Město Příbram - RM 25.06.2018
Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení
z jednání Rady města Příbram, konaného dne 25.06.2018
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
P r o g r a m:
1. Zahájení, kontrola zápisu a usnesení z minulé RM, určení ověřovatelů
2. Schválení programu včetně návrhu změn a doplňků
3. Informace členů RM
4. Interpelace
5. Návrh na darování triček dobrovolníkům na akci Family Fest Příbram 2018
6. Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2018
7. Úpravy rozpisu rozpočtu města na rok 2018
8. Návrh z jednání Bytové komise ze dne 12.6.2018
9. Obnova vodovodního řadu v ulicích Hradební a Na Příkopech, Příbram
10. Podbalení pod novou asfaltovou vrstvu v ulici Hradební ((staženo z programu)
11. Uzavření smlouvy o poskytnutí podpory na Implementaci programů zlepšování kvality ovzduší
12. Podání žádosti o dotaci do Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof
na projekt „Olympiáda seniorů na Lipně“
13. Podání žádosti o dotaci do Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof
na projekt „Svátek seniorů 2018“
14. Podání žádosti o dotaci na projekt „Inkluzivní vzdělávání v Příbrami – 2. etapa"
15. Návrh na přidělení bytu v DPS (……………)
16. Návrh na prodloužení nájemní smlouvy u bytu v DPS (……………)
17. Návrh na prodloužení nájemní smlouvy u bytu v DPS (……………)
18. Výjimka ze Směrnice č. 1/2018/MěÚ – návrh na přidělení sociálního bytu (……………)
19. Přidělení sociálního bytu (……………)
20. Výjimka z Pravidel č. 1/2017 – návrh na přidělení ubytovací buňky (……………)
21. Seznam přenechaných volných bytů v DPS Příbram I, Hradební 69, na základě výjimky ze Směrnice
č. 1/2018/MěÚ
22. Žádost Základní školy Jiráskovy Sady o navýšení investičního příspěvku
23. Zřizovací listina pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram
24. Žádost o dotaci ……………
25. Žádost o dotaci ……………
26. Revokace R.usn.č.399/2018 ze dne 30.04.2018
27. Revokace R.usn.č.554/2018 Publikace Báňské ředitelství (staženo z programu)
28. Freiberg - setkání mladých hasičů 2018
29. Alternativní mateřská škola, Školní 143, Příbram VIII – žádost o souhlas zřizovatele s přijetím finančního
daru
30. Výsledky inspekční a kontrolní činnosti provedené ČŠI v příspěvkové organizaci Alternativní mateřská
škola, Příbram VIII, Školní 143
31. Výsledek konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele Základní školy, Příbram VII, 28. října 1
32. Dopis pracovníků Základní školy, Příbram II, Jiráskovy sady 273
33. Waldorfská škola Příbram – MŠ, ZŠ a SŠ - výsledky kontroly provedené Českou školní inspekcí ve dnech
02.- 05.05.2018
34. Revokace R.usn.č. 181/2018 ze dne 26.02.2018 – Smlouva s EDUin, o.p.s.
35. Žádost o úhradu daně z nabytí nemovitých věcí ze strany města Příbram
36. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení vodovodní a kanalizační přípojky a umístění 1 ks
revizní šachtice – p. č. 3197 v k. ú. Příbram
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37.
38.
39.
40.
41.

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Žádost o propachtování pozemku p. č. 4170/80 v katastrálním území Příbram
Žádost o schválení uzavření podpachtovní smlouvy na podpacht části pozemku p. č. 3737/72 v k.ú.
Příbram
Zvýšení nájemného za pronájem pozemku p. č. 394/1 v katastrálním území Trhové Dušníky
Uzavření dohody o vypořádání hodnoty porostů v katastrálním území Jerusalem
Žádost o zrušení věcného břemene uložení dvou průmyslových vodovodů a kanalizačního sběrače k ČOV
– zápis v katastru nemovitostí je vedený u pozemků p. č. 3102/98, p. č. 3102/109 a p. č. 3103/11, vše
v k. ú. Příbram
Žádost o pronájem části prostor v budově č. p. 346, Příbram I
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce A 169/OSM/2016 a dodatku č. 1 ke smlouvě
o výpůjčce A 1187/OSM/2016 se společností Společně, o.p.s.
Návrh na uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 19.07.2006
Žádost Základní umělecké školy Antonína Dvořáka, Příbram a Waldorfské školy Příbram – mateřské školy,
základní školy a střední školy, o změnu předmětu výpůjčky v budově č. p. 163 v Příbrami III
Žádost příspěvkové organizace Divadlo A. Dvořáka Příbram o ukončení Smlouvy o nájmu nebytových
prostor č. 2/2005/4002/OSB/K a Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 4/OSB/2007
Žádost o schválení uzavření podpachtovní smlouvy na podpacht části pozemku p. č 451/74 v k. ú. Občov
Mobilní hlasové a datové služby pro město Příbram – hodnotící komise
Architektonická studie parkoviště v ul. Boženy Němcové, Příbram
Olympiáda seniorů na Lipně
Schválení Pravidel č. 1/2018/MěÚ a Ubytovacího řádu ubytovny Příbram IV, ul. Čs. armády 5
Výsledek konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele Základní školy, Příbram II, Jiráskovy
sady 273
Výsledek konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele Základní školy pod Svatou Horou,
Příbram
MŠ Klubíčko - souhlas zřizovatele s převodem majetku
MKDS Příbram – rozšíření o nové kamerové body č. 19 a č. 26
Uzavření smlouvy o dílo Adventure golf v areálu Nového rybníku
Dopis pro starostu a členy Rady města Příbram
Různé

