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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 30.04.2018 
od 13.00 hodin na Městském úřadě Příbram 

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

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

R.usn.č.371/2018        
Rada s c h v a l u j e 
  1) stažení materiálu č. 20 a č. 33 z programu dnešního jednání RM. 
 2) zařazení materiálu 
  74) Žádost o zpětvzetí výpovědi nájemní smlouvy ze dne 01.03.2009, 

75) Udělení výjimky ze Směrnice 1/2018 – Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví 
Města Příbram dle Hlava I, čl. 3 ost. 1 b), týkající se podmínky délky trvalého pobytu na území 
města Příbram pro p. ……………, bytem …………… 
76) MK Tichá – vícenáklady na úpravu povrchu pod finální povrch 

                 do programu dnešního jednání RM. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
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. Uzavření dohody o spolupráci 

6. Podání žádosti na zařazení prvku aktivního monitoringu na Dopravní portál Středočeského kraje 

7. Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2018 

8. Úpravy rozpisu rozpočtu města na rok 2018 
9. Návrh na předání parkovacího automatu SZM města Příbram, Legionářů 378, Příbram VII k hospodaření 

10. Žádost Společenství vlastníků Budovatelů 115, 116, 117 Příbram VIII, se sídlem Příbram VIII, Budovatelů 
116, PSČ 261 01, právní forma: společenství vlastníků jednotek, IČ 267 80 933 o odkup nebytových 
jednotek: č. 115/102 a 116/101, způsob využití – dílna nebo provozovna v budově čp. 115, 116, 117 v k. ú. 
Březové Hory, obec Příbram, část obce Příbram VIII s příslušnými spoluvlastnickými podíly na společných 
částech budovy a pozemcích, na kterých je budova postavena 

11. Návrh z jednání Bytové komise dne 18.4.2018 
12. Servis světelných signalizačních zařízení v Příbrami 2018 – 2020 – výběr dodavatele 
13. Pořízení automobilů – hodnotící komise 
14. Finanční spoluúčast města na celostátní akci „Noc kostelů“ formou poskytnutí kyvadlové dopravy  
15. Zapracování připomínek občanů do jízdních řádů MHD Příbram  
16. Placení ceny za parkování na parkovištích s parkovacím automatem  pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P 
17. Podání žádosti o dotaci na Oslavy 100 let založení Československa v Příbrami 
18. Podání žádosti o dotaci na snížení radonu v budovách ZŠ Březové Hory 
19. Podání žádosti o dotaci na vybudování bezbariérového přístupu do divadla 
20. Místní akční plán – 2. etapa, příprava projektu 
21. Žádost o finanční příspěvek (Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s.) 
22. Návrh z jednání Komise zdravotní a sociální ze dne 11.04.2018 o přidělení bytu v DPS 
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23. Žádost o výjimku ze Směrnice č. 1/2018/MěÚ – prodloužení pronájmu v sociálním bytě (……………) 
24. Schválení cenové nabídky společnosti VRV a. s. a přímého zadání prací            na zpracování projektové 

dokumentace ve stupni DPS v rozsahu pro VŘ             na zhotovitele a výkonem TDS při realizaci obnovy a 
zkapacitnění vodovodu pro průmyslovou zónu Balonka na páteřovém vedení před masokombinátem, 
zásobující Trhové Dušníky a Hluboš v celkové délce cca 380 metrů 

25. Uzavření směnné smlouvy o bezúplatném vzájemném převodu vodohospodářského majetku mezi městem 
Příbram a Svazkem obcí pro vodovody a kanalizace 

26. Oprava obtoku rybníka Horní Obora – pokračování prací 
27. Odvedení splaškových vod Lazec, Kozičín“ – výzva k jednorázové paušální úplatě Státnímu pozemkovému 

úřadu, Praha 3 – Žižkov, za užívání budoucího služebného pozemku a k podpisu smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene č. 1001C18/16 

28. „Oprava kanalizační stoky a vodovodního řadu – Tichá ulice, Příbram“ – dodatek č. 1 ke smlouvě č. 
507/OIRM/2018 na základě víceprací na stavbě 

29. Revokace usnesení R.usn.č.180/2018 ze dne  26.02.2018 – výběr dodavatele zajištění ostrahy 
30. Revokace usnesení R.usn.č. 133/2018 ze dne 12.02.2018 – Smlouva                   o uměleckém 

výkonu,skupina SLZA 
31. Žádost o dotaci – Spolek Prokop Příbram 
32. Žádost o dotaci – Spolek ve čtvrtek 
33. Advent a vánoční trhy 2018 
34. Výjimka ze zákazu požívání alkoholických nápojů 
35. Publikace: Synagoga v Příbrami a místní židovské obyvatelstvo - dotisk 
36. Jmenování členů konkursních komisí pro konkursní řízení na obsazení pracovních míst ředitelů 

příspěvkových organizací Základní škola pod Svatou Horou, Příbram, Základní škola, Příbram II, Jiráskovy 
sady 273 a Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 

37. Základní umělecká škola při Waldorfské škole Příbram, z.s. – souhlas s uzavřením dohody o užívání prostor 
školy, s pronájmem prostor školy a s umístěním sídla spolku 

38. Mateřská škola V Zahradě, Jungmannova 416, Příbram III – žádost o souhlas zřizovatele s přijetím 
finančního daru 

39. Zápis z jednání Kulturní, letopisecké a památkové komise 
40. 1) Žádost o prodej části pozemku p. č. 2091/1 a části pozemku p. č. 2091/26       v k. ú. Příbram 

2) Žádosti o prodej části pozemku p. č. 2091/1 v k. ú. Příbram do podílového spoluvlastnictví 
41. Pronájem části pozemku p. č. 280 a části pozemku p. č. 602/1, vše v k. ú. Březové Hory 
42. Žádost o prodej části pozemku p. č. 110 o výměře cca 138 m

2
 z celkové výměry 748 m

2
 v katastrálním 

území Zavržice 
43. Prodej pozemku p. č. 3621/21 v katastrálním území Příbram 
44. Návrh na uzavření podpachtovní smlouvy na podpacht pozemků p. č. 297/11        a p. č. 297/14, oba 

v katastrálním území Kozičín 
45. Záměr prodeje části pozemku p. č.. 2774/25 a části pozemku p. č. 2369, případně záměr směny pozemků, 

vše v katastrálním území Příbram 
46. Záměr prodeje části pozemku p. č. 2774/25 o výměře 236 m

2
 z celkové výměry 1041 m

2
 v katastrálním 

území Příbram 
47. Žádost o prodej části pozemku p. č. 2735/5 o výměře cca 540 m

2
 z celkové výměry 631 m

2
 v katastrálním 

území Příbram 

48. Výkup pozemku p. č. 4232/18 v katastrálním území Příbram 
49. Návrh na uzavření dodatku č. 4 k podnájemní smlouvě A č. 151/OP/2010 ze dne 28.05.2010, ve znění 

dodatku č. 1 až č. 3 
50. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kanalizační stoky, kanalizační a vodovodní přípojky a 

umístění 1 ks revizní šachtice – p. č. 85/87 v k. ú. Zdaboř 
51. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN       – p. č. 677/2 v k. ú. 

Březové Hory 
52. Žádost o potvrzení dokumentu „Oznámení o existenci umístění značky geodetického bodu základního 

bodového pole“ na pozemku p. č. 57/1 v k. ú. Březové Hory 
53. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN       - p. č. 2735/5 v k. ú. 

Příbram 
54. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení přípojky kabelového vedení NN, 2x přípojky 

kanalizace a 2x přípojky vodovodu – p. č. 55/1 v k. ú. Žežice 

55. Návrh na uzavření smlouvy o nájmu vývěsní skříňky v Příbrami I, Riegrova ul. 

56. Posouzení provozování lyžařského svahu „Padák“ v Příbrami 
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57. Prodej pozemku p. č. 223/2 jehož součástí je budova bez čísla popisného nebo evidenčního, stavba 
technického vybavení a prodej pozemků p. č. 223/1 a p. č. 223/4, to vše v k. ú. Žežice  

58. Prodej pozemku p. č. 1508, jehož součástí je budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, to 
vše v k. ú. Příbram 

59. Výspravy komunikací po zimě 2018 – výběr dodavatele 

60. Výběr dodavatele míchadel na ČOV Příbram – výsledek 

61. Výměna oken v ZŠ Jiráskovy sady a ZŚ Školní – výsledek 

62. Výběr zhotovitele stavebních prací – půdní vestavba ZŚ 28. října, Příbram VII – výsledek 

63. Záměr zakázky – „Poskytování energetických služeb metodou EPC pro vybrané objekty ve vlastnictví města 
Příbram“ 

64. Návrh programu 38. zasedání ZM dne 21.05.2018 

65. Zakázka na zajištění pověřence pro ochranu osobních údajů 

66. Přijetí dotace na projekt „Půdní vestavba ZŠ 28. října,  Příbram VII“ 

67. Uzavření smlouvy o reklamní činnosti a propagačních službách se společností Komerční banka, a.s. 

68. Žádost o dotaci – Českomoravský svaz hokejbalu 

69. Žádost ředitele Základní školy pod Svatou Horou, Příbram o souhlas zřizovatele s přijetím finančního daru 

70. Žádost Základní školy Březové Hory a Základní školy Školní o finanční příspěvek 

71. Výběr mobiliáře na venkovní plochu před zázemím Nového rybníku – revokace usnesení 

72.  Oprava revizních šachtic a kanalizačního řadu stoky V 

73. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení splaškové kanalizační přípojky – p.č. 515/165 v k.ú. 
Březové Hory 

74. Žádost o zpětvzetí výpovědi nájemní smlouvy ze dne 01.03.2009. 

75. Udělení výjimky ze Směrnice 1/2018 – Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví Města Příbram dle 
Hlava I, čl. 3 ost. 1 b), týkající se podmínky délky trvalého pobytu na území města Příbram pro p. 
……………, bytem ……………. 

76. MK  Tichá – vícenáklady na úpravu povrchu pod finální povrch. 

77.  Různé 

 
R.usn.č.372/2018        
Rada      s c h v a l u j e 
              upravený program dnešního jednání RM. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
( Materiál „Návrh na opětovné projednání „Úpravy rozpisu rozpočtu města na rok 2018“ zařazený v programu 
pod bodem 8)“ byl zařazen do programu jednání RM 30.04.2018 usnesením č. 441/2018 jako bod č. 77) 
  
(Materiál „Návrh na opětovné projednání „Placení ceny za parkování na parkovištích s parkovacím automatem 
pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P“ byl zařazen do programu jednání RM 30.04.2018 usnesením č. 443./2018 
jako bod č. 78) 
 
3) Informace členů RM 

 
  
4) Interpelace 

 
 
5) Uzavření dohody o spolupráci 

R.usn.č.373/2018        
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Rada    s t a h u j e 
 předložený materiál z dnešního jednání RM. 

 
                                                         hl.  pro  4 

 
6) Podání žádosti na zařazení prvku aktivního monitoringu na Dopravní portál Středočeského kraje 

Usn. nebylo přijato        
Rada    s c h v a l u j e  
 podání žádosti na zařazení prvku aktivního monitoringu na Dopravní portál Středočeského kraje. 

 
                                                         hl.  pro  3 
           zdrž. 1 

Návrh nebyl přijat 
 
7) Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2018 

R.usn.č.374/2018        
Rada    I. s c h v a l u j e  
 
7 a) 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 ve výši 64.000,00 Kč (za únor 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 

rozpočtové opatření - změnu 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 ve výši 64.000,00 Kč (za únor 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 

RP0091 741 - OE  4116 13013 002 Neinvestiční přijaté transfery 4330 Nové pracovní 
příležitosti  ESF 82,38 
% 

52 723,20 

RP0091 741 - OE  4116 13013 002 Neinvestiční přijaté transfery 4331 Nové pracovní 
příležitosti 17,62 % SR 

11 276,80 

RP0091 741 - OE  4116  002 Neinvestiční přijaté transfery 3601 Neinvestiční transfer 
od ÚP - předpoklad 

-64 000,00 

RP0093 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 

RP0093 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 

RP0093 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 

RP0093 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 

RP0093 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 

RP0093 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 

RP0093 717 - MP 5311 5011  001 Provozní výdaje MP 69 Platy zaměstnanců -47 761,00 

RP0093 717 - MP 5311 5031  001 Provozní výdaje MP 70 Sociální pojištění -11 940,00 

RP0093 717 - MP 5311 5032  001 Provozní výdaje MP 72 Zdravotní pojištění -4 299,00 
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7 b) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. snížení výdajů kapitoly 741 - 
OE o částku 116.808,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ ve stejné výši 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018, tj. snížení výdajů kapitoly 741 - OE o částku 
116.808,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ (investiční příspěvky zřizovatele pro dvě mateřské 
školy) ve stejné výši z důvodu poskytnutí finančních prostředků na částečnou úhradu zabezpečení dvou 
školských příspěvkových organizací: MŠ, Příbram VII, Bratří Čapků 278 ve výši 76.808,00 Kč a MŠ 28. 
října 55 ve výši 40.000,00 Kč v souladu s usnesením R.usn.č.1130/2017 ze dne 20.11.2017. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0095 741 - OE 6171 5901  3369 Rezerva z dotačních titulů -116 808,00 

