s Pravidly o poskytování 
dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram č. 2/2017 přijatými ZM dne 
11.09.2017, Usn.č.789/2017/ZM. 

 
                                                         hl.  pro  4 
 
 

55) Žádost o dotaci – Nadační fond pro rozvoj mládežnického sportu 

R.usn.č.318/2018        
Rada    s c h v a l u j e  
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1) poskytnutí individuální dotace ve výši 20.000,00 Kč pro subjekt Nadační fond pro rozvoj 
mládežnického sportu, Plzeňská 77, 261 01 Příbram I, IČ 05000181, na projekt s názvem „Příbram 
Cup 2018 – Mezinárodní fotbalový turnaj žáků kategorie U12“, a to z kap. 777 - OŠKS, za podmínky 
splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným, 

 
2) rozpočtové opatření, tj. změnu rozpočtu města na rok 2018, které se promítne na straně běžných 

výdajů, tj. navýšení rozpočtu kapitoly 777 – OŠKS číslo prvku 4363 (Ostatní neinvestiční transfery 
neziskovým a podobným organizacím) o částku 20.000,00 Kč a snížení rozpočtu kapitoly 741 – OE, 
číslo prvku 660 (Rezerva starosty) ve stejné výši, 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
Kap. 741 – OE paragraf 6171 položka 5901                                        - 20.000,00 Kč 
Kap. 777 - OŠKS paragraf 3419 položka 5229                                   + 20.000,00 Kč 

 
3) uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem Nadační fond pro rozvoj mládežnického sportu, 

Plzeňská 77, 261 01 Příbram I, IČ 05000181, o poskytnutí dotace ve výši 20.000,00 Kč na projekt 
„Příbram Cup 2018 – Mezinárodní fotbalový turnaj žáků kategorie U12“, v souladu s Pravidly o 
poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram č. 2/2017 přijatými 
ZM dne 11.09.2017, Usn.č.789/2017/ZM 

 
                                                         hl.  pro  4 
 

56) Žádost o dotaci – …………… 

R.usn.č.319/2018        
Rada    n e d o p o r u č u j e   ZM  

poskytnutí individuální dotace pro fyzickou osobu ……………, na projekt s názvem „Sidecarcross Team 
Čermák“ z důvodu, že nákup dlouhodobého majetku je dle Pravidel o poskytování dotací a návratné 
finanční výpomoci z rozpočtu města Příbram č. 2/2017, článek VII, bod 4a) neuznatelným nákladem.  
 

                                                         hl.  pro  4 
 

 
57) Žádost o dotaci – …………… 

R.usn.č.320/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

1) poskytnutí individuální dotace ve výši 15.000,00 Kč pro fyzickou osobu ……………, na projekt 
s názvem „Hokejový maraton 2018“, a to z kap. 777 - OŠKS, za podmínky splnění bezdlužnosti vůči 
rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným, 

 
2) rozpočtové opatření, tj. změnu rozpočtu města na rok 2018, které se promítne na straně běžných 

výdajů v rámci kapitoly 777 – OŠKS ve snížení prvku 3718 (Individuální dotace) o částku   
15.000,00 Kč  a navýšení prvku 3681 (Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám) ve stejné 
výši, 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
Kap. 777 - OŠKS paragraf 3419 položka 5901            - 15.000,00 Kč 
Kap. 777 - OŠKS paragraf 3419 položka 5493           + 15.000,00 Kč 

 
3) uzavření veřejnoprávní smlouvy s fyzickou osobou ……………, o poskytnutí dotace ve výši 

15.000,00 Kč na projekt „Hokejový maraton 2018“, v souladu s Pravidly o poskytování dotací a 
návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram č. 2/2017 přijatými ZM dne 11.09.2017, 
Usn.č.789/2017/ZM. 

 
                                                         hl.  pro  4 
 

 
58) Žádost o dotaci – AUTOSPORT KLUB RALLY PŘÍBRAM v AČR 

R.usn.č.321/2018        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í 
 předložený materiál „Žádost o dotaci – AUTOSPORT KLUB RALLY PŘÍBRAM v AČR“. 
 