Níže uvedené materiály byly zařazeny do programu jednání RM 25.06.2018 usnesením R.usn.č.701/2018:
1)
„Revokace R.usn.č. 607/2018 ze dne 11.06.2018 – Odměny ředitelů škol a školských zařízení“
(jako bod č. 58),
2) „Participativní rozpočet“ (jako bod č. 59),
3) „Uzavření smlouvy o reklamní činnosti a propagačních službách se společností Polycasa, s. r. o.“
(jako bod č. 60),
4) „Objekt zázemí Nový rybník – terasa“ (jako bod č. 61).
R.usn.č.648/2018
Rada
schvaluje
stažení materiálů č. 10 a 27 z programu dnešního jednání RM.
hl. pro 6
R.usn.č.649/2018
Rada
schvaluje
upravený program dnešního jednání RM.
hl. pro 6
3) Informace členů RM
4) Interpelace

5) Návrh na darování triček dobrovolníkům na akci Family Fest Příbram 2018
R.usn.č.650/2018
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Rada

schvaluje
darování 52 červených triček s krátkým rukávem a potiskem dobrovolníkům na akci Family Fest
Příbram 2018 v celkové hodnotě 7.150,13 Kč.
hl. pro 6

6) Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2018
R.usn.č.651/2018
Rada s c h v a l u j e
6 a) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj, navýšení příjmů kapitoly 741 OE (neinvestiční transfery ÚZ 13013) o celkovou částku 1.393.342,37 Kč a navýšení výdajů kapitoly 787 CSZS ve stejné výši z důvodu přijetí dvou účelových dotací na projekt Rozvíjení zkvalitňování sociální
práce a procesů ve službách ve výši 317.273,57 Kč a na projekt Dětská skupina Sluníčka ve výši
1.076.068,80 Kč
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018, tj, navýšení příjmů kapitoly 741 - OE
(neinvestiční transfery ÚZ 13013) o celkovou částku 1.393.342,37 Kč a navýšení výdajů kapitoly 787 CSZS ve stejné výši z důvodu přijetí dvou účelových dotací na projekt Rozvíjení zkvalitňování sociální
práce a procesů ve službách ve výši 317.273,57 Kč a na projekt Dětská skupina Sluníčka ve výši
1.076.068,80 Kč.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0172

787 CSZS
787 CSZS
787 CSZS

4351

5336

účelový
znak
13013

4351

5336

13013

4116

13013

RP0172
RP0172

RP0172

787 CSZS

4116

13013

RP0176

741 - OE

4116

13013

RP0176

741 - OE

4116

13013

RP0176

787 CSZS
787 CSZS

4351

5336

13013

4351

5336

13013

RP0176

název akce
002 Transfery
neinvestiční
002 Transfery
neinvestiční
002
Neinvestiční
přijaté
transfery
002
Neinvestiční
přijaté
transfery
002
Neinvestiční
přijaté
transfery
002
Neinvestiční
přijaté
transfery
002 Transfery
neinvestiční
002 Transfery
neinvestiční

popis

částka změny

Neinv. dotace - výzva 23 EU
Neinv. dotace - výzva 23 ČR
Neinv. transfer - výzva 23 EU

283 876,35

3750

Neinv. transfer - výzva 23 ČR

33 397,22

3685

Neinv. transfer EU - Dětská
skupina "Sluníčka"

962 798,40

3690

Neinv. transfer ČR - Dětská
skupina "Sluníčka"

113 270,40

3686

Neinv. dotace EU- Dětská
skupina "Sluníčka"
Neinv. dotace ČR - Dětská
skupina "Sluníčka"

962 798,40

prvek
rozpočtu
3751
3752
3749

3687

33 397,22
283 876,35

113 270,40

6 b) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018 v rámci příjmů kapitoly 741 - OE
(transfery ÚZ 13101) a v rámci výdajů kapitoly 719 - OVV z důvodu přijetí příspěvku ve výši 13.000,00 Kč
(za duben 2018) od Úřadu práce ČR dle Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa
a poskytnutí příspěvku, č. PBA-S-140/2017
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018 v rámci příjmů kapitoly 741 – OE (transfery
ÚZ 13101) a v rámci výdajů kapitoly 719 - OVV z důvodu přijetí příspěvku ve výši 13.000,00 Kč (za
duben 2018) od Úřadu práce ČR dle Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a
poskytnutí příspěvku, č. PBA-S-140/2017.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

RP0175

741 - OE

4116

RP0175

741 - OE

4116

paragraf

pol.

účel.
znak

13101

název akce
002 Neinvestiční
přijaté transfery
002 Neinvestiční
přijaté transfery

prvek
rozpočtu
3601
4137

popis

částka změny

Neinvestiční transfer
od ÚP - předpoklad
Vyhrazení
společensky
účelného prac. místa

-13 000,00
13 000,00
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RP0185

719 OVV
719 OVV
719 OVV
719 OVV

6171

5032

6171

5031

6171

5011

6171

5032

13101

RP0185

719 OVV

6171

5031

13101

RP0185

719 OVV

6171

5011

13101

RP0185
RP0185
RP0185

001 Činnost místní
správy
001 Činnost místní
správy
001 Činnost místní
správy
011 ÚP-Dohoda o
vyhrazení SÚPM a
poskytnutí příspěvku
011 ÚP-Dohoda o
vyhrazení SÚPM a
poskytnutí příspěvku
011 ÚP-Dohoda o
vyhrazení SÚPM a
poskytnutí příspěvku