RP0095 788 - ŠŠZ 3111 6351  2672 MŠ,Příbram VII, Bratří Čapků 278 76 808,00 

RP0095 788 - ŠŠZ 3111 6351  1647 
MŠ 28. října 55 - investiční 
příspěvek 

40 000,00 

 
 
7 c) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - 
OE o částku 713.825,50 Kč a navýšení výdajů kapitoly 787 - CSZS ve stejné výši z důvodu přijetí 
neinvestiční dotace na projekt "Posílení terénní sociální práce v Příbrami". 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE o částku 
713.825,50 Kč a navýšení výdajů kapitoly 787 - CSZS ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční 
dotace na projekt "Posílení terénní sociální práce v Příbrami". 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0096 741 - OE  4116 13013 4058 
MPSV - CSZS - dotace na "Aktivní 
začleňování" - 85 % 

638 685,97 

RP0096 741 - OE  4116 13013 4059 
MPSV - CSZS - dotace na "Aktivní 
začleňování" - 15 % 

75 139,53 

RP0096 787 - CSZS 4378 5336 13013 4060 
MPSV - CSZS - dotace na "Aktivní 
začleňování" - 85 % 

638 685,97 

RP0096 787 - CSZS 4378 5336 13013 4061 
MPSV - CSZS - dotace na "Aktivní 
začleňování" - 15 % 

75 139,53 

 
 
7 d) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - 
OE o částku 395.500,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 780 - KJD ve stejné výši z důvodu přijetí               
2. splátky neinvestiční účelové dotace na "Zajišťování regionálních funkcí knihoven ve Středočeském 
kraji“ 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE o částku 
395.500,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 780 - KJD ve stejné výši z důvodu přijetí 2. splátky 
neinvestiční účelové dotace na "Zajišťování regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji“. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0097 741 - OE  4122 00603 1132 
"Zajištění regionálch funkcí 
knihoven ve Středočeském kraji" 

395 500,00 

RP0097 780 - KJD 3314 5336 00603 3409 Neinvestiční dotace StČ kraje 395 500,00 

 
 
7 e) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. snížení výdajů kapitoly 741 - 
OE o částku 1.920.480,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 787 - CSZS ve stejné výši 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018, tj. snížení výdajů kapitoly 741 - OE o částku 
1.920.480,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 787 - CSZS ve stejné výši z důvodu opravy 
RZ0024/RO0019 ze dne 26.02.2018.  

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0101 741 - OE 6171 5901  3369 Rezerva z dotačních titulů -1 920 480,00 

RP0101 787 - CSZS 4351 5331  3475 
Neinvestiční příspěvek od 
zřizovatele 

1 920 480,00 

7 f) Návrh rozpočtového opatření – změny rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 – OE o částku 2.264.370,88 Kč (transfery ÚZ 13013) a rozpočtu výdajů kapitoly 719 – OVV ve 
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stejné výši z důvodu přijetí I. části dotace projektu č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007436 s názvem 
“Efektivní úřad města Příbram – 2. etapa“ dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/058/0007436 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - 
OE o částku 2.264.370,88 Kč (transfery ÚZ 13013) a rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OVV ve stejné výši 
z důvodu přijetí I. části dotace projektu č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007436 s názvem "Efektivní úřad 
města Příbram - 2. etapa" dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/058/0007436. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočt
u 

popis částka změny 

RP0085 741 - 
OE 

 4116 13013 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

4373 Neinvestiční transfer MPSV 
89 % 

2 026 016,05 

RP0085 741 - 
OE 

 4116 13013 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

4374 Neinvestiční transfer MPSV 
11 % 

238 354,83 

RP0100 719 - 
OVV 

6171 5021 13013 014 "Efektivní úřad 
města Pb. - 2.etapa" 

4375 Ostatní osobní výdaje EU 289 000,00 

RP0100 719 - 
OVV 

6171 5021 13013 014 "Efektivní úřad 
města Pb. - 2.etapa" 

4376 Ostatní osobní výdaje ČR 34 000,00 

RP0100 719 - 
OVV 

6171 5021  014 "Efektivní úřad 
města Pb. - 2.etapa" 

4377 Ostatní osobní výdaje - 
spoluúčast 

17 000,00 

RP0100 719 - 
OVV 

6171 5031 13013 014 "Efektivní úřad 
města Pb. - 2.etapa" 

4378 Pojistné na sociální 
zabezpečení EU 

58 437,50 

RP0100 719 - 
OVV 

6171 5031 13013 014 "Efektivní úřad 
města Pb. - 2.etapa" 

4379 Pojistné na sociální 
zabezpečení ČR 

6 875,00 

RP0100 719 - 
OVV 

6171 5031  014 "Efektivní úřad 
města Pb. - 2.etapa" 

4380 Pojistné na sociální 
zabezpečení - splouúčast 

3 437,50 

RP0100 719 - 
OVV 

6171 5032 13013 014 "Efektivní úřad 
města Pb. - 2.etapa" 

4381 Pojistné na zdravotní 
pojištění EU 

21 037,50 

RP0100 719 - 
OVV 

6171 5032 13013 014 "Efektivní úřad 
města Pb. - 2.etapa" 

4382 Pojistné na zdravotní 
pojištění ČR 

2 475,00 

RP0100 719 - 
OVV 

6171 5032  014 "Efektivní úřad 
města Pb. - 2.etapa" 

4383 Pojistné na zdravontní 
pojištění - spoluúčast 

1 237,50 

RP0100 719 - 
OVV 

6171 5169 13013 014 "Efektivní úřad 
města Pb. - 2.etapa" 

4387 Nákup ostatních služeb EU 1 598 041,05 

RP0100 719 - 
OVV 

6171 5169 13013 014 "Efektivní úřad 
města Pb. - 2.etapa" 

4388 Nákup ostatních služeb ČR 188 004,83 

RP0100 719 - 
OVV 

6171 5169  014 "Efektivní úřad 
města Pb. - 2.etapa" 

4389 Nákup ostatních služeb - 
spoluúčast 

94 002,41 

RP0100 719 - 
OVV 

6171 5139 13013 014 "Efektivní úřad 
města Pb. - 2.etapa" 

4390 Nákup materiálu EU 17 000,00 

RP0100 719 - 
OVV 

6171 5139 13013 014 "Efektivní úřad 
města Pb. - 2.etapa" 

4391 Nákup materiálu ČR 2 000,00 

RP0100 719 - 
OVV 

6171 5139  014 "Efektivní úřad 
města Pb. - 2.etapa" 

4392 Nákup materiálu - spoluúčast 1 000,00 

RP0100 719 - 
OVV 

6171 5137 13013 014 "Efektivní úřad 
města Pb. - 2.etapa" 

4394 Nákup DHDM ČR 34 000,00 

RP0100 719 - 
OVV 

6171 5137 13013 014 "Efektivní úřad 
města Pb. - 2.etapa" 

4393 Náku DHDM EU 4 000,00 

RP0100 719 - 
OVV 

6171 5137  014 "Efektivní úřad 
města Pb. - 2.etapa" 

4395 Nákup DHDM - spoluúčast 2 000,00 

RP0100 719 - 
OVV 

6171 5175 13013 014 "Efektivní úřad 
města Pb. - 2.etapa" 

4396 Pohoštění EU 8 500,00 

RP0100 719 - 
OVV 

6171 5175 13013 014 "Efektivní úřad 
města Pb. - 2.etapa" 

4397 Pohoštění ČR 1 000,00 

RP0100 719 - 
OVV 

6171 5175  014 "Efektivní úřad 
města Pb. - 2.etapa" 

4398 Pohoštění - spoluúčast 500,00 

RP0100 719 - 
OVV 

6171 5011  001 Činnost místní 
správy 

182 Platy zaměstnanců -119 177,41 

 
 
7 g) Návrh rozpočtového opatření – změny rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 – OE (neinvestiční transfery, ÚZ 13011) o částku 3.912.573,00 Kč a výdajů kapitoly 719 – 
OVV ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany 
dětí na rok 2018 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - 
OE (neinvestiční transfery, ÚZ 13011) o částku 3.912.573,00 Kč a výdajů kapitoly 719 - OVV ve stejné 
výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na pokrytí 
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výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí na 
rok 2018. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0102 741 - OE  4116 13011 002 Neinvestiční přijaté 
transfery 

48 Neinvestiční dotace 
SR  

3 912 573,00 

RP0104 719 - 
OVV 

6171 5169  001 Činnost místní 
správy 

195 Nákup ostatních 
služeb 

232 000,00 

RP0104 719 - 
OVV 

4319 5011 13011 006 Dotace MPSV na 
SPOD  

1089 Platy 2 641 000,00 

RP0104 719 - 
OVV 

4319 5031 13011 006 Dotace MPSV na 
SPOD  

1090 Sociální pojištění 660 250,00 

RP0104 719 - 
OVV 

4319 5032 13011 006 Dotace MPSV na 
SPOD  

1091 Zdravotní pojištění 237 690,00 

RP0104 719 - 
OVV 

4319 5038 13011 006 Dotace MPSV na 
SPOD  

1094 Povinné pojištění 11 100,00 

RP0104 719 - 
OVV 

4319 5136 13011 006 Dotace MPSV na 
SPOD  

2850 Nákup knih 2 000,00 

RP0104 719 - 
OVV 

4319 5137 13011 006 Dotace MPSV na 
SPOD  

1092 Drobný hmotný 
dlouhodobý majetek 

20 000,00 

RP0104 719 - 
OVV 

4319 5139 13011 006 Dotace MPSV na 
SPOD  

2843 Nákup materiálu 2 000,00 

RP0104 719 - 
OVV 

4319 5156 13011 006 Dotace MPSV na 
SPOD  

2848 Pohonné hmoty 15 000,00 

RP0104 719 - 
OVV 

4319 5161 13011 006 Dotace MPSV na 
SPOD  

2847 Poštovné 10 000,00 

RP0104 719 - 
OVV 

4319 5167 13011 006 Dotace MPSV na 
SPOD  

2851 Služby školení a 
vzdělávání 

10 000,00 

RP0104 719 - 
OVV 

4319 5169 13011 006 Dotace MPSV na 
SPOD  

2844 Nákup služeb 3 000,00 

RP0104 719 - 
OVV 

4319 5171 13011 006 Dotace MPSV na 
SPOD  

2849 Opravy a údržba 15 000,00 

RP0104 719 - 
OVV 

4319 5173 13011 006 Dotace MPSV na 
SPOD  

2845 Cestovné 5 000,00 

RP0104 719 - 
OVV 

4319 5424 13011 006 Dotace MPSV na 
SPOD  

1861 Náhrada mezd v 
době nemoci 

48 533,00 

 
 
7 h) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. úprava rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE (transfery ÚZ 13101) a rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OVV z důvodu přijetí příspěvku 
ve výši 13.000,00 Kč od Úřadu práce ČR dle Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního 
místa a poskytnutí příspěvku, č. PBA-S-140/201 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018, tj. úprava rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE 
(transfery ÚZ 13101) a rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OVV z důvodu přijetí příspěvku ve výši 13.000,00 
Kč 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 

RP0092 741 - 
OE 

 4116 13101 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

4137 Vyhrazení společensky 
účelného prac. místa 

13 000,00 

RP0092 741 - 
OE 

 4116  002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

3601 Neinvestiční transfer od ÚP 
- předpoklad 

-13 000,00 

RP0099 719 - 
OVV 

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

4195 Platy zaměstnanců 9 701,50 

RP0099 719 - 
OVV 

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

4196 Povinné pojistné na 
sociální zabezpečení 

2 425,50 

RP0099 719 - 
OVV 

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

4197 Povinné pojistné na 
veřejné zdravotní pojištění 

873,00 

RP0099 719 - 
OVV 

6171 5011  001 Činnost místní 
správy 

182 Platy zaměstnanců -9 701,50 

RP0099 719 - 
OVV 

6171 5031  001 Činnost místní 
správy 

184 Sociální pojištění -2 425,50 

RP0099 719 - 
OVV 

6171 5032  001 Činnost místní 
správy 

185 Zdravotní pojištění -873,00 
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7 i) 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 únor 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 únor 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 

rozpočt
u 

popis částka změny 

RP0105 741 - 
OE 

 4116 13013 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

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

46 132,80 

RP0105 741 - 
OE 

 4116 13013 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

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

9 867,20 

RP0107 749 - 
MěRK 

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

3931 82,38 % Platy 34 427,43 

RP0107 749 - 
MěRK 

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

3930 17,62 % Platy 7 363,57 

RP0107 749 - 
MěRK 

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

3935 82,38 % Pojistné na 
veřejné zdravotní pojištění 

3 098,31 

RP0107 749 - 
MěRK 

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

3934 17,62 % Pojistné na 
veřejné zdravotní pojištění 

662,69 

RP0107 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 

RP0107 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 

 
 
7 j) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018 na kapitole 792 - FOVM, tj. 
navýšení rozpočtu výdajů Fondu vodohospodářského majetku města Příbram o částku 2.681.943,00 Kč 
změnou financování ve stejné výši     