                                                         hl.  pro  4 
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59) Žádost o dotaci – TJ Spartak Příbram, z. s. 

R.usn.č.322/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

1) poskytnutí individuální dotace ve výši 25.000,00 Kč pro subjekt TJ Spartak Příbram, z.s., Alšovo 
náměstí 394, 261 01 Příbram II, IČ 42727065, na projekt s názvem „Pořízení oddílového oblečení“, 
a to z kap. 777 – OŠKS, za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a 
organizacím jím zřízeným či založeným, 

 
2) rozpočtové opatření, tj. změnu rozpočtu města na rok 2018, které se promítne na straně běžných 

výdajů, tj. navýšení rozpočtu kapitoly 777 – OŠKS číslo 3694 (Neinvestiční účelová dotace 
spolkům) o částku 25.000,00 Kč a snížení rozpočtu kapitoly 741 – OE, číslo prvku 4215 (Rezerva 
1.místostarostky) ve stejné výši, 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
Kap. 741 – OE paragraf 6171 položka 5901                                       - 25.000,00 Kč 
Kap. 777 - OŠKS paragraf 3419 položka 5222                                  + 25.000,00 Kč 

 
3) uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem TJ Spartak Příbram, z.s., Alšovo náměstí 394, 261 

01 Příbram II, IČ 42727065, o poskytnutí dotace ve výši 25.000,00 Kč na projekt „Pořízení 
oddílového oblečení“, v souladu s Pravidly o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí 
z rozpočtu města Příbram č. 2/2017 přijatými ZM dne 11.09.2017, Usn.č.789/2017/ZM 

 
                                                         hl.  pro  4 
 

 
60) Žádost o dotaci – SK SPARTAK Příbram, spolek 

R.usn.č.323/2018        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í 
 předložený materiál „Žádost o dotaci – SK SPARTAK Příbram, spolek“. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 

 
61) Žádost o dotaci – …………… 

R.usn.č.324/2018        
Rada    n e d o p o r u č u j e   ZM  

poskytnutí individuální dotace pro fyzickou osobu ……………, na projekt s názvem „MMČR 
AUTOCROSS TA/D5“ z důvodu nereprezentace žádného příbramského sportovního klubu. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 

 
62) Žádost o dotaci – Triatlon Team Příbram, z. s. 

R.usn.č.325/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

1) poskytnutí individuální dotace ve výši 24.000,00 Kč pro subjekt Triatlon Team Příbram, z.s., 
Čechovská 118, 261 01 Příbram VIII, IČ 04502205, na projekt s názvem „Letní soustředění dětí a 
mládeže Triatlon Teamu Příbram“, a to z kap. 777 - OŠKS, za podmínky splnění bezdlužnosti vůči 
rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným, 

 
2) rozpočtové opatření, tj. změnu rozpočtu města na rok 2018, které se promítne na straně běžných 

výdajů v rámci kapitoly 777 – OŠKS ve snížení prvku 3718 (Individuální dotace) o částku 24.000,00 
Kč a navýšení prvku 3694 (Neinvestiční účelová dotace spolkům) ve stejné výši, 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
Kap. 777 - OŠKS paragraf 3419 položka 5901            - 24.000,00 Kč 
Kap. 777 - OŠKS paragraf 3419 položka 5222           + 24.000,00 Kč 

 
3) uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem Triatlon Team Příbram, z.s., Čechovská 118, 261 01 

Příbram VIII, IČ 04502205, o poskytnutí dotace ve výši 24.000,00 Kč na projekt „Letní soustředění 
dětí a mládeže Triatlon Teamu Příbram“, v souladu s Pravidly o poskytování dotací a návratných 
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finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram č. 2/2017 přijatými ZM dne 11.09.2017, 
Usn.č.789/2017/ZM. 