185

Zdravotní pojištění

-873,00

184

Sociální pojištění

-2 425,50

182

Platy zaměstnanců

-9 701,50

4197

Povinné pojistné na
veřejné zdravotní
pojištění
Povinné pojistné na
sociální zabezpečení

873,00

Platy zaměstnanců

9 701,50

4196

4195

2 425,50

6 c) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 OE (nedaňové příjmy) o částku 82.316,00 Kč a výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů) ve
stejné výši z důvodu přijetí doplatku neinvestiční účelové dotace z finančního vypořádání minulých let
na překročené výdaje vzniklé v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
konané v říjnu 2017
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE
(nedaňové příjmy) o částku 82.316,00 Kč a výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů) ve
stejné výši z důvodu přijetí doplatku neinvestiční účelové dotace z finančního vypořádání minulých let
na překročené výdaje vzniklé v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
konané v říjnu 2017.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0187

741 - OE

6402

2222

RP0187

741 - OE

6171

5901

účelový
znak
98071

název
akce
002
Ostatní
nedaňov
é příjmy
001
Ostatní

prvek
rozpočtu
4442

popis

částka změny

Volby do PS - doplatek

82 316,00

3369

Rezerva z dotačních titulů

82 316,00

6 d) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 OE o částku 1.161.430,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 778 - DAD ve stejné výši z důvodu přijetí
neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje na koncepční podporu divadel dle Veřejnoprávní
smlouvy agendového čísla: S-2485/KUL/2018
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE o částku
1.161.430,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 778 - DAD ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční
dotace z rozpočtu Středočeského kraje na koncepční podporu divadel dle Veřejnoprávní smlouvy
agendového čísla: S-2485/KUL/2018.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

RP0193

741 - OE

RP0193

778 - DAD

paragraf

3311

4122

účelový
znak
612

5336

612

pol.

název
akce
002
Neinvesti
ční
přijaté
transfery
003
Transfery
neinvesti
ční

prvek
rozpočtu
4184

popis

částka změny

DAD - dotace ze StČ. fondu v
rámci koncepční podpory divadel

1 161 430,00

4185

Dotace z KÚ Středočeského kraje
- koncepční podpora divadel

1 161 430,00

hl. pro 6
7) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2018 v rámci kapitoly 786-OIRM na straně
kapitálových výdajů dle usnesení RM ze dne 29.01.2018 R.usn.č. 56/2018 bodu II
R.usn.č.652/2018
Rada s c h v a l u j e
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úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2018 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

RP0191

786 - OIRM

3311

6121

RP0191

786 - OIRM

2219

6121

RP0191

786 - OIRM

3639

6121

016 Divadlo A. Dvořáka
Příbram
002 Parkoviště - ul. Gen. R.
Tesaříka, Příbram I
020 ZŠ, Příbram - Březové
Hory, Prokopská 337