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018 na kapitole              792 - FOVM, tj. navýšení 
rozpočtu výdajů Fondu vodohospodářského majetku města Příbram o částku 2.681.943,00 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 

RP0109 792 - 
FOVM 

3639 5171 001 Běžné výdaje 4286 Příbram V., Bohutínská 
ul. - výměna 
vodovodních armatur a 
hydrantů 

270 770,00 

RP0109 792 - 
FOVM 

3639 5171 001 Běžné výdaje 4192 Rybník Horní Obora - 
oprava odtoku 

700 880,00 

RP0109 792 - 
FOVM 

3639 5171 001 Běžné výdaje 4409 Příbram III, ulice Tichá - 
oprava kanalizační stoky 
a vodovodního řadu 

1 710 293,00 

RP0109 792 - 
FOVM 

 8115 001 Zapojení 
zůstatku základního 
běžného účtu z 
předchozích let 

3846 Zapojení zůstatku 
základního běžného 
účtu z předchozích let 

2 681 943,00 
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7 k) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - 
OE o částku 244.516,80 Kč a navýšení výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ ve stejné z důvodu přijetí neinvestiční 
účelové dotace z MŠMT ČR na projekt "ŠABLONY" určené pro MŠ, Příbram VII, Bratří Čapků 278. 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE o částku 
244.516,80 Kč a navýšení výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ ve stejné z důvodu přijetí neinvestiční účelové 
dotace z MŠMT ČR na projekt "ŠABLONY" určené pro MŠ, Příbram VII, Bratří Čapků 278. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0115 741 - OE  4116 33063 4167 
Neinv. účelová dotace MŠMT ČR - 
"Šablony" MŠ Bří Čapků - 85 % 

207 839,28 

RP0115 741 - OE  4116 33063 4168 
Neinv. účelová dotace MŠMT ČR - 
"Šablony" MŠ Bří Čapků - 15 % 

36 677,52 

RP0115 788 - ŠŠZ 3111 5336 33063 4169 
Neinv. účelová dotace MŠMT ČR . 
"Šablony" MŠ Bří Čapků - 85 % 

207 839,28 

RP0115 788 - ŠŠZ 3111 5336 33063 4170 
Neinv. účelová dotace MŠMT ČR - 
"Šablony" MŠ Bří Čapků - 15 % 

36 677,52 

 
 
7 l) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly 721 - OIT o částku 938.100,00 Kč a snížení rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva z 
dotačních titulů) ve stejné výši z důvodu 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  

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018 na straně výdajů, tj. navýšení rozpočtu  
kapitoly 721 - OIT o částku 938.100,00 Kč a snížení rozpočtu kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních 
titulů) ve stejné výši z důvodu uzavření dodatku  č. 1 licenční smlouvy a smlouvy o poskytování údržby 
a podpory se společností FT Technologies a. s., se sídlem Chválkovická 82, Olomouc 772 00, 
IČ:26833620. 

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

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0086 721 - OIT 6171 6111 001 Investiční 
výdaje a výdaje 
související 

957 Programové vybavení 738 100,00 

RP0086 721 - OIT 6171 5168 001 Provozní 
výdaje OIT 

3117 Zpracování dat a služby 
související 

200 000,00 

RP0090 741 - OE 6171 5901 001 Ostatní 3369 Rezerva z dotačních 
titulů 

-938 100,00 

 
 
7 m) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018 na straně výdajů. tj. navýšení 
rozpočtu kapitoly 719 - OVV o celkovou částku 612.985,24 Kč a snížení rozpočtu kapitoly 741 - OE 
(rezerva z dotačních titulů) ve stejné výši z důvodu pokračování realizace tří projektů z minulých let 
(Místní akční plán ORP Příbram, Inkluzivní vzdělávání na ZŠ v Příbrami a Efektivní úřadu Příbram) 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018 na straně výdajů. tj. navýšení rozpočtu 
kapitoly 719 - OVV o celkovou částku 612.985,24 Kč a snížení rozpočtu kapitoly 741 - OE (rezerva z 
dotačních titulů) ve stejné výši z důvodu pokračování realizace tří projektů z minulých let (Místní akční 
plán ORP Příbram, Inkluzivní vzdělávání na ZŠ v Příbrami a Efektivní úřadu Příbram). 

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

 znak 
název akce prvek 

rozpočt
u 

popis částka změny 

RP0082 719 - 
OVV 

3119 5011  010 Místní akční plán 
ORP Příbram (projekt 
Operačního programu 
Výzkum, vývoj a 
vzdělávání) 

3791 Platy změstnanců - 
spoluúčast 5 % 

111,65 

RP0082 719 - 
OVV 

3119 5011 33063 010 Místní akční plán 
ORP Příbram (projekt 
Operačního programu 
Výzkum, vývoj a 
vzdělávání) 

3790 Platy zaměstnanců 10 % 7 584,32 

RP0082 719 - 
OVV 

3119 5031 33063 010 Místní akční plán 
ORP Příbram (projekt 
Operačního programu 

3795 Pojistné na sociální 
zabezpečení 85 %  

15 579,54 
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Výzkum, vývoj a 
vzdělávání) 

RP0082 719 - 
OVV 

3119 5031 33063 010 Místní akční plán 
ORP Příbram (projekt 
Operačního programu 
Výzkum, vývoj a 
vzdělávání) 

3797 Pojistné na sociální 
zabezpečení 10 % 

3 026,45 

RP0082 719 - 
OVV 

3119 5032 33063 010 Místní akční plán 
ORP Příbram (projekt 
Operačního programu 
Výzkum, vývoj a 
vzdělávání) 

3799 Pojistné na veřejné 
zdravotní pojištění 85 % 

5 913,50 

RP0082 719 - 
OVV 

3119 5032 33063 010 Místní akční plán 
ORP Příbram (projekt 
Operačního programu 
Výzkum, vývoj a 
vzdělávání) 

3800 Pojistné na veřejné 
zdravotní pojištění 10 % 

1 041,40 

RP0082 719 - 
OVV 

3119 5038 33063 010 Místní akční plán 
ORP Příbram (projekt 
Operačního programu 
Výzkum, vývoj a 
vzdělávání) 

3802 Pojistné na úrazové 
pojištění 85 % 

2 922,04 

RP0082 719 - 
OVV 

3119 5038 33063 010 Místní akční plán 
ORP Příbram (projekt 
Operačního programu 
Výzkum, vývoj a 
vzdělávání) 

3803 Pojistné na úrazové 
pojištění 10 % 

360,96 

RP0082 719 - 
OVV 

3119 5137 33063 010 Místní akční plán 
ORP Příbram (projekt 
Operačního programu 
Výzkum, vývoj a 
vzdělávání) 

3805 DHDM (tiskárna, 
notebook, PC, mobily) 85 
% 

105,10 

RP0082 719 - 
OVV 

3119 5137  010 Místní akční plán 
ORP Příbram (projekt 
Operačního programu 
Výzkum, vývoj a 
vzdělávání) 

3807 DHDM (tiskárna, 
notebook, PC, mobily) - 
spoluúčast 5 % 

15 570,66 

RP0082 719 - 
OVV 

3119 5139  010 Místní akční plán 
ORP Příbram (projekt 
Operačního programu 
Výzkum, vývoj a 
vzdělávání) 

3816 Nákup materiálu - 
spoluúčast 5 % 

9 591,76 

RP0082 719 - 
OVV 

3119 5162  010 Místní akční plán 
ORP Příbram (projekt 
Operačního programu 
Výzkum, vývoj a 
vzdělávání) 

3822 Služby telekomunikací a 
radiokomunikací - 
spoluúčast 5 % 

942,96 

RP0082 719 - 
OVV 

3119 5169 33063 010 Místní akční plán 
ORP Příbram (projekt 
Operačního programu 
Výzkum, vývoj a 
vzdělávání) 

3812 Nákup ostatních služeb 
10 % 

800,00 

RP0082 719 - 
OVV 

3119 5011 33063 010 Místní akční plán 
ORP Příbram (projekt 
Operačního programu 
Výzkum, vývoj a 
vzdělávání) 

3789 Platy zaměstnanců  85 %  17 459,03 

RP0082 719 - 
OVV 

3119 5169  010 Místní akční plán 
ORP Příbram (projekt 
Operačního programu 
Výzkum, vývoj a 
vzdělávání) 

3813 Nákup ostatních služeb - 
spoluúčast 5 % 

1 418,55 

RP0083 719 - 
OVV 

3113 5011 33063 012 Inkluzivní 
vzdělávání na ZŠ v 
Příbrami 

3907 Platy - ČR 4 842,81 

RP0083 719 - 
OVV 

3113 5011  012 Inkluzivní 
vzdělávání na ZŠ v 
Příbrami 

3912 Platy - spoluúčast 47 385,48 

RP0083 719 - 
OVV 

3113 5011 33063 012 Inkluzivní 
vzdělávání na ZŠ v 
Příbrami 

3906 Platy - EU 41 162,10 

RP0083 719 - 
OVV 

3113 5021 33063 012 Inkluzivní 
vzdělávání na ZŠ v 
Příbrami 

3905 Ostatní osobní náklady - 
ČR 

3 161,17 

RP0083 719 - 3113 5031  012 Inkluzivní 3916 Sociální pojištění - 43 569,36 



Město Příbram - RM 30.04.2018  

datum:                             datum: 
podpis:                              podpis: 

11 

OVV vzdělávání na ZŠ v 
Příbrami 

spoluúčast 

RP0083 719 - 
OVV 

3113 5032  012 Inkluzivní 
vzdělávání na ZŠ v 
Příbrami 

3915 Zdravotní pojištění - 
spoluúčast 

684,88 

RP0083 719 - 
OVV 

3113 5021  012 Inkluzivní 
vzdělávání na ZŠ v 
Příbrami 

3913 Ostatní osobní náklady - 
spoluúčast 

71 012,67 

RP0083 719 - 
OVV 

3113 5021 33063 012 Inkluzivní 
vzdělávání na ZŠ v 
Příbrami 

3904 Ostatní osobní náklady - 
EU 

26 868,37 

RP0084 719 - 
OVV 

6171 5169 13013 008 "Efektivní úřad 
města Příbram" vč. 
dotace ÚZ 13013 

3981 Nákup ostatních služeb - 
EU 

89 560,53 

RP0084 719 - 
OVV 

6171 5169 13013 008 "Efektivní úřad 
města Příbram" vč. 
dotace ÚZ 13013 

3987 Nákup ostatních služeb - 
ČR 

11 069,94 

RP0084 719 - 
OVV 

6171 5021 13013 008 "Efektivní úřad 
města Příbram" vč. 
dotace ÚZ 13013 

3976 Ostatní osobní výdaje - 
EU  

67 447,50 

RP0084 719 - 
OVV 

6171 5021 13013 008 "Efektivní úřad 
města Příbram" vč. 
dotace ÚZ 13013 

3983 Ostatní osobní výdaje - 
ČR 

7 935,00 

RP0084 719 - 
OVV 

6171 5038 13013 008 "Efektivní úřad 
města Příbram" vč. 
dotace ÚZ 13013 

3980 Pojistné na úrazové 
pojištění - EU 

566,95 

RP0084 719 - 
OVV 

6171 5038 13013 008 "Efektivní úřad 
města Příbram" vč. 
dotace ÚZ 13013 

3986 Pojistné na úrazové 
pojištění - ČR 

66,70 

RP0084 719 - 
OVV 

6171 5167 13013 008 "Efektivní úřad 
města Příbram" vč. 
dotace ÚZ 13013 

3982 Školení a vzdělávání - EU 89 561,06 

RP0084 719 - 
OVV 

6171 5167 13013 008 "Efektivní úřad 
města Příbram" vč. 
dotace ÚZ 13013 

3988 Školení a vzdělávání - ČR 11 069,28 

RP0084 719 - 
OVV 

6171 5169  008 "Efektivní úřad 
města Příbram" vč. 
dotace ÚZ 13013 

3974 Nákup ostatních služeb - 
spoluúčast 

5 296,01 

RP0084 719 - 
OVV 

6171 5021  008 "Efektivní úřad 
města Příbram" vč. 
dotace ÚZ 13013 

3971 Ostatní osobní výdaje - 
spoluúčast 

3 967,50 

RP0084 719 - 
OVV 

6171 5038  008 "Efektivní úřad 
města Příbram" vč. 
dotace ÚZ 13013 

3979 Pojistné na úrazové 
pojištění - spoluúčast 

34,00 

RP0084 719 - 
OVV 

6171 5167  008 "Efektivní úřad 
města Příbram" vč. 
dotace ÚZ 13013 

3975 Školení a vzdělávání - 
spoluúčast 

5 296,01 

RP0119 741 - 
OE 

6171 5901  001 Ostatní 3369 Rezerva z dotačních titulů -612 985,24 

 
 
7 n) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018 na straně výdajů. tj. navýšení 
rozpočtu kapitálových výdajů kapitoly 786 - OIRM (Nový rybník - II. etapa) o částku 4.000.000,00 Kč 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 
kapitálových výdajů kapitoly 786 - OIRM (Nový rybník - II. etapa) o částku 4.000.000,00 Kč 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 