 
                                                         hl.  pro  4 

 
 
63) Žádost o dotaci – Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 

R.usn.č.326/2018        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM  

1) poskytnutí individuální dotace ve výši 56.000,00  Kč pro subjekt Gymnázium, Příbram, Legionářů 
402, Legionářů 402, 261 01 Příbram VII, IČ 61100226, na projekt s názvem „COPERNICUS – 
bilaterální spolupráce se střední školou Copernicus SG Hoorn v partnerském městě Hoorn 
(Nizozemí)“, a to z kap. 777 - OŠKS, za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města 
Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným, 

 
2) rozpočtové opatření, tj. změnu rozpočtu města na rok 2018, které se promítne na straně běžných 

výdajů v rámci kapitoly 777 – OŠKS ve snížení prvku 3718 (Individuální dotace) o částku 56.000,00 
Kč  a navýšení prvku 4362 (Neinvestiční transfery školským právnickým osobám) ve stejné výši, 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
Kap. 777 - OŠKS paragraf 3419 položka 5901            - 56.000,00 Kč 
Kap. 777 - OŠKS paragraf 3113 položka 5333           + 56.000,00 Kč 

 
3) uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem Gymnázium, Příbram, Legionářů 402, IČ 61100226, 

o poskytnutí dotace ve výši 56.000,00 Kč na projekt „COPERNICUS – bilaterální spolupráce se 
střední školou Copernicus, SG Hoorn v partnerském městě Hoorn (Nizozemí)“, v souladu s Pravidly 
o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram č. 2/2017 
přijatými ZM dne 11.09.2017, Usn.č.789/2017/ZM. 

 
                                                         hl.  pro  4 
 

 
 
64) Žádost nájemce obecního bytu v Příbrami III, Dlouhá ul. čp. 100, č. bytu ……………, paní ……………, 
o zrušení výpovědi z nájmu bytu, udělení výjimky RM Příbram 

Hlasováno o návrhu Mgr. Ženíškové. 
R.usn.č.327/2018        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

informace  MěRK ve věci podané výpovědi z nájmu bytu č. …………… v čp. 100 v Příbrami III,  ze dne 
19.2.2018, z důvodu neplacení nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu, nájemci             
……………. 
 

 
II.   n e s c h v a l u j e 
uzavření dohody o zrušení a zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu č. …………… v čp. 100 v Příbrami III (ze 
dne 19.2.2018, doručené nájemci dne 5.3. 2018), z důvodu neplacení nájemného a záloh na služby 
spojené s užíváním bytu, nájemci …………….  

 
                                                         hl.  pro  4 
 

 
65) Žádosti o umožnění využívat malou tělocvičnu v Příbrami VII, Žežická ul. č. p. 193 

R.usn.č.328/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

1) uzavření smlouvy o výpůjčce na využití malé tělocvičny v Příbrami VII, Žežická ul. č. p. 193, na 
období od 26.03.2018 do 28.06.2018, mezi Městem Příbram jako půjčitelem a vypůjčitelem 
Mateřskou školou V Zahradě, Příbram - Příbram III, Jungmannova  416, PSČ 26101, IČO 70921423 
(vždy v pondělí od 09.15 do 10.00 hodin), 

2) užívání malé tělocvičny v době od 28.03.2018 do 30.05.2018 vždy ve středu od 17.30 do 19.30 
hodin pro potřeby Městské policie Příbram pro kurz sebeobrany pro ženy a užívání místnosti 
v zadní části pavilonu k uskladnění materiálu. 
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                                                         hl.  pro  4 
 

 
66) Možnosti využití prostor na středisku Zimní stadion – ochoz ZS, 1. NP 

R.usn.č.329/2018        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

využití prostor Zimního stadionu (ochoz ZS, 1. NP jako nájemních nebytových prostor s cíleným 
využitím pro sportovní, volnočasové a komerční účely, včetně využití prostor pod tribunou (cca 2x 30-
50m

2
) jako nájemních nebytových prostor – občerstvení, zázemí. 

  
 II.   u k l á d á 

SZM Příbram vypsat výběrové řízení na prostor ochozu ZS s jasně specifikovanými výběrovými kritérii 
dle přílohy č. 3, tohoto materiálu. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 

 
67) Různé      

 
 
 
Zápis ověřili: 
Mgr. Alena Ženíšková 
Mgr. Václav Švenda 
 
Ing. Jindřich Vařeka, 
starosta 
 
Zapsala: Iva Černohorská 
Příbram, dne: 03.04.2018 
 
Ověřeno: 10.04.2018 
Vyvěšeno: 10.04.2018 
 