prvek
rozpočtu
4234

popis
Hlediště

částka
změny
-666 505,00

3780

Realizace stavby

443 215,00

1759

Dokončení sportoviště
v areálu ZŠ

223 290,00

hl. pro 6
8) Návrh z jednání bytové komise ze dne 12.6.2018
R.usn.č.653/2018
Rada s c h v a l u j e
1) uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 704/MERK/2016 (nájemní smlouva v konsolidovaném
znění) k bytu č. …………… v Příbrami II, Žižkova 326, 1+0, byt pro PVO s paní ……………
2
na dobu určitou 2 let od 1.7.2018 za cenu 48,50 Kč/m /měsíc (cena zvýšená o inflaci 2,5% za r.
2017) s podmínkou úhrady jistoty spojené s nájmem ve výši jednonásobku měsíčního nájemného.
Jistota je splatná před podpisem dodatku č. 1,
2) uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 886/MERK/2016 (nájemní smlouva v konsolidovaném
znění) k bytu č. …………… v Příbrami II, Žižkova 326, 1+0, byt pro PVO s paní ……………
2
na dobu určitou 2 let od 1.7.2018 za cenu 48,50 Kč/m /měsíc (cena zvýšená o inflaci 2,5% za r.
2017) s podmínkou úhrady jistoty spojené s nájmem ve výši jednonásobku měsíčního nájemného.
Jistota je splatná před podpisem dodatku č. 3,
3) uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 957/MERK/2014 (nájemní smlouva v konsolidovaném
znění) k bytu č. …………… v Příbrami IV, Čs. armády 4, 2+1, byt pro PVO s panem ……………
2
a s paní …………… na dobu určitou 2 let od 1.9.2018 za cenu 48,50 Kč/m /měsíc (cena zvýšená o
inflaci 2,5% za r. 2017) s podmínkou úhrady jistoty spojené s nájmem ve výši jednonásobku
měsíčního nájemného. Jistota je splatná před podpisem dodatku č. 3,
4) uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 647/MERK/2017 (nájemní smlouva v konsolidovaném
znění) k bytu č. …………… v Příbrami IV, Čs. armády 5. 2+0, byt standard s panem ……………
2
na dobu určitou 2 let od 1.7.2018 za cenu 89,- Kč/m /měsíc (cena zvýšená o inflaci 2,5% za r.
2017),
5) uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 643/MERK/2017 (nájemní smlouva v konsolidovaném
znění) k bytu č. …………… v Příbrami VII, Třída Osvobození 306, 1+1, byt standard s paní
2
…………… na dobu určitou 2 let od 1.7.2018 za cenu 87,- Kč/m /měsíc (cena zvýšená o inflaci
2,5% za r. 2017),
6) uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 798/MERK/2016 (nájemní smlouva v konsolidovaném
znění) k bytu č. …………… v Příbrami VI, U Dolu Anna 26, 1+0, byt standard s panem ……………
2
na dobu určitou 2 let od 1.9.2018 za cenu 82,- Kč/m /měsíc (cena zvýšená o inflaci 2,5%
za r. 2017),
7) uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 826/MERK/2016 (nájemní smlouva v konsolidovaném
znění) k bytu č. …………… v Příbrami VI, U Dolu Anna 26, 1+0, byt standard s paní ……………
2
na dobu určitou 2 let od 15.8.2018 za cenu 87,- Kč/m /měsíc (cena zvýšená o inflaci 2,5%
za r. 2017).
hl. pro 6
9) Obnova vodovodního řadu v ulicích Hradební a Na Příkopech, Příbram
R.usn.č.654/2018
Rada s c h v a l u j e
přímé zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo na obnovu vodovodního řadu v ulicích Hradební
a Na Příkopech, Příbram, se společností 1. SčV, a. s., se sídlem Ke Kablu 971, Praha 10, PSČ 100 00,
IČO 47549793, za nabídkovou cenu 964.378,07 Kč bez DPH, to je 1.166.897,00 Kč včetně DPH, dle
položkového rozpočtu ze dne 08.06.2018, který je nedílnou součástí smlouvy.
hl. pro 6
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10) Podbalení pod novou asfaltovou vrstvu v ulici Hradební
(staženo z programu)
11) Uzavření smlouvy o poskytnutí podpory na Implementaci programů zlepšování kvality ovzduší
R.usn.č.655/2018
Rada s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životní prostředí České republiky na projekt:
„Implementace programů zlepšování kvality ovzduší (PZKO) na území města Příbram“.
hl. pro 6
12) Podání žádosti o dotaci do Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof
na projekt „Olympiáda seniorů na Lipně“
R.usn.č.656/2018
Rada s c h v a l u j e
podání žádosti o dotaci do Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof
na projekt „Olympiáda seniorů na Lipně“.
hl. pro 6
13) Podání žádosti o dotaci do Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof
na projekt „Svátek seniorů 2018“
R.usn.č.657/2018
Rada s c h v a l u j e
podání žádosti o dotaci do Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof
na projekt „Svátek seniorů 2018“.
hl. pro 6
14) Podání žádosti o dotaci na projekt „Inkluzivní vzdělávání v Příbrami – 2. etapa“
R.usn.č.658/2018
Rada s c h v a l u j e
1) podání žádosti o dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt „Inkluzivní
vzdělávání v Příbrami – 2. etapa“,
2) partnerství v rámci projektu „Inkluzivní vzdělávání v Příbrami – 2. etapa" s následujícími partnery
s finančním příspěvkem v projektu:
Základní škola pod Svatou Horou, Příbram,
Základní škola, Příbram - Březové Hory, Prokopská 337,
Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273,
Základní škola, Příbram VII, 28. října 1,
Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279, příspěvková organizace,
Základní škola, Příbram VIII, Školní 75,
Waldorfská škola Příbram - mateřská škola, základní škola a střední škola,
Mateřská škola Klubíčko,
Mateřská škola, Příbram VIII, Školní 131.
hl. pro 6
15) Návrh na přidělení bytu v DPS (……………)
R.usn.č.659/2018
Rada s c h v a l u j e
přidělení bytu č. 44/902 v Domě s pečovatelskou službou Příbram VIII, Brodská 102, pro pana
……………, trvale bytem ……………, podle Směrnice č. 1/2018/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu
bytů ve vlastnictví města Příbram“.
hl. pro 6
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16) Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v DPS (……………)
R.usn.č.660/2018
Rada s c h v a l u j e
prodloužení nájemní smlouvy na dobu 3 měsíců v DPS Příbram VIII, Brodská 100, č. bytu ……………,
pro pana …………… dle Směrnice č. 1/2018/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví
města Příbram“.
hl. pro 6
17) Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v DPS (pan Hamrle)
R.usn.č.661/2018
Rada s c h v a l u j e
prodloužení nájemní smlouvy v DPS Příbram VIII, Brodská 102, č. bytu ……………, pro pana
…………… na dobu 3 měsíců dle Směrnice č. 1/2018/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů
ve vlastnictví města Příbram“.
hl. pro 6
18) Výjimka ze Směrnice č. 1/2018/MěÚ - návrh na přidělení sociálního bytu (……………)
R.usn.č.662/2018
Rada s c h v a l u j e
přidělení sociálního bytu č. 13, Příbram VII, tř. Osvobození 305, pro paní ……………, trvale bytem
……………, na dobu 3 měsíců s možností opakovaného prodloužení, max. na dobu 24 měsíců, jako
výjimku ze Směrnice č. 1/2018/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví Města
Příbram“.
hl. pro 6
19) Přidělení sociálního bytu (……………)
R.usn.č.663/2018
Rada s c h v a l u j e
přidělení sociálního bytu č. 22, Příbram VIII, Školní 124, pro pana ……………, trvale bytem
……………, v souladu se směrnicí 1/2018/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví
města Příbram“.
hl. pro 6
20) Výjimka z Pravidel č. 1/2017 – návrh na přidělení ubytovací buňky (……………)
R.usn.č.664/2018
Rada s c h v a l u j e
přidělení ubytovací buňky městské ubytovny na adrese Čs. armády 5, Příbram IV pro pana ……………,
trvale bytem ……………, státní příslušnost Srbsko, jako výjimku z Pravidel č. 1/2017 pro přidělování a
užívání obytných prostor ubytovacího zařízení v majetku města Příbram.
hl. pro 6
21) Seznam přenechaných volných bytů v DPS Příbram I, Hradební 69, na základě výjimky
ze Směrnice č. 1/2018/MěÚ
R.usn.č.665/2018
Rada b e r e n a v ě d o m í
seznam podaných žádostí o přenechání volných bytů v DPS Příbram I, Hradební 69, po dobu
rekonstrukce bytů v tomto domě.
hl. pro 6
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22) Žádost Základní školy Jiráskovy sady o poskytnutí investičního příspěvku
R.usn.č.666/2018
Rada s c h v a l u j e
1) poskytnutí investičního příspěvku Základní školy Jiráskovy sady, se sídlem Jiráskovy sady 273,
261 01 Příbram II, IČO: 47067641, na úhradu elektronického zabezpečení budovy školy a zavedení
elektronického přístupového systému,
2)