RP0094 741 - OE 6171 5901 001 Ostatní 3369 Rezerva z dotačních 
titulů 

-4 000 000,00 

RP0108 786 - 
OIRM  

3412 6121 006 Nový rybník - 
II. etapa 

3944 Realizace stavby 4 000 000,00 

 
 
Rada II. d o p o r u č u j e ZM 
7 o) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE o částku 8.209.195,83 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních 
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titulů) ve stejné výši z důvodu přijetí dotace na akci (projekt) s názvem: Nízkoprahové denní centrum a 
noclehárna Příbram 

schválit  rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 
741 - OE o částku 8.209.195,83 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů) ve 
stejné výši z důvodu přijetí dotace na akci (projekt) s názvem: Nízkoprahové denní centrum a 
noclehárna Příbram. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0118 741 - OE  4116 17015 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

4414 Nízkoprahové denní 
centrum a noclehárna Pb. 

2 200,00 

RP0118 741 - OE  4116 17016 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

4415 Nízkoprahové denní 
centrum a noclehárna Pb. 

37 400,00 

RP0118 741 - OE  4216 17968 001 Investiční 
přijaté transfery 

4412 Nízkoprahové denní 
centrum a noclehárna Pb. 

453 866,44 

RP0118 741 - OE  4216 17969 001 Investiční 
přijaté transfery 

4413 Nízkoprahove denní 
centrum a noclehárna Pb. 

7 715 729,39 

RP0118 741 - OE 6171 5901  001 Ostatní 3369 Rezerva z dotačních titulů 8 209 195,83 

 
 
7 p) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018 na straně výdajů, tj. navýšení 
rozpočtu kapitoly 786 - OIRM (Parkovací systémy „Čechovská“ v Příbrami VIII) o částku 7.967.055,00 Kč 
a  snížení rozpočtu kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů) ve stejné výši  

schválit rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018 na straně výdajů, tj. navýšení 
rozpočtu kapitoly 786 - OIRM (Parkovací systémy „Čechovská“ v Příbrami VIII) o částku 7.967.055,00 
Kč 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. účelový 

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0110 786 - 
OIRM  

2219 6121 17969 033 Parkovací systémy 
"Čechovská" v Pb. VIII 

4416 Parkovací systémy 
Čechovská  85 % 

6 771 996,75 

RP0110 786 - 
OIRM  

2219 6121 17968 033 Parkovací systémy 
"Čechovská" v Pb. VIII 

4417 Parkovací systémy 
Čechovská 5 % 

398 352,75 

RP0110 786 - 
OIRM  

2219 6121  033 Parkovací systémy 
"Čechovská" v Pb. VIII 

4418 Parkovací systémy 
Čechovská - vlastní 
zdroje 10 % 

796 705,50 

RP0120 741 - OE 6171 5901  001 Ostatní 3369 Rezerva z dotačních 
titulů 

-7 967 055,00 

 
Rada III. u k l á d á 

OVV zařadit materiál: 
7 o) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE o částku 8.209.195,83 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních 
titulů) ve stejné výši z důvodu přijetí dotace na akci (projekt) s názvem: Nízkoprahové denní centrum a 
noclehárna Příbram, 
7 p) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018 na straně výdajů, tj. navýšení 
rozpočtu kapitoly 786 - OIRM (Parkovací systémy „Čechovská“ v Příbrami VIII - Realizace stavby) o 
částku 7.967.055,00 Kč a  snížení rozpočtu kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů) ve stejné výši  
do programu jednání ZM dne 21.05.2018. 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
8) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města v rámci kapitoly 786 – OIRM na straně kapitálových výdajů 
dle usnesení RM ze dne 29.01.2018 R.usn.č.56/2018 bodu II 

Usn. nebylo přijato        
Rada    s c h v a l u j e  

úpravu rozpisu rozpočtu města v rámci kapitoly 786 - OIRM 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. název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0106 786 - 
OIRM  

3412 6121 032 Skatepark - 
areál Nový rybník 

3784 Realizace stavby 59 900,00 

RP0106 786 - 
OIRM  

2219 6121 030 Náměstí 
T.G.M. 

4399 Humanizace náměstí 850 000,00 
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RP0106 786 - 
OIRM  

3311 6121 016 Divadlo A. 
Dvořáka Příbram 

4234 Hlediště -909 900,00 

 
                                                         hl.  pro  3 

            zdrž. 1 
 
Návrh nebyl přijat. 
(Materiál „Návrh na opětovné projednání „Úpravy rozpisu rozpočtu města na rok 2018“ zařazený v programu 
pod bodem 8)“ byl zařazen do programu jednání RM 30.04.2018 usnesením č. 441/2018 jako bod č. 77) 
 
 
9) Návrh na předání parkovacího automatu SZM města Příbram, Legionářů 378, Příbram VII 
k hospodaření 

R.usn.č.375/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

předání parkovacího automatu Stelio v celkové hodnotě 60.500 Kč příspěvkové organizaci Sportovní 
zařízení města Příbram, Legionářů 378, Příbram VII k hospodaření. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
10) Žádost Společenství vlastníků Budovatelů 115,116,117 Příbram VIII, se sídlem Příbram VIII, 
Budovatelů 116, PSČ 261 01, právní forma: společenství vlastníků jednotek, IČ 267 80 933 o odkup 
nebytových jednotek: č. 115/102 a 116/101, způsob využití – dílna nebo provozovna v budově čp. 115, 
116, 117 v k. ú. Březové Hory, obec Příbram, část obce Příbram VIII s příslušnými spoluvlastnickými 
podíly na společných částech budovy a pozemcích, na kterých je budova postavena 

R.usn.č.376/2018        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

informaci MěRK o podané žádosti Společenství vlastníků Budovatelů 115,116,117 Příbram VIII, se 
sídlem Příbram VIII, Budovatelů 116, PSČ 261 01, právní forma: společenství vlastníků jednotek, IČ 
267 80 933, o odkup nebytových jednotek: č. 115/102 a 116/101, způsob využití – dílna nebo 
provozovna v budově č.p. 115,116,117 v k.ú. Březové Hory, obec Příbram, část obce Příbram VIII 
s příslušnými spoluvlastnickými podíly na společných částech budovy a pozemcích, na kterých je 
budova postavena a dále informaci o vzniku a správě předmětných jednotek. 

 
II.   d o p o r u č u j e   ZM 
Prodej  
1) nebytové jednotky č. 115/102 , způsob využití – dílna nebo provozovna, jednotka vymezená podle 

zákona o vlastnictví bytů v budově čp. 115, 116, 117 v k. ú. Březové Hory, obec Příbram, část obce 
Příbram VIII s příslušným spoluvlastnickým podílem 116/63695 na společných částech budovy a 
pozemcích, na kterých je budova postavena a to parc. č. st.1867, st. 1868, st.1869, 4232/10, 
4232/11 zastavěná plocha a nádvoří (parcely leží ve více k. ú.). 
Nebytová jednotka č. 115/102 včetně příslušného podílu na společných částech je zapsána na LV č. 
10427 pro obec Příbram, katastrální území Březové Hory. Pozemky p.č. st. 1867, st. 1868, st.1869 
včetně budovy čp. 115, 116, 117 jsou zapsány na  LV č. 10426 pro obec Příbram, část obce Příbram 
VIII, k. ú. Březové Hory, pozemky p. č. 4232/10 a 4232/11 na LV č. 7938 pro obec Příbram, 
katastrální území Příbram. Příslušné LV jsou vedeny Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, KP 
Příbram, za cenu stanovenou znaleckým posudkem znalce Ing. Rudolfa Štěpánka, ……………, 
znalec v oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí - 7.540,00 Kč. 

 
2) Nebytové jednotky č. 116/101, způsob využití – dílna nebo provozovna, jednotka vymezená podle 

zákona o vlastnictví bytů v budově čp. 115, 116, 117 v k. ú. Březové Hory, obec Příbram, část obce 
Příbram VIII s příslušným spoluvlastnickým podílem 116/63695 na společných částech budovy a 
pozemcích, na kterých je budova postavena a to parc. č. st. 1867, st. 1868, st. 1869, 4232/10, 
4232/11 zastavěná plocha a nádvoří (parcely leží ve více k. ú.). 
Nebytová jednotka č. 116/101 včetně příslušného podílu na společných částech je zapsána na LV č. 
10427 pro obec Příbram, katastrální území Březové Hory. Pozemky p. č. st. 1867, st.1868, st.1869 
včetně budovy čp. 115, 116, 117 jsou zapsány na  LV č. 10426 pro obec Příbram, část obce Příbram 
VIII, k. ú. Březové Hory, pozemky p. č. 4232/10 a 4232/11 na LV č. 7938 pro obec Příbram, 
katastrální území Příbram. Příslušné LV jsou vedeny Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, KP 
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Příbram, za cenu stanovenou znaleckým posudkem znalce Ing. Rudolfa Štěpánka, ……………, 
znalec v oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí - 7.685,00 Kč. 

 
            III.   u k l á d á 
            1) MěRK zveřejnit na úřední desce: 

a) adresný záměr prodeje nebytové jednotky č. 115/102 a 116/101 v budově čp. 115, 116, 117 v k. ú. 
Březové Hory, obec Příbram, část obce Příbram VIII s příslušnými spoluvlastnickými podíly           
na společných částech budovy a pozemcích, na kterých je budova postavena pro zájemce - 
Společenství vlastníků Budovatelů 115, 116, 117 Příbram VIII, se sídlem Příbram VIII, Budovatelů 
116, PSČ 261 01, IČ 267 80 933, 

b) záměr prodeje nebytové jednotky č. 115/102 a 116/101 v budově čp. 115, 116, 117 v k. ú. Březové 
Hory, obec Příbram, část obce Příbram VIII s příslušnými spoluvlastnickými podíly na společných 
částech budovy a pozemcích, na kterých je budova postavena. 

 
2) OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 21.05.2018. 

  
                                                         hl.  pro  4 

 
11) Návrh z jednání bytové komise ze dne 18.4.2018 

R.usn.č.377/2018      
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 614/MERK/2016 (nájemní smlouva v konsolidovaném 
znění) k bytu č. 14 v Příbrami IV, Čs armády 4, 1+1, byt pro PVO s paní ……………na dobu určitou 2 let 
od 1.6.2018 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 
 
 
12) Servis světelných signalizačních zařízení v Příbrami 2018 - 2020 – výběr dodavatele 

R.usn.č.378/2018        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Servis světelných signalizačních zařízení v Příbrami 2018 
- 2020“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění, uvedenou v důvodové zprávě. 
 
II.   r o z h o d u j e 
o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku podnikající fyzické 
osoby Zdeňka Kasala, se sídlem Kostelní 875/6, 100 00 Praha 7, IČO 12608149. Nabídková cena 
služeb za jeden měsíc činí 44 085,00 Kč bez DPH. 
 
III.   s c h v a l u j e 
1) závěry hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a pořadí dodavatelů,  
2) uzavření smlouvy na zakázku „Servis světelných signalizačních zařízení v Příbrami 2018 - 2020“ s 

podnikající fyzickou osobou Zdeňkem Kasalem, se sídlem Kostelní 875/6, 100 00 Praha 7, IČO 
12608149; nabídková cena služeb za jeden měsíc činí 44 085,00 Kč bez DPH. 

 
IV.   u k l á d á 
OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky dle bodu II. a III. tohoto 
usnesení. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
13) Pořízení automobilů – hodnotící komise 

R.usn.č.379/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

v souladu s čl. VI odst. 3 směrnice č. 2/2011 na zakázku „Pořízení automobilů“ hodnotící komisi ve 
složení 
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člen                                                                             
Mgr. Václav Švenda  
Mgr. Jan Novák 
David Lukšan 
Ivana Makošová 

 Dagmar Drozenová 
 
 náhradník 
 Mgr. Hana Levanti 

                                                         hl.  pro  4 
 
14) Finanční spoluúčast města na celostátní akci „Noc kostelů“ formou poskytnutí kyvadlové dopravy 

R.usn.č.380/2018        
Rada    s c h v a l u j e 

finanční spoluúčast města na pořádání celostátní akce „Noc kostelů“, konané dne 25.05.2018, a to 
formou poskytnutí bezplatné kyvadlové dopravy pro zajištění přepravy návštěvníků mezi jednotlivými 
kostely s tím, že úhrada nákladů na tuto dopravu bude provedena v rámci schváleného rozpočtu 
kapitoly 789 – Samostatné oddělení silničního hospodářství. 

 
                                                         hl.  pro  4 

 
15) Zapracování připomínek občanů do jízdních řádů MHD Příbram 

R.usn.č.381/2018        
Rada I. b e r e   n a   v ě d o m í 

informaci SOSH o přijatých připomínkách k provedeným změnám jízdních řádů MHD Příbram v prosinci 
2017 a o jejich dalším zpracování.   

 
II. s c h v a l u j e  
1) realizaci dočasného řešení průjezdu linky 1A  lokalitou Nové Hospody, a to změnu trasy linky  

a tím  zkrácení úseku průjezdu na minimum, 
 

2) zapracování realizovatelných připomínek občanů do jízdních řádů MHD Příbram s platností  
od 10.06.2018 a s tím spojené nutné navýšení odjetých kilometrů MHD o 11,5 tisíce ročně, což 
představuje navýšení ročních nákladů na MHD o cca 289.000,- Kč. 

 
III. u k l á d á 
SOSH zajistit odpovědi na připomínky k jízdním řádům ve smyslu jejich vyřízení s důrazem na řádné 
odůvodnění v  případech, kdy nebylo možno připomínce vyhovět. 

 
                                                         hl.  pro  4 

 
16) Placení ceny za parkování na parkovištích s parkovacím automatem pro držitele průkazů ZTP a 
ZTP/P 

R.usn.č.382/2018 
Rada     I. s c h v a l u j e  

variantu A: osvobození od placení sjednané ceny za parkování na všech parkovištích s parkovacím 
automatem na území města Příbram a od ceny za parkovací kartu pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P. 

 
II. u k l á d á  
Samostatnému oddělení silničního hospodářství provést v souladu s platným usnesením rady města 
zapracování do připravované změny Nařízení č. 2/2016 ze dne 19.12.2016 o placeném stání silničních 
motorových vozidel na vymezených místních komunikacích nebo jejich úsecích na území města 
Příbram, a jeho příloze Ceník za stání silničních motorových vozidel na vymezených místních 
komunikacích nebo jejich úsecích na území města Příbram 

 
                                                         hl.  pro  4 

 
(Materiál „Návrh na opětovné projednání „Placení ceny za parkování na parkovištích s parkovacím automatem 
pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P“ byl zařazen do programu jednání RM 30.04.2018 usnesením č. 443/2018 
jako bod č. 78) 
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17) Podání žádosti o dotaci na Oslavy 100. let založení Československa 

R.usn.č.383/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

podání žádosti o dotaci z Ministerstva kultury ČR do programu Podpora regionálních kulturních tradic 
na projekt „Oslavy 100. let založení Československa“. 

 
                                                         hl.  pro  5 
       (na projednání bodu přítomen Mgr. V. Švenda) 

 
 
18) Podání žádosti o dotaci na snížení radonu v budovách ZŠ Březové Hory 

R.usn.č.384/2018        
Rada s c h v a l u j e  

podání žádosti o státní dotaci na ozdravná protiradonová opatření v budovách ZŠ Březové Hory. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
19) Podání žádosti o dotaci na vybudování bezbariérového přístupu do divadla 

R.usn.č.385/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

1) předložení záměru na vybudování bezbariérového přístupu do objektu Kulturního domu v Příbrami 
na Úřad vlády ČR, 

2) podání žádosti o dotaci na projekt „Bezbariérový přístup do Kulturního domu v Příbrami“ z rozpočtu 
Ministerstva kultury ČR.  

 
                                                         hl.  pro  4 

 
 
20) Místní akční plán – 2. Etapa, příprava projektu 

(staženo z programu) 
 
 
21) Žádost o finanční příspěvek (Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s.) 

R.usn.č.386/2018        
Rada    n e s c h v a l u j e  

poskytnutí finančního příspěvku příspěvku pro Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s., se sídlem 
Pod Oborou 88, 104 00 Praha 10 – Hájek, IČO: 27006891. DIČ: CZ27006891,  
a to z důvodu, že se nejedná o zařízení sloužící městu Příbram. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
22) Návrh z jednání Komise zdravotní a sociální ze dne 11.04.2018 o přidělení bytů  v DPS 

R.usn.č.387/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

1) přidělení bytu č. 10/212 v DPS Příbram VIII, Brodská 101, pro ……………, trvale bytem 
……………podle Směrnice č. 1/2018/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví 
města Příbram“. 

 
2) přidělení bytu č. 33/608 v DPS Příbram VIII, Brodská 100, pro ……………, trvale …………… 

podle Směrnice č. 1/2018/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“. 
 
3) přidělení bytu č. 37/703 v DPS Příbram VIII, Brodská 101, pro ……………, trvale bytem 

……………podle Směrnice č. 1/2018/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví 
města Příbram“. 

 
                                                         hl.  pro  4 

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



Město Příbram - RM 30.04.2018  

datum:                             datum: 
podpis:                              podpis: 

17 

R.usn.č.388/2018        
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 dobu 3 
měsíců v sociálním bytě č. ……, Dlouhá 106, Příbram III s tím, že po uplynutí této doby může být 
pronájem prodloužen o další 3 měsíce. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
24) Schválení cenové nabídky společnosti VRV a. s. a přímého zadání prací na zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DPS v rozsahu pro VŘ na zhotovitele a výkonem TDS při realizaci obnovy           
a zkapacitnění vodovodu pro průmyslovou zónu Balonka na páteřovém vedení před masokombinátem, 
zásobující Trhové Dušníky a Hluboš v celkové délce cca 380 metrů 

R.usn.č.389/2018        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS v rozsahu podrobností pro VŘ 
na zhotovitele a výkon TDS při realizaci obnovy a zkapacitnění vodovodu pro průmyslovou zónu 
Balonka dle nabídky v příloze důvodové zprávy, a to společnosti VRV a.s., IČO: 47116901, za celkovou 
cenu 243.000,00 Kč bez DPH (tj. 294.030.00 Kč vč. DPH), kdy z celé částky cena TDS činí 98.000,00 
Kč bez DPH (tj. 118.580,00 Kč vč. DPH). 

 
II.   u k l á d á 
OIRM ve spolupráci s OPVZ vypracovat a uzavřít smlouvu o dílo na projekční a inženýrskou činnost na 
zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS v rozsahu pro VŘ na zhotovitele a výkonem TDS při 
realizaci obnovy a zkapacitnění vodovodu pro průmyslovou zónu Balonka v celkové délce cca 380 
metrů. 

                                                         hl.  pro  4 
 
25) Uzavření směnné smlouvy o bezúplatném vzájemném převodu vodohospodářského majetku mezi 
městem Příbram a Svazkem obcí pro vodovody a kanalizace 

R.usn.č.390/2018        
Rada    I. d o p o r u č u j e   ZM  

schválit Uzavření směnné smlouvy o bezúplatném vzájemném převodu vodohospodářského majetku 
mezi městem Příbram a Svazkem obcí pro vodovody a kanalizace v pěti lokalitách. 
 
II. u k l á d á 
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání ZM dne 21.05.2018. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
26) Oprava obtoku rybníka Horní Obora – pokračování prací  

R.usn.č.391/2018        
Rada    s t a h u j e 
 předložený materiál z dnešního jednání RM. 

 
                                                         hl.  pro  4 

 
27) Odvedení splaškových vod Lazec, Kozičín – gravitační kanalizace PP DN 300“ – výzva k jednorázové 
paušální úplatě Státnímu pozemkovému úřadu, Praha 3 – Žižkov, za užívání budoucího služebného 
pozemku a k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1001C18/16. 

R.usn.č.392/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

uhradit jednorázovou paušální úplatu ve výši 7.880,00 Kč včetně DPH za užívání budoucího 
služebného pozemku (k. ú. Podlesí, parcelní číslo 330/4 ), po dobu realizace stavby, vlastníkovi - 
Státnímu pozemkovému úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 – Žižkov, PSČ 130 00, IČO: 
01312774, a následně uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1001C18/16.  
 

                                                         hl.  pro  4 
28) Oprava kanalizační stoky a vodovodního řadu – Tichá ulice, Příbram – dodatek č. 1 

R.usn.č.393/2018        
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Rada    s c h v a l u j e  
přímé zadání zakázky a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 507/OIRM/2018 na opravu 
kanalizační stoky a vodovodního řadu v ulici Tichá, Příbram, se společností 1. SčV, a.s., se sídlem Ke 
Kablu 971,  Praha 10, PSČ 100 00, IČO 47549793, za nabídkovou cenu 304.721,10 Kč bez DPH, to je 
368.712,53 Kč včetně DPH, dle položkových rozpočtů ze dne 19.04.2018.  
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
29) Revokace usnesení R.usn.č.180/2018 ze dne 26.02.2018 – výběr dodavatele zajištění ostrahy 

R.usn.č.394/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

revokaci usnesení R.usn.č.180/2018 ze dne 26.02.2018. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
30) Revokace usnesení R.usn.č.133/2018 ze dne 12.02.2018 - Smlouva o uměleckém výkonu, skupina 
SLZA 

R.usn.č.395/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

1) revokaci R.usn.č. 133/2018 ze dne 12.02.2018, 
2) uzavření smlouvy o uměleckém výkonu s agenturou Universal Music s.r.o., IČ: 60469692 v rámci 

akce „Family fest“ v konečné ceně 181.500,00 Kč. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
31) Žádost o dotaci – Spolek Prokop Příbram 

R.usn.č.396/2018        
Rada    s t a h u j e 
 předložený materiál z dnešního jednání RM. 

 
                                                        hl.  pro  4 

 
 

 
32) Žádost o dotaci – Spolek ve čtvrtek 

R.usn.č.397/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

1) poskytnutí individuální dotace ve výši 30.000,00 Kč pro subjekt Spolek ve čtvrtek, z.s., Osvobození 
372, 261 01 Příbram, IČO: 22821465, na projekt s názvem „ Korzo Obora 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 30.000,00 
Kč a navýšení prvku 4015 (Neinvestiční transfery spolkům) ve stejné výši, 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
Kap. 777 – OŠKS paragraf 3419 položka 5901 prvek 3718            -  30.000,00 Kč  
Kap. 777 – OŠKS paragraf 3319 položka 5222 prvek 4015            + 30.000,00 Kč, 

 
3) uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem Spolek ve čtvrtek, Osvobození 372, 261 01 Příbram, 

IČO: 22821465, o poskytnutí dotace ve výši 30.000,00 Kč na projekt „ Korzo Obora 2018“, 
v souladu s Pravidly o poskytnutí 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 
 

33) Advent a vánoční trhy 2018 

(staženo z programu) 
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34) Výjimka ze zákazu požívání alkoholických nápojů 

R.usn.č.398/2018        
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 
 

 
35) Publikace: Synagoga v Příbrami a místní židovské obyvatelstvo - dotisk 

R.usn.č.399/2018        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

informaci o nabídce tiskáren na vydání dotisku publikace „Synagoga v Příbrami a místní židovské 
obyvatelstvo“. 
 
II.   s c h v a l u j e 
1) uzavření smlouvy mezi městem Příbram a Příbramskou tískárnou, s. r. o., Nádražní 190, 261 01 

Příbram I, IČ 47549157 na výrobu dotisku knihy „Synagoga v Příbrami a místní židovské 
obyvatelstvo“ v počtu 500 výtisků za cenu 12.600,00 Kč bez DPH (tj. 15.246,00 Kč vč. DPH), 

2)   prodejní cenu 75,00 Kč/ks. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 

36) Jmenování členů konkursních komisí pro konkursní řízení na obsazení pracovních míst ředitelů 
příspěvkových organizací Základní škola pod Svatou Horou, Příbram, Základní škola, Příbram II, 
Jiráskovy sady 273 a Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 

R.usn.č.400/2018        
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. 3 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. 236/2018 ze dne 12.03.2018 
 
I.    j m e n u j e  
a) konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové 

organizace Základní škola pod Svatou Horou, Příbram ve složení: 
 

pan/paní Mgr. Václav Švenda,  člen určený zřizovatelem, předseda komise 
Mgr. Jarmila Potůčková, členka určená zřizovatelem 
Mgr. Blanka Suchanová, členka určená ředitelem krajského úřadu 
Mgr. Miroslava Březinová, inspektorka ČŠI 
Mgr. Milroslav Bělka,  odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení 

v oblasti školství podle druhu a typu příslušné školy 
Mgr. Pavel Kotěšovský  pedagogický pracovník školy 
Bc. Radek Eliáš   člen školské rady    

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

organizace Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 ve složení: 
 

pan/paní Mgr. Václav Švenda  člen určený zřizovatelem, předseda komise 
Mgr. Vladimír Král  člen určený zřizovatelem 
Mgr. Blanka Suchanová členka určená ředitelem krajského úřadu 
Mgr. Miroslava Březinová inspektorka ČŠI 
Mgr. Miroslav Bělka  odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení 

v oblasti školství  podle druhu a typu příslušné školy 
Mgr. Dagmar Moravcová pedagogická pracovnice školy 
PhDr. Bc. Klára Vondrušková, DiS. člen školské rady    
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c) konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 ve složení: 

 
pan/paní Mgr. Václav Švenda  člen určený zřizovatelem, předseda komise 

Ing. Juraj Molnár  člen určený zřizovatelem 
Mgr. Blanka Suchanová členka určená ředitelem krajského úřadu 
Mgr. Miroslava Březinová inspektorka ČŠI 
Mgr. Miroslav Bělka  odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení 

v oblasti školství podle druhu a typu příslušné školy 
Mgr. Markéta Špaková  pedagogická pracovnice školy 
PaedDr. Vladimír Kříž  člen školské rady    

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

 
 

                                                         hl.  pro  4 
 

 
37) Základní umělecká škola při Waldorfské škole Příbram, z.s. – souhlas s uzavřením dohody o užívání 
prostor školy, s pronájmem prostor školy a s umístěním sídla spolku 

R.usn.č.401/2018        
Rada    s o u h l a s í  

1) s tím, aby ředitel Waldorfské školy Příbram – mateřské školy, základní školy a střední školy 
se sídlem Hornická 327, 261 01 Příbram II uzavřel dohodu o užívání prostor školy se Základní 
uměleckou školou při Waldorfské škole Příbram,  z.s., 

2) s tím, aby v budově č.p. 327 v Příbrami, stojící na pozemku p.č. 179/27 v katastrálním území 
Příbram, obec Příbram, ulice Hornická, bylo umístěno sídlo spolku Základní umělecká škola 
při Waldorfské škole Příbram, z.s., 

3) s tím, aby ředitel Waldorfské školy Příbram – mateřské školy, základní školy a střední školy uzavřel 
smlouvu o poskytnutí pronájmu prostor školy (učebny č. 264 a č. 265 v 1. patře budovy 
a příslušenství) Základní umělecké škole při Waldorfské škole Příbram,  z.s.  