rozpočtové opatření, tj. změnu rozpočtu města pro rok 2018 na straně běžných výdajů, tj. snížení
kap. 728 – OSVZ, prvek 3434 (prevence kriminality) o částku 85.000,00 Kč a navýšení kap. 788 –
ŠŠZ, školy a školská zařízení, prvek 4438 Základní škola Jiráskovy sady (investiční příspěvek).
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
kap. 728 – OSVZ, paragraf 5399, položka 5169 (prvek 3434)
- 85.000,- Kč
kap. 788 – ŠŠZ, paragraf 3113, položka 6351 (prvek 4438)
+ 85.000,- Kč
hl. pro 6

23) Zřizovací listina pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních a zdravotních služeb města
Příbram
R.usn.č.667/2018
Rada d o p o r u č u j e ZM
schválit Zřizovací listinu příspěvkové organizace Centrum sociálních a zdravotních služeb města
Příbram.
hl. pro 6
24) Žádost o dotaci ……………
Hlasováno o návrhu Mgr. Švendy.
R.usn.č.668/2018
Rada s c h v a l u j e
1) poskytnutí individuální dotace ve výši 20.000,00 Kč pro fyzickou osobu ……………, ……………,
na projekt s názvem „Zkvalitnění sportovní přípravy příbramského reprezentanta ČR v triatlonu“, 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 kapitoly 777 OŠKS, tj. snížení prvku č. 3718 (Individuální dotace) o částku 20.000,00 Kč a navýšení prvku
č. 3681 (Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám) pro fyzickou osobu ……………
o částku 20.000,00 Kč z důvodu poskytnutí individuální dotace.
Změna se promítne takto:
Kap. 777 – OŠKS, prvek 3718, paragraf 3419, pol. 5901 - 20.000,00 Kč
Kap. 777 – OŠKS, prvek 3681, paragraf 3419, pol. 5493 + 20.000,00 Kč
3) uzavření veřejnoprávní smlouvy s fyzickou osobou ……………, ……………, o poskytnutí dotace
ve výši 20.000,00 Kč na projekt „Zkvalitnění sportovní přípravy příbramského reprezentanta ČR
v triatlonu“, 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 6
25) Žádost o dotaci ……………
Hlasováno o návrhu Mgr. Švendy.
R.usn.č.669/2018
Rada s c h v a l u j e
1) poskytnutí individuální dotace ve výši 19.200,00 Kč pro fyzickou osobu ……………, ……………,
na projekt s názvem „Reprezentant České republiky v silovém trojboji“, a to z kap. 777-OŠKS,
za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či
založeným,
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2)

rozpočtové opatření – změnu rozpočtu města na rok 2018 na straně běžných výdajů kapitoly 777 OŠKS, tj. snížení prvku č. 3718 (Individuální dotace) o částku 19.200,00 Kč a navýšení prvku
č. 3681 (Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám) pro fyzickou osobu ……………
o částku 19.200,00 Kč z důvodu poskytnutí individuální dotace.
Změna se promítne takto:
Kap. 777 – OŠKS, prvek 3718, paragraf 3419, pol. 5901 - 19.200,00 Kč
Kap. 777 – OŠKS, prvek 3681, paragraf 3419, pol. 5493 + 19.200,00 Kč

3)

uzavření veřejnoprávní smlouvy s fyzickou osobou ……………, ……………, o poskytnutí dotace
ve výši 19.200,00 Kč na projekt „Reprezentant České republiky v silovém trojboji“, 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 6

26) Revokace R.usn.č.399/2018 ze dne 30.04.2018
R.usn.č.670/2018
Rada s c h v a l u j e
1) revokaci R.usn.č.399/2018 ze dne 30.04.2018,
2) uzavření smlouvy mezi městem Příbram a Tiskárnou Prima, spol. s r.o., Ostrov 20, Ostrov 262 72,
IČO: 25068148 na výrobu publikace Synagoga a místní židovské obyvatelstvo v počtu 500 výtisků
za cenu 10.050,00 Kč včetně DPH,
3) prodejní cenu publikace: 75 Kč.
hl. pro 6
27) Revokace R.usn.č.554/2018 Publikace Báňské ředitelství
(staženo z programu)
28) Freiberg - Setkání mladých hasičů 2018
R.usn.č.671/2018
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
pozvání starosty partnerského města Freiberg (Německo) k účasti na setkání mladých hasičů
partnerských měst, které se uskuteční ve dnech 16. – 19.08.2018.
II. s c h v a l u j e
zahraniční cestu členů Sboru dobrovolných hasičů Březové Hory k účasti na setkání mladých hasičů
partnerských měst ve dnech 16. - 19. 08. 2018 ve Freibergu (Německo) dle předloženého seznamu.
Cestovní náklady (pojistné, stravné, doprava) hradí město Příbram z kap. 777 – OŠKS. Cesta se
uskuteční smluvní dopravou.
hl. pro 6
29) Alternativní mateřská škola, Školní 143, Příbram VIII – žádost o souhlas zřizovatele s přijetím
finančního daru
R.usn.č.672/2018
Rada s o u h l a s í
s tím, aby Alternativní mateřská škola, Školní 143, Příbram VIII, přijala finanční sponzorský dar
ve výši 3.000,00 Kč od ……………, ……………, který bude použit na zakoupení hraček pro potřeby dětí
mateřské školy.
hl. pro 6
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30) Výsledky inspekční a kontrolní činnosti provedené ČŠI v příspěvkové organizaci Alternativní
mateřská škola, Příbram VIII, Školní 143
R.usn.č.673/2018
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
výsledky inspekční a kontrolní činnosti provedené Českou školní inspekcí (ČŠI) ve dnech 9. 4. 2018 11. 4. 2018 v příspěvkové organizaci Alternativní mateřská škola, Příbram VIII, Školní 143, se sídlem
Školní 143, 261 01 Příbram VIII.
II. n e u k l á d á
OŠKS přijmout žádná opatření vůči ředitelce školy.
hl. pro 6
31) Výsledek konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele Základní školy, Příbram VII,
28. října 1
Hlasováno o návrhu Mgr. Švendy.
R.usn.č.674/2018
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
výsledek konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele Základní školy, Příbram VII,
28. října 1 a pověřuje pana Mgr. Jaroslava Kopeckého řízením příspěvkové organizace Základní škola,
Příbram VII, 28. října 1 s účinností od 01.08.2018 do dne jmenování nového ředitele této organizace.
II. s c h v a l u j e
text vyhlášení konkursního řízení dle předloženého návrhu.
III. v y h l a š u j e
v souladu s ust. § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů, a ust. § 166 odst. 2) a 3) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace zřizované
městem Příbram:
 Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 se sídlem 28. října 1, Příbram VII, 261 01 Příbram VII,
IČO 47074370.
IV. p o v ě ř u j e OŠKS
realizací konkursního řízení dle bodu 2. a 3. tohoto usnesení v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb.,
o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích a ukládá zveřejnit vyhlášení konkursního
řízení na úřední desce města Příbram a ve všech základních školách zřizovaných městem Příbram.
hl. pro 6
32) Dopis pracovníků Základní školy, Příbram II, Jiráskovy sady 273
R.usn.č.675/2018
Rada b e r e n a v ě d o m í
dopis pracovníků Základní školy, Příbram II, Jiráskovy sady 273 ve věci konkurzu na ředitele školy.
hl. pro 6
33) Waldorfská škola Příbram – MŠ, ZŠ a SŠ - výsledky kontroly provedené Českou školní inspekcí
ve dnech 02.- 05.05.2018
R.usn.č.676/2018
Rada b e r e n a v ě d o m í
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informaci o výsledcích kontrolní činnosti vykonané Českou školní inspekcí ve dnech 02.- 04.05.2018
u příspěvkové organizace Waldorfská škola Příbram – mateřská škola, základní škola a střední škola.
Vzhledem k výsledkům kontroly neukládá přijetí žádných opatření vůči řediteli školy.
hl. pro 6
34) Revokace R.usn.č. 181/2018 ze dne 26.02.2018 – Smlouva s EDUin, o.p.s.
Hlasováno o návrhu Ing. Dvořáka.
R.usn.č.677/2018
Rada s t a h u j e
předložený materiál z dnešního jednání RM.
hl. pro 6
35) Žádost o úhradu daně z nabytí nemovitých věcí ze strany města Příbram
R.usn.č.678/2018
Rada s c h v a l u j e
poskytnutí finanční částky ve výši 5.672 Kč panu ……………, bytem ……………, za jím provedenou
úhradu daně z nabytí nemovitých věcí ve věci směny pozemků schválené Zastupitelstvem města
Příbram dne 20.02.2017, č. usn. 663/2017/ZM.
hl. pro 6
36) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení vodovodní a kanalizační přípojky a umístění
1 ks revizní šachtice – p. č. 3197 v k. ú. Příbram
R.usn.č.679/2018
Rada s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky a kanalizační přípojky přes pozemek ve vlastnictví
města Příbram p. č. 3197 v k. ú. Příbram a zřízení věcného břemene umístění 1 ks revizní šachtice na
tomto pozemku, ve prospěch pozemku p. č. 245 v k. ú. Příbram, jehož součástí je stavba objektu
k bydlení v Příbrami II č. p. 198, 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. 3197 – komunikace III. tř. (chodník a ulice Hornická), ostatní pozemek
– uložení křížením komunikace za cenu 700 Kč/bm
– uložení v ostatním pozemku za cenu 50 Kč/bm
– umístění šachtice za cenu 100 Kč/ks.
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.
hl. pro 6
37) Žádost o propachtování pozemku p. č. 4170/80 v katastrálním území Příbram
R.usn.č.680/2018
Rada s c h v a l u j e
2
propachtování pozemku p. č. 4170/80 v katastrálním území Příbram za cenu 22,06 Kč/m /rok, na dobu
neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou počínající běžet první den měsíce následujícího po doručení
výpovědi, paní ……………, trvale …………….
hl. pro 6
38) Žádost o schválení uzavření podpachtovní smlouvy na podpacht části pozemku p. č. 3737/72 v k.ú.
Příbram
R.usn.č.681/2018
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Rada