 
                                                         hl.  pro  4 

 
 
38) Mateřská škola V Zahradě, Jungmannova 416, Příbram III – žádost o souhlas zřizovatele s přijetím 
finančního daru 

R.usn.č.402/2018        
Rada    s o u h l a s í  

s tím, aby Mateřská škola V Zahradě, Jungmannova 416, Příbram III, přijala finanční sponzorský dar ve 
výši 5.000,00 Kč od pana Zdeňka Koudely, který bude použit na zakoupení hraček a programu 
k interaktivní tabuli pro potřeby dětí mateřské školy. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
39) Zápis z jednání Kulturní, letopisecké a památkové komise 

R.usn.č.403/2018        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í  

zápis z jednání Komise kulturní, letopisecké a památkové ze dne 14. března 2018. 
 
 
 

                                                         hl.  pro 4 
  

 
 
40) 1) Žádost o prodej části pozemku p. č. 2091/1 a části pozemku p. č. 2091/26 v k. ú. Příbram 
      2) Žádosti o prodej části pozemku p. č. 2091/1 v k. ú. Příbram do podílového spoluvlastnictví 
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R.usn.č.404/2018        
Rada    I. d o p o r u č u j e   ZM 

schválit prodej části pozemku p. č. 2091/1 o výměře cca 245 m
2
 z celkové výměry 583 m

2
 (část 

vyznačená v situačním snímku č. 2, který je přílohou tohoto materiálu), v katastrálním území Příbram, 
za cenu 42,24 Kč/m

2
, do podílového spoluvlastnictví, a to ve výši id. ½ podílu ……………, bytem 

……………a  ve  výši  id.  ½ podílu ……………, bytem  ……………s tím, že žadatelé uhradí společně a 
nerozdílně náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku ve výši 2.500 Kč. 
 
II. u k l á d á 
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 21.5.2018. 
 

 
                                                         hl.  pro  4 

 
41) Pronájem části pozemku p. č. 280 a části pozemku p. č. 602/1, vše v k. ú. Březové Hory 

R.usn.č.405/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku p. č. 280 o výměře 8 m
2
 z celkové výměry 223 m

2
 a části 

pozemku p. č. 602/1 o výměře 17 m
2
 z celkové výměry 5744 m

2
, oba v katastrálním území Březové 

Hory (části pozemků jsou vyznačené v situačním snímku, který tvoří nedílnou součást tohoto materiálu), 
s panem Miroslavem Huškem, IČO 70700427, se sídlem Milínská 120, 261 01 Příbram III, za cenu 
49,20 Kč/m

2
/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou počínající běžet od 1. dne měsíce 

následujícího po doručení výpovědi, s úpravou nájmu o roční míru inflace vždy za uplynulý kalendářní 
rok, s povinností zaplatit pronajímateli úrok z prodlení ve výši podle právních předpisů za každý den 
prodlení s platbou nájemného, za účelem zpevnění těchto částí pozemků štěrkem a umístěním 5 – 6 
stojanů na kola, kdy tyto pozemky budou oploceny nízkým pletivem do cca 50 cm. Pan Hušek uhradí 
náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku ve výši 2.700 Kč. 
 

                                                         hl.  pro 4 
 

42) Žádost o prodej části pozemku p. č. 110 o výměře cca 138 m
2
 z celkové výměry 748 m

2
 

v katastrálním území Zavržice 

R.usn.č.406/2018        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM 

schválit prodej části pozemku p. č. 110 o výměře cca 138 m
2
 z celkové výměry 748 m

2
 v katastrálním 

území Zavržice (část pozemku je vyznačena v situačním snímku, který tvoří přílohou tohoto materiálu), 
za cenu117,25 Kč/m

2
, …………………………, bytem ……………s tím, že ……………uhradí náklady 

spojené s vypracováním znaleckého posudku ve výši 2.000 Kč. 
 
II. u k l á d á 
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 21.5.2018. 
 
 

                                                         hl.  pro  4 
 

 
43) Prodej pozemku p. č. 3621/21 v katastrálním území Příbram 

R.usn.č.407/2018        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM 

schválit prodej pozemku p. č. 3621/21 v katastrálním území Příbram, za cenu 774 Kč/m
2
, ……………, 

bytem ……………. 
 
II.   u k l á d á  
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 21.5.2018. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 

44) Návrh na uzavření podpachtovní smlouvy na podpacht pozemků p. č. 297/11 a p. č. 297/14, oba 
v katastrálním území Kozičín 

R.usn.č.408/2018        
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Rada    n e s c h v a l u j e  
uzavření podpachtovní smlouvy mezi ……………, bytem ……………a Zemědělským družstvem 
Bohutín, se sídlem Vysoká Pec 18, 262 41 Bohutín, IČO 47048239, na podpacht pozemků p. č. 297/11 
a p. č. 297/14, oba v katastrálním území Kozičín, které jsou předmětem pachtovní smlouvy č. A 
1197/OSM/2016 uzavřené dne 20.12.2016 mezi městem Příbram (propachtovatelem) a Zemědělským 
družstvem Bohutín (pachtýřem). 
 

                                                         hl.  pro  4 
 

45) Záměr prodeje části pozemku p. č. 2774/25 a části pozemku p. č. 2369, případně záměr směny 
pozemků, vše v katastrálním území Příbram 

R.usn.č.409/2018        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

úhradu částky za bezesmluvní užívání části pozemku p. č. 2774/25 o výměře 109 m
2 

z celkové výměry 
1041 m

2
 (dle geometrického plánu č. 5885-111/2017 se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 2774/47) ve 

výši 71,26 Kč/m
2
/rok a části pozemku p. č. 2369 o výměře 10 m

2
 z celkové výměry 213 m

2
 (dle 

geometrického plánu č. 5885-111/2017 se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 2369/2) ve výši 
71,26Kč/m

2
/rok, oba pozemky v katastrálním území Příbram, a to zpětně za tři roky, ……………, bytem 

……………s tím, že ……………uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku ve výši 
2.500 Kč. 
 
II. n e d o p o r u č u j e ZM 
Varianta I (dle žádosti ……………) 
schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 2774/25 o výměře 109 m

2
 (dle geometrického plánu č. 5885-

111/2017 se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 2774/47) a části pozemku p. č. 2369 o výměře 10 m
2
 

(dle geometrického plánu č. 5885-111/2017 se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 2369/2), oba 
v katastrálním území Příbram, ……………, bytem ……………. 
 
Varianta II (dle návrhu Samostatného oddělení silničního hospodářství) 
schválit záměr směny pozemků, a to části pozemku p. č. 2774/25 o výměře 109 m

2
 (dle geometrického 

plánu č. 5885-111/2017 se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 2774/47) a části pozemku p. č. 2369 o 
výměře 10 m

2
 (dle geometrického plánu č. 5885-111/2017 se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 

2369/2), které jsou ve vlastnictví města Příbram za část pozemku p. č. 2370 (pod chodníkem) a části 
pozemků p. č. 2371 a p. č. 2372 (pod veřejně účelovou komunikací – přesné výměry by určil 
geometrický plán), které jsou ve vlastnictví ……………, bytem ……………, to vše v katastrálním území 
Příbram.  
 
III.   u k l á d á 
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 21.5.2018. 
 

                                                         hl.  pro 4 
  

 
46) Záměr prodeje části pozemku p. č. 2774/25 o výměře 236 m

2
 z celkové výměry 1041 m

2
 

v katastrálním území Příbram 

R.usn.č.410/2018        
Rada    I.  n e d o p o r u č u j e   ZM  

schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 2774/25 o výměře 236 m
2
 z celkové výměry 1041 m

2
 (dle 

geometrického plánu č. 5885-111/117 se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 2774/46) v katastrálním 
území Příbram, společnosti Cik – invest s.r.o., se sídlem Čs. armády 27, 261 01 Příbram IV, IČO 
24740942. 
 
II.   u k l á d á 
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 21.5.2018. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 

47) Žádost o prodej části pozemku p. č. 2735/5 o výměře cca 540 m
2
 z celkové výměry 631 m

2
 

v katastrálním území Příbram 

R.usn.č.411/2018        
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Rada    I. d o p o r u č u j e ZM 
schválit prodej části pozemku p. č. 2735/5 o výměře cca 270 m

2
 z celkové výměry 631 m

2
 (část 

pozemku zakreslena v situačním snímku označeném č. 2) v  katastrálním území Příbram, za  cenu 
351,90 Kč/m

2
, ……………,  bytem  ……………s tím, že ……………uhradí společně a nerozdílně 

náklady spojené s vypracováním znaleckých posudků ve výši  5.000 Kč 
 
II.   u k l á d á  
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 21.5.2018. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 

48) Výkup pozemku p. č. 4232/18 v katastrálním území Příbram 

R.usn.č.412/2018        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM  

schválit výkup pozemku p. č. 4232/18 v katastrálním území Příbram za kupní cenu 353.100 Kč, od 
společnosti GONURA PROPERTY s.r.o., se sídlem Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 13 – Stodůlky, 
IČO 28238338, a to ve smyslu návrhu kupní smlouvy, která je přílohou tohoto materiálu. 
 
II.   u k l á d á  
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 21.5.2018. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 

 
49) Návrh na uzavření dodatku č. 4 k podnájemní smlouvě A č. 151/OP/2010 ze dne 28.05.2010, ve znění 
dodatku č. 1 až č. 3 

R.usn.č.413/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 4 podnájemní smlouvy A č. 151/OP/2010 uzavřené dne 28.05.2010 mezi městem 
Příbram jako nájemcem a podnájemcem společností SVZ Centrum s.r.o., se sídlem Aloise Jiráska 264, 
Příbram IV, IČO: 26092212, ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.08.2015, dodatku č. 2 ze dne 07.04.2016 
a dodatku č. 3 ze dne 16.8.2017, kdy předmětem tohoto dodatku, s účinností od 19.01.2017, bude: 
1) změna výměry pozemku p.č. 350/1, k.ú. Dubno, z výměry 1.566 m

2  
na novou výměru 2.225 m

2
 ,  

2) rozšíření předmětu smlouvy o pozemek p.č. 93, o výměře 491 m
2
, k.ú. Bytíz,

 
  

3) úprava výše podnájemného spočívající ve zvýšení ročního podnájemného v závislosti na zvýšení 
podnajímané celkové plošné výměře pozemků, vycházející z aktuální sazby podnájemného pro rok 
2018 – 10,68 Kč/m

2
/rok a 10,42 Kč/m

2
/rok pro rok 2017. 

 
                                                         hl.  pro  4 
 

 
50) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kanalizační stoky, kanalizační a vodovodní 
přípojky a umístění 1 ks revizní šachtice – p. č. 85/87 v k. ú. Zdaboř 

R.usn.č.414/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení kanalizační stoky, kanalizační a vodovodní přípojky přes pozemek ve 
vlastnictví města Příbram p. č. 85/87 v k. ú. Zdaboř a zřízení věcného břemene umístění 1 ks revizní 
šachtice na tomto pozemku, ve prospěch pozemku p. č. 85/95 v k. ú. Zdaboř, přičemž v době uzavírání 
příslušných smluvních vztahů týkajících se zřízení věcného břemene bude v těchto smluvních 
dokumentech uveden jako oprávněný z věcného břemene ten, který bude v té době vlastníkem 
pozemku, v jehož prospěch se věcné břemeno zřizuje. 
 
Věcné břemeno bude oceněno zvlášť pro každou inž. síť dle "Zásad", a to:  
pozemek p. č. 85/87 – komunikace III. tř. 
                                 – uložení křížením komunikace za cenu 700 Kč/bm a podélné uložení do  
                                    komunikace za cenu 200 Kč/bm 
                                 – umístění revizní šachtice za cenu 100 Kč/ks.  
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
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                                                         hl.  pro  4 
 

 
51) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN – p. č. 677/2 v k. ú. 
Březové Hory 

R.usn.č.415/2018        
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. 677/2 v k. ú. Březové Hory, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín - Děčín 
IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035. 