schvaluje
uzavření podpachtovní smlouvy, na dobu určitou do 28.02.2019, mezi společností PRORESTA, s.r.o.,
se sídlem Evropská 678, 261 01 Příbram II, IČO 47541121 a Zemědělským družstvem se sídlem
v Dlouhé Lhotě, Dlouhá Lhota 82, 263 01 Dobříš, IČO 47048336, na podpacht části pozemku p. č.
2
2
3737/72 o výměře cca 2240 m z celkové výměry 6866 m , dle situačního snímku v příloze tohoto
materiálu, v k.ú. Příbram, která je mimo jiné předmětem pachtovní smlouvy č. A 1106/OSM/2016
uzavřené dne 20. 12. 2016 mezi městem Příbram (propachtovatelem) a Zemědělským družstvem se
sídlem v Dlouhé Lhotě (pachtýřem).
hl. pro 6

39) Zvýšení nájemného za pronájem pozemku p. č. 394/1 v katastrálním území Trhové Dušníky
R.usn.č.682/2018
Rada s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o pronájmu pozemku A č. 660/OP/2012, uzavřené dne 17.10.2012
mezi městem Příbram jako pronajímatelem a nájemcem panem ……………, bytem ……………, kdy
předmětem dodatku bude změna výše nájemného za pronájem pozemku p. č. 394/1 o výměře
2
52 816 m , v katastrálním území Trhové Dušníky na částku 14.788,42 Kč/rok.
hl. pro 6
40) Uzavření dohody o vypořádání hodnoty porostů v katastrálním území Jerusalem
R.usn.č.683/2018
Rada s c h v a l u j e
uzavření dohody o vypořádání mezi městem Příbram a Českou republikou – Ředitelstvím silnic a dálnic
ČR, IČO: 65993390, se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, o poskytnutí finanční
náhrady městu ve výši 5.447 Kč za vykácené trvalé porosty, které jsou v současné době součástí
pozemků dotčených dočasným záborem připravované stavby: „D4 křižovatka II/118 – Milín“, p.č. 537/21
a p.č. 555/1, v k.ú. Jerusalem.
hl. pro 6
41) Žádost o zrušení věcného břemene uložení dvou průmyslových vodovodů a kanalizačního sběrače
k ČOV – zápis v katastru nemovitostí je vedený u pozemků p. č. 3102/98, p. č. 3102/109 a
p. č. 3103/11, vše v k. ú. Příbram
R.usn.č.684/2018
Rada s c h v a l u j e
uzavření dohody o zrušení věcného břemene uložení dvou průmyslových vodovodů a kanalizačního
sběrače k ČOV založeného kupní smlouvou se zřízením věcného břemene SaP č. 30/OP/2008 ze dne
17.06.2008, mezi městem Příbram a společností E.Mi – International s.r.o., U božích bojovníků 89/1,
Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 24214647, jako současným vlastníkem pozemků p. č. 3102/98,
p. č. 3102/109 a p. č. 3103/11, vše v k. ú. Příbram.
hl. pro 6
42) Žádost o pronájem části prostor v budově č. p. 346, Příbram I
Hlasováno o návrhu Mgr. Ženíškové.
R.usn.č.685/2018
Rada n e s c h v a l u j e
2
uzavření Smlouvy o nájmu prostor o celkové výměře 53,06 m v budově č. p. 346, Příbram I, jež je
součástí pozemku p. č. 3162/4, k. ú. Příbram, mezi městem Příbram a paní ……………, …………….
hl. pro 6
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43) Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce A 169/OSM/2016 a dodatku č. 1 ke smlouvě o
výpůjčce A 1187/OSM/2016 se společností Společně, o.p.s.
R.usn.č.686/2018
Rada s c h v a l u j e
1) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce A 169/OSM/2016 ze dne 05.01.2017 se společností
Společně, o.p.s, se sídlem Brno, Mendlovo náměstí 1a, PSČ 60300, IČO 26976307, kdy
předmětem dodatku bude vyjmutí povinnosti vypůjčitele hradit služby spojené s užíváním předmětu
výpůjčky na období od 01.01.2017 do 31.12.2017,
2)

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce A 1187/OSM/2016 ze dne 05.01.2017 se společností
Společně, o.p.s, se sídlem Brno, Mendlovo náměstí 1a, PSČ 60300, IČO 26976307, kdy
předmětem dodatku bude vyjmutí povinnosti vypůjčitele hradit služby spojené s užíváním předmětu
výpůjčky na období od 01.01.2017 do 31.12.2017.
hl. pro 6

44) Návrh na uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 19.07.2006
R.usn.č.687/2018
Rada s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 23/2006/310/OSB/K ze dne
19.07.2006, ve znění pozdějších dodatků, s nájemcem Vysokou školou evropských a regionálních
studií, z. ú., se sídlem Žižkova tř. 251/6, 370 01 České Budějovice, IČO 26033909, jímž dojde
2
2
od 01.07.2018 ke zmenšení výměry pronajatých prostor ze současných 817,7 m na 579 m , a to podle
popisu prostor uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu a od 01.10.2018 dojde
2
2
ke zvýšení nájemného ze současných 1 Kč/m /rok na 250 Kč/ m /rok.
hl. pro 6
45) Žádost Základní umělecké školy Antonína Dvořáka, Příbram a Waldorfské školy Příbram – mateřské
školy, základní školy a střední školy, o změnu předmětu výpůjčky v budově č. p. 163 v Příbrami III
R.usn.č.688/2018
Rada s c h v a l u j e
1) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce A 1193/OSM/2017 ze dne 19.01.2018 s Waldorfskou
školou Příbram – mateřskou školou, základní školou a střední školou, se sídlem Hornická 327,
261 01 Příbram II, IČO 42731259, jímž dojde od 01.07.2018 ke snížení výměry předmětu výpůjčky
2
2
ze současných 558,20 m na 541,83 m v budově č. p. 163 v Příbrami III, a to podle popisu prostor
uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu,
2)