 
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:  
pozemek p. č. 677/2 – účelová komunikace                                  
                                 – uložení v komunikaci za cenu 100 Kč/bm.                                                  
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 

 
52) Žádost o potvrzení dokumentu „Oznámení o existenci umístění značky geodetického bodu 
základního bodového pole“ na pozemku p. č. 57/1 v k. ú. Březové Hory 

R.usn.č.416/2018        
Rada    s o u h l a s í 

s podpisem dokumentu Zeměměřického úřadu, se sídlem 182 00 Praha – Kobylisy, Pod sídlištěm 
1800/9, IČO 60458500 - „Oznámení o existenci umístění značky geodetického bodu základního 
bodového pole“, a to bodu č. 10, umístěného na pozemku ve vlastnictví města Příbram p. č. 57/1 
v k. ú. Březové Hory, jehož umístění je znázorněno v situačním náčrtu, který je jako příloha podané 
žádosti součástí předloženého materiálu.  

  
                                                         hl.  pro  4 
 
 

 
53) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN - p. č. 2735/5 
v k. ú. Příbram 

R.usn.č.417/2018        
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. 2735/5 v k. ú. Příbram, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín - Děčín IV-
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035.  
 
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:  
pozemek p. č. 2735/5 – ostatní pozemek 
                                   – uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm.                                                  
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 

 
54) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení přípojky kabelového vedení NN, 2x přípojky 
kanalizace a 2x přípojky vodovodu – p. č. 55/1 v k. ú. Žežice 

R.usn.č.418/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení 1x přípojky kabelového vedení NN, 2x přípojky kanalizace a 2x 
přípojky vodovodu, přes pozemek ve vlastnictví města Příbram p. č. 55/1 v k. ú. Žežice, ve prospěch 
pozemku p. č. 55/4 v k. ú. Žežice, přičemž v době uzavírání příslušných smluvních vztahů týkajících 
se zřízení věcného břemene bude v těchto smluvních dokumentech uveden jako oprávněný  
z věcného břemene ten, který bude v té době vlastníkem pozemku, v jehož prospěch se věcné 
břemeno zřizuje. 
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Věcné břemeno bude oceněno zvlášť pro každou inž. síť dle "Zásad", a to:  
pozemek p. č. 55/1 – komunikace III. tř., ostatní pozemek 

                                            – uložení křížením komunikace za cenu 700 Kč/bm                                
                               – uložení v ostatním pozemku za cenu 50 Kč/bm.  
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
 

 
                                                         hl.  pro  4 
 

 
55) Návrh na uzavření smlouvy o nájmu vývěsní skříňky v Příbrami I, Riegrova ul 

R.usn.č.419/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o nájmu movitého majetku - vývěsní skříňky, umístěné  v Příbrami I, Riegrova ul., dle 
fotodokumentace v příloze tohoto materiálu,  mezi pronajímatelem městem Příbram a nájemcem 
Klubem stomiků ILCO Příbram, z.s., se sídlem Gen. R. Tesaříka 80, Příbram I, 261 01 Příbram, 
Oblastní nemocnice Příbram, a.s., IČO 26620545, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši  216,00 
Kč/rok. 

                                                         hl.  pro  4 
 

56) Posouzení provozování lyžařského svahu „Padák“ v Příbrami 

R.usn.č.420/2018  
Rada  n e s ch v a l u j e  

1) záměr zprovoznění lyžařského svahu „Padák“ v Příbrami 
 

2) záměr uzavření nájemní smlouvy s TJ Baník Příbram, z.s., se sídlem Riegrova 54, Příbram I, 261 01 
Příbram, IČO 006 64 502, na pronájem pozemku p. č. 135/2, ostatní plocha, sportoviště a rekreační 
plocha, o výměře 13 889 m

2
, k. ú. Brod u Příbramě 

 
                                                         hl.  pro  4 
 

 
57) Prodej pozemku p. č. 223/2, jehož součástí je budova bez čísla popisného nebo evidenčního, stavba 
technického vybavení, a prodej pozemků p.č. 223/1 a p. č. 223/4, to vše v k. ú. Žežice 

R.usn.č.421/2018        
Rada I. d o p o r u č u j e ZM  

schválit prodej pozemku p. č. 223/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 49 m
2
, jehož součástí je 

budova bez čísla popisného nebo evidenčního, stavba technického vybavení, prodej pozemku p. č. 
223/1, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 121 m

2
 a

 
pozemku p. č. 223/4, ostatní plocha, jiná plocha, o 

výměře 20 m
2
, to vše v k. ú. Žežice, ……………, bytem ……………, za cenu dle nabídky ve výši 

271.000,00 Kč, s tím, že kupující uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku ve výši 
3.000,00 Kč. 

 
II. n e d o p o r u č u j e ZM  
schválit prodej pozemku p. č. 223/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 49 m

2
, jehož součástí je 

budova bez čísla popisného nebo evidenčního, stavba technického vybavení, prodej pozemku p. č. 
223/1, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 121 m

2
 a

 
pozemku p. č. 223/4 ostatní plocha, jiná plocha, o 

výměře 20 m
2
, to vše v k. ú. Žežice, ……………, bytem ……………, za cenu dle nabídky ve výši 

227.100,00 Kč, s tím, že nabídka nesplnila zadané podmínky, nebyla opatřena vlastnoručním podpisem 
zájemce. 
 
III. u k l á d á 
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 21.05.2018 

 
                                                         hl.  pro  4 
 

 
58) Prodej pozemku p. č. 1508, jehož součástí je budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná 
stavba, to vše v k. ú. Příbram. 

R.usn.č.422/2018        
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Rada I. d o p o r u č u j e ZM  
schválit prodej pozemku p. č. 1508, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 73 m

2
, jehož součástí je 

budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, to vše v k. ú. Příbram, ……………, bytem 
……………, za cenu dle nabídky ve výši 257.241,00 Kč, s tím, že kupující uhradí náklady spojené 
s vypracováním znaleckého posudku ve výši 2.500,00 Kč. 

 
II. n e d o p o r u č u j e ZM  
1) schválit prodej pozemku p. č. 1508, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 73 m

2
, jehož součástí je 

budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, to vše v k. ú. Příbram, ……………trvalý 
pobyt ……………, za cenu dle nabídky ve výši 205.000,00 Kč, s tím, že kupující uhradí náklady spojené 
s vypracováním znaleckého posudku ve výši 2.500,00 Kč.  

 
2) schválit prodej pozemku p. č. 1508, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 73 m

2
, jehož součástí je 

budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, to vše v k. ú. Příbram, ……………, bytem 
……………, za cenu dle nabídky ve výši 200.100,00 Kč, s tím, že nabídka nesplnila zadané podmínky, 
nebyla opatřena vlastnoručním podpisem zájemce. 
 
III. u k l á d á 
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 21.05.2018 

 
                                                         hl.  pro  4 
 

 
59) Výspravy komunikací po zimě 2018 – výběr dodavatele 

R.usn.č.423/2018        
Rada I . b e r e  n a  v ě d o m í  

informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Výspravy komunikací po zimě 2018“ (dále jen „veřejná 
zakázka“) zadávané ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění, uvedenou v důvodové zprávě. 

  
 I I . r o z h o d u j e  

1) o vyloučení společnosti ASFALTSERVIS, s.r.o., se sídlem Na Truhlářce 25/1581, 180 00 Praha, IČO 
04136527 pro nesplnění podmínek daných výzvou. 

2) o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku společnosti Údržba 
silnic s.r.o., Osečany 80, 264 01 Sedlčany, IČO 61681199. Nabídková cena za 1 m

2 
opravy 

místních komunikací činí 557 Kč bez DPH a nabídková cena za 1 t odkupu a odvozu vyfrézované 
drti činí 50 Kč bez DPH. 

 
 I I I . s c h v a l u j e  

 uzavření smlouvy na zakázku „Výspravy komunikací po zimě 2018“ se společností Údržba silnic s.r.o., 
Osečany 80, 264 01 Sedlčany, IČO 61681199, za nabídkové ceny uvedené v bodě II. 

 
 I V . u k l á d á  
            OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky a vyloučení účastníka  
            dle bodu II. a III. tohoto usnesení. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 

60) Výběr dodavatele míchadel na ČOV - výsledek 

R.usn.č.424/2018        
Rada I. b e r e  n a  v ě d o m í 

závěry hodnotící komise zpracované ve Zprávě o hodnocení nabídek na zakázku „Výběr dodavatele 
míchadel na ČOV Příbram“. 
 
II. r o z h o d u j e 
o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku společnosti KUNST 
spol. s r.o., se sídlem Palackého 1906, 753 01 Hranice, IČO 19010591. 
 
III. s ch v a l u j e 
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uzavření smlouvy se společností KUNST spol. s r.o., se sídlem Palackého 1906, 753 01 Hranice, IČO 
19010591, za nabídkovou cenu 2 454 550,00 Kč bez DPH.  
 
IV. u k l á d á  
OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení zakázky dle bodů II. a III. tohoto 
usnesení. 

                                                         hl.  pro  4 
 

 
61) Výměna oken v ZŠ Jiráskovy sady a ZŠ školní - výsledek 

R.usn.č.425/2018        
Rada I. b e r e  n a  v ě d o m í 

závěry hodnotící komise zpracované ve Zprávě o hodnocení nabídek na zakázku „Výměna oken v ZŠ 
Jiráskovy sady a ZŠ Školní“. 
 
II. r o z h o d u j e 
o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá: 

 pro 1. dílčí část nabídku společnosti Truhlářství Petr Kaiser s.r.o. se sídlem Bezděkovská 467, 262 
42 Rožmitál pod Třemšínem, IČO 28491670; 

 pro 2. dílčí část nabídku společnosti WINDOW HOLDING a.s., se sídlem Hlavní 456, 250 89 Lázně 
Toušeň, IČO 28436024. 

 
III. s ch v a l u j e 
uzavření smlouvy: 

 na 1. dílčí část veřejné zakázky se společností Truhlářství Petr Kaiser s.r.o., se sídlem 
Bezděkovská 467, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem, IČO 28491670, za nabídkovou cenu 2 649 
032,00 Kč bez DPH; 

 na 2. dílčí část veřejné zakázky se společností WINDOW HOLDING a.s., se sídlem Hlavní 456, 250 
89 Lázně Toušeň, IČO 28436024, za nabídkovou cenu 4 511 022,00 Kč bez DPH.   

 
IV. u k l á d á  
OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení zakázky dle bodů II. a III. tohoto 
usnesení. 

                                                            hl.  pro  4 
 

62) Výběr zhotovitele stavebních prací – půdní vestavba ZŠ 28. Října, Příbram VII - výsledek 

R.usn.č.426/2018        
Rada I. b e r e  n a  v ě d o m í 

závěry hodnotící komise zpracované ve Zprávě o hodnocení nabídek na zakázku „Výběr zhotovitele 
stavebních prací – půdní vestavba ZŠ 28. října, Příbram VII“. 
 
II. r o z h o d u j e 
o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku společnosti MTStav 
Příbram s.r.o., se sídlem K Podlesí 649, 261 01 Příbram VI – Březové Hory, IČO 27240088. 
 
III. s ch v a l u j e 
uzavření smlouvy se společností MTStav Příbram s.r.o., se sídlem K Podlesí 649, 261 01 Příbram VI – 
Březové Hory, IČO 27240088, za nabídkovou cenu 19 489 490,25 Kč bez DPH.  
 
IV. u k l á d á  
OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení zakázky dle bodů II. a III. tohoto 
usnesení. 

 
                                                         hl.  pro  4 

 
63) Záměr zakázky – „Poskytování energetických služeb metodou EPC pro vybrané objekty ve 
vlastnictví města Příbram“ 

R.usn.č.427/2018        
Rada I. s c h v a l u j e  
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záměr realizace zakázky „Poskytování energetických služeb metodou EPC pro vybrané objekty ve 
vlastnictví města 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 „Poskytování energetických služeb metodou EPC pro vybrané objekty ve vlastnictví města 
Příbram“ komisi pro otevírání obálek ve složení: 
 
člen: 
Ing. Pavel Pikrt                                                                            
Mgr. Hana Levanti   
Dagmar Drozenová     
náhradník:  
Bc. Žaneta Vaverková 
  
IV. s c h v a l u j e 
na zakázku „Poskytování energetických služeb metodou EPC pro vybrané objekty ve vlastnictví města 
Příbram“ hodnotící komisi ve složení: 
 
člen: 
Mgr. Václav Švenda  
Mgr. Jiřina Humlová 
Ing. Pavel Pikrt 
Mgr. Hana Levanti 
Ing. Jaroslava Poláková 
Bc. Žaneta Vaverková 
náhradník: 
Mgr. Radka Škubalová 

                                                         hl.  pro 4 
 
 
64) Návrh programu 38. zasedání ZM dne 21.05.2018 

R.usn.č.428/2018        
Rada s o u h l a s í  

s návrhem programu 38. zasedání ZM dne 21.05.2018 s tím, že do programu budou zahrnuty i další 
materiály určené na základě jednání RM dne 30.04.2018. 

 
                             

                             hl.  pro  4 
 

 
65) Zakázka na zajištění pověřence pro ochranu osobních údajů 

R.usn.č.429/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

přímé zadání zakázky na zajištění služeb pověřence pro ochranu osobních údajů, a to společnosti 

GDPR Systems s.r.o., Olivova 2096/4, 110 00 Praha 1, IČO: 24848638, za cenu 12.000 Kč bez DPH (tj. 
14.520 Kč vč. DPH) měsíčně, v příp. poskytování služeb nad stanovený paušál za cenu 850 Kč bez 
DPH (tj. 1.028,50 Kč vč. DPH) za hod. (dle varianty č. 2 v příloze důvodové zprávy). Smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou od 25.05.2018 do 31.05.2019. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 

 
66) Přijetí dotace na projekt „Půdní vestavba ZŠ 28. Října, Příbram VII“ 

R.usn.č.430/2018        
Rada s c h v a l u j e  

https://apl.czso.cz/irsw/detail.jsp?prajed_id=5333757
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přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Půdní vestavba ZŠ 
28. října, Příbram VII“, a to ve výši max. 31.948.125,04 Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj 
a max. 1.879.301,47 Kč ze státního rozpočtu ČR.  

 
                                                         hl.  pro  4 
 
 

67) Uzavření smlouvy o reklamní činnosti a propagačních službách se společností Komerční banka, a.s. 

R.usn.č.431/2018        
Rada I. s c h v a l u j e  

uzavření Smlouvy o reklamní činnosti a propagačních službách se společností Komerční banka, a. s.,                
IČO: 45317054, jejímž předmětem je závazek města Příbram poskytnout za úplatu 20.000 Kč vč. 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 

 
68) Žádost o dotaci – Českomoravský svaz hokejbalu 

R.usn.č.432/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

1) poskytnutí individuální dotace ve výši 20.000,00 Kč pro subjekt Českomoravský svaz hokejbalu, 
Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha, IČ 49626485, na projekt s názvem „Finálový turnaj MČR 
starších žáků v hokejbale 2018“, a to z kap. 777-OŠKS, za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu 
města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným, 

 
2) rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018 na straně běžných výdajů, tj. snížení 
rozpočtu kapitoly 777 – OŠKS, prvku č. 3718 Individuální dotace o částku 20.000,00 Kč  a navýšení 
prvku 3694 (Neinvestiční účelová dotace spolkům) pro Českomoravský svaz hokejbalu o částku 
20.000,00 Kč z důvodu poskytnutí individuální dotace.      
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

 
Kap. 777 – OŠKS, prvek 3718, paragraf 3419, pol. 5901   - 20.000,00 Kč 
Kap. 777 – OŠKS, prvek 3694, paragraf 3419, pol. 5222  + 20.000,00 Kč 

 
3) uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem Českomoravský svaz hokejbalu, Zátopkova 100/2, 
Břevnov, 169 00 Praha, IČ 49626485, o poskytnutí dotace ve výši 20.000,00 Kč na projekt „Finálový 
turnaj MČR starších žáků v hokejbale 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 

 
69) Žádost ředitele Základní školy pod Svatou Horou, Příbram o souhlas zřizovatele s přijetím 
finančního daru 

R.usn.č.433/2018        
Rada  s o u h l a s í   

s přijetím finančního daru pro Základní školu pod Svatou Horou, Příbram ve výši 25.000,00  Kč od Rady 
rodičů ZŠ pod Svatou Horou, Příbram, z.s. IČO 26531704, který bude použit k nákupu věcných cen pro 
žáky školy u příležitosti slavnostního ukončení školního roku 2017/18. 

 
                                                         hl.  pro  4 

 
 
70) Žádost Základní školy Březové Hory a Základní školy Školní o finanční příspěvek 

R.usn.č.434/2018        
Rada    s c h v a l u j e  
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1) poskytnutí finančního příspěvku pro Základní školu Březové Hory, se sídlem Prokopská 337, 261 01  
Příbram VI – Březové Hory, IČO: 47067641 ve výši 2.800,00 Kč a pro Základní školu Školní, se 
sídlem Školní 75, 261 01  Příbram VIII, IČO: 42730422,na úhradu podpory dětí ze sociálně slabé 
rodiny (ozdravný pobyt) ve výši 6.700,00 Kč, a to za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu 
města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným. 

 
2) rozpočtové opatření, tj. změnu rozpočtu města pro rok 2018 na straně běžných výdajů, tj. snížení 

kap. 728 – OSVZ, prvek 3730 (podpora pro talentované děti) o částku 9.500,00 Kč a navýšení kap. 
788 – ŠŠZ, školy a školská zařízení, prvek 913 Základní škola Březové Hory (neinvestiční 
příspěvek) a prvek 917 Základní škola Školní ve stejné výši z důvodu navýšení provozního 
příspěvku účelově určeného.     

 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
Kap. 728 – OSVZ  § 4329 položka 5901 (prvek 3730)     - 9.500,00 Kč 
Kap. 788 – ŠŠZ    § 3113 položka 5331 (prvek 913 ZŠ BH)              + 2.800,00 Kč 
Kap. 788 -  ŠŠZ    § 3113 položka 5331 (prvek 917 ZŠ Školní)         + 6.700,00 Kč 

 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
71) Výběr mobiliáře na venkovní plochu před zázemím Nového rybníku – revokace usnesení 

R.usn.č.435/2018        
Rada I. r e v o k u j e 

R. usn. č. 367/2018, bod II. a bod III., ze dne 09.04.2018. 
 

II. s c h v a l u j e   
uzavřít smlouvu o dílo na dodání 27 ks stolů, 17 ks laviček s opěradlem a 37 ks laviček bez opěradla od 
firmy KOVO – ART s firmou Poděbrady s.r.o., sestava č. 1, v celkové výši 225 000,00 Kč bez DPH (tj. 
272 250,00 Kč vč. DPH). 
 
III. u k l á d á   
OIRM administrovat uzavření smlouvy o dílo na dodání venkovního mobiliáře dle bodu II. tohoto 
usnesení. 

 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 

72) Oprava revizních šachtic a kanalizačního řadu stoky V 

R.usn.č.436/2018        
Rada    s t a h u j e 

předložený materiál z dnešního jednání RM 
 
                                                         hl.  pro 4 
 
 

73) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení splaškové kanalizační přípojky – p.č. 515/165 
v k. ú. Březové Hory 

R.usn.č.437/2018        
Rada    s c h v a l u j e 

zřízení věcného břemene uložení splaškové kanalizační přípojky přes pozemek ve vlastnictví města 
Příbram p. č. 515/165 v k. ú. Březové Hory, ve prospěch pozemku p. č. 122/21 v k. ú. Březové Hory, 
přičemž v době uzavírání příslušných smluvních vztahů týkajících se zřízení věcného  břemene 
bude v těchto smluvních dokumentech uveden jako oprávněný z věcného břemene ten, který bude  
v té době vlastníkem pozemku, v jehož prospěch se věcné břemeno zřizuje. 

 
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:  
pozemek p. č. 515/165 – komunikace III. tř., ostatní pozemek                               

– uložení křížením komunikace za cenu 700 Kč/bm 
– uložení v ostatním pozemku za cenu 50 Kč/bm. 
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Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
74) Žádost o zpětvzetí výpovědi nájemní smlouvy ze dne 01.03.2009 

R.usn.č.438/2018        
Rada    s c h v a l u j e 

uzavření dohody o zpětvzetí výpovědi nájemní smlouvy č. 1132/2009 uzavřené dne 01.03.2009 mezi 
pronajímatelem městem Příbram a nájemcem Zemědělským družstvem Sádek, se sídlem Lhota u 
Příbramě 152, 261 01 Příbram I, IČO: 47048174, která byla schválena usnesením Rady města Příbram 
č. 903/2016 ze dne 26.09.2016, s podmínkou splnění povinnosti nájemce vydat bezdůvodné obohacení 
za bezesmluvní užívání všech pozemků v majetku města Příbram o výměře cca 11.8089 ha, které 
nejsou předmětem této nájemní smlouvy v období od 01.01.2013 do doby trvání takového 
bezesmluvního užívání ve výši 1342 Kč/ha/rok a se závazkem nájemce zaplatit jednorázově částku 
285.255 Kč, představující rozdíl mezi výší uhrazeného a nově nabízeného nájemného 3.000 Kč/ha/rok 
za období od 01.01.2016 do 31.12.2017.   

 
        hl. pro 4 
 
 
75) Udělení výjimky ze Směrnice 1/2018 - Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví Města 
Příbram  dle Hlava I, čl. 3, ost. 1 b), týkající se podmínky délky trvalého pobytu na území města Příbram  
pro p. ……………, bytem …………… 

R.usn.č.439/2018        
Rada I. b e r e   n a   v ě d o m í 

informaci MěRK o výsledku výběrového řízení na obsazení volného bytu č. …… v Příbrami IV, ul. Čs. 
armády č.p.5, standard, 2+1, a výsledcích následného postupu MěRK dle Směrnice č.1/2018 – pravidla 
pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví Města Příbram po usnesení RM č. 299/2018 ze dne 
26.3.2018. 

 
II. s ch v a l u j e  
udělení výjimky ze Směrnice č. 1/2018 dle ustanovení Hlava I, článek 3, odst. 1 b) týkající se podmínky 
trvání trvalého pobytu na území města Příbram (Hlava I, článek 4, odst.3) pro ……………a uzavření 
smlouvy na pronájem bytu č. … … v Příbrami  IV, ul. Čs. armády čp. 5,  …      … s ……………, bytem 
……………, na dobu určitou 1 roku, za cenu 100,00 Kč/m

2
/měsíc dle usnesení RM č.299/2018. 

 
        hl. pro 4 
 
 
76) MK Tichá – vícenáklady na úpravu povrchu pod finální povrch 

R.usn.č.440/2018        
Rada    s c h v a l u j e 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1041/SOSH/2017 na přípravu povrchu před pokládkou 
finálního povrchu, se společností STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, IČ 
60838744, za nabídkovou cenu 340.960,01 Kč včetně DPH, dle položkového rozpočtu ze dne 
26.04.2018, který je nedílnou součástí tohoto dodatku s tím, že Rada města pověřuje SOSH 
k okamžitému zahájení vyjednávání s 1. SČV, a.s. Novohospodská 93, 261 01 Příbram IX, IČ 47549793 
ohledně převzetí závazku, který tímto rozhodnutím vzniká. 

  
        hl. pro 5 
        (na projednání bodu přítomen Mgr. V. Švenda) 
      
 
 
Hlasováno o zařazení bodu do programu dnešního jednání RM. 
R.usn.č.441/2018 
Rada s c h v a l u j e 

zařazení bodu „Návrh na opětovné projednání „Úpravy rozpisu rozpočtu města na rok 2018“ zařazený 
v programu bod bodem 8)“ do programu dnešního jednání. 
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hl. pro 4 
   zdrž. 1 

        (na projednání bodu přítomen Mgr. V. Švenda) 
         
 
77) Návrh na opětovné projednání „Úpravy rozpisu rozpočtu města na rok 2018“ zařazený v programu 
pod bodem 8)      

R.usn.č.442/2018 
Rada    s c h v a l u j e  

úpravu rozpisu rozpočtu města v rámci kapitoly 786 - OIRM 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. název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0106 786 - 
OIRM  

3412 6121 032 Skatepark - 
areál Nový rybník 

3784 Realizace stavby 59 900,00 

RP0106 786 - 
OIRM  

2219 6121 030 Náměstí 
T.G.M. 

4399 Humanizace náměstí 850 000,00 

RP0106 786 - 
OIRM  

3311 6121 016 Divadlo A. 
Dvořáka Příbram 

4234 Hlediště -909 900,00 

 
                                                         hl.  pro  4 
           zdrž. 1 

(na projednání bodu přítomen Mgr. V. Švenda) 
         
Hlasováno o zařazení bodu do programu dnešního jednání RM. 
R.usn.č.443/2018 
Rada s c h v a l u j e 

zařazení bodu „Návrh na opětovné projednání „Placení ceny za parkování na parkovištích s parkovacím 
automatem pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P“ 
 
        hl. pro 5 
        (na projednání bodu přítomen Mgr. V Švenda) 

 
78) Návrh na opětovné projednání „Placení ceny za parkování na parkovištích s parkovacím automatem 
pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P“   

R.usn.č.444/2018 
Rada    I. s c h v a l u j e  

revokaci usnesení RM R.usn.č.382/2018 ze dne 30.04.2018. 
 
II. n e s c h v a l u j e 
variantu A: osvobození od placení sjednané ceny za parkování na všech parkovištích s parkovacím 
automatem na území města Příbram a od ceny za parkovací kartu pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P. 

 
III. u k l á d á  
Samostatnému oddělení silničního hospodářství provést v souladu s platným usnesením rady města 
zapracování do připravované změny Nařízení č. 2/2016 ze dne 19.12.2016 o placeném stání silničních 
motorových vozidel na vymezených místních komunikacích nebo jejich úsecích na území města 
Příbram, a jeho příloze Ceník za stání silničních motorových vozidel na vymezených místních 
komunikacích nebo jejich úsecích na území města Příbram 

 
hl.  pro  5 
(na projednání bodu přítomen Mgr. V. Švenda) 

 
 
 
79) Různé      
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Zápis ověřili: 
Ing. Václav Dvořák 
PhDr. Petr Vácha 
 
Ing. Jindřich Vařeka, starosta 
 
Zapsala: Mgr. Ivana Novotná-Kuzmová 
Příbram, dne: 07.05.2018    
 
Ověřeno: 14.05.2018 
Vyvěšeno: 15.05.2018 
 
 
 