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce A 301/OSM/2018 ze dne 19.03.2018 se Základní
uměleckou školou Antonína Dvořáka, Příbram, se sídlem Krátká 351, Příbram III, IČO 61904163,
2
jímž dojde od 01.07.2018 ke zvýšení výměry předmětu výpůjčky ze současných 226,10 m na
2
481,17 m v budově č. p. 163 v Příbrami III, a to podle popisu prostor uvedeného v důvodové
zprávě předloženého materiálu.
hl. pro 5
(nepřítomen 1)

46) Žádost příspěvkové organizace Divadlo A. Dvořáka Příbram o ukončení Smlouvy o nájmu
nebytových prostor č. 2/2005/4002/OSB/K a Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 4/OSB/2007
R.usn.č.689/2018
Rada s c h v a l u j e
1) uzavření dohody o ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 2/2005/4002/OSB/K ze dne
23.02.2005, ve znění pozdějších dodatků a Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 4/OSB/2007
ze dne 15.02.2007, ve znění pozdějších dodatků, mezi městem Příbram a příspěvkovou organizací
Divadlo A. Dvořáka Příbram, Legionářů 400, Příbram VII, IČO 00360139,
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2) uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nemovitostí č. 0369/2013, 463/OŠKSIS/2014,
uzavřené dne 10.04.2014, mezi půjčitelem městem Příbram a vypůjčitelem Divadlem A. Dvořáka
Příbram, se sídlem Legionářů 400, Příbram VII, IČO 00360139, kdy předmětem dodatku bude
doplnění písmene „D“ do článku II., odst. 2.1. pro označení částí budovy, v níž se nachází předmět
výpůjčky.
hl. pro 4
(nepřítomni 2)
47) Žádost o schválení uzavření podpachtovní smlouvy na podpacht části pozemku p. č 451/74 v k.ú.
Občov
R.usn.č.690/2018
Rada s c h v a l u j e
uzavření podpachtovní smlouvy mezi panem ……………, bytem …………… a Zemědělským
družstvem se sídlem v Suchodole, Suchodol 27, 261 01, na podpacht části pozemku
p. č. 451/74
2
2
o výměře cca 661 m z celkové výměry 4656 m , dle situačního snímku v příloze tohoto materiálu,
v k.ú. Občov, na dobu 5 let. Pozemek je mimo jiné předmětem pachtovní smlouvy č. A 1191/OSM/2016
uzavřené dne 15. 12. 2016 mezi městem Příbram (propachtovatelem) a Zemědělským družstvem se
sídlem v Suchodole (pachtýřem).
hl. pro 5
(nepřítomen 1)
48) Mobilní hlasové a datové služby pro město Příbram – hodnotící komise
R.usn.č.691/2018
Rada s c h v a l u j e
v souladu s čl. VI odst. 3 směrnice č. 2/2011 na zakázku „Mobilní hlasové a datové služby pro město
Příbram“ hodnotící komisi ve složení
člen
Mgr. Václav Švenda
Ing. Jan Drozen
David Minář
Mgr. Hana Marie Levanti
Mgr. Radka Škubalová
náhradník
Dagmar Drozenová
hl. pro 6
49) Architektonická studie parkoviště v ul. Boženy Němcové, Příbram
R.usn.č.692/2018
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
architektonickou studii „Parkoviště Boženy Němcové, Příbram“ v předloženém provedení zpracovanou
projekčním ateliérem ASPIRA, Nám. Dr. Josefa Theurera 203, Příbram I s datem 04/2018.
II. r o z h o d u j e
nepokračovat ve zpracování dalších stupňů projektové dokumentace „Parkoviště Boženy Němcové,
Příbram“, tj. dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a dokumentace pro
provádění stavby.
hl. pro 6
50) Olympiáda seniorů na Lipně
R.usn.č.693/2018
Rada s c h v a l u j e
1) realizaci akce s názvem „Olympiáda seniorů na Lipně“,
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2) poplatek pro účastníky akce s názvem „Olympiáda seniorů na Lipně“ ve výši 1.000,00 Kč,
3) rozpočtové opatření, tj. změnu rozpočtu města pro rok 2018 na straně běžných výdajů, tj. snížení
kap. 741 – OE, prvek 4215 (rezerva 1.místostarostky) o částku 233.000,00 Kč a navýšení kap. 728
– OSVZ, prvek 4446 (nákup služeb).
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
kap. 741 – OE,
paragraf 6171, položka 5901, prvek 4215
- 233.000,- Kč
kap. 728 – OSVZ, paragraf 4359, položka 5169, prvek 4446
+ 233.000,- Kč
hl. pro 6
51) Schválení Pravidel č. 1/2018/MěÚ a Ubytovacího řádu ubytovny Příbram IV, ul. Čs. armády 5
R.usn.č.694/2018
Rada s c h v a l u j e
Pravidla č. 1/2018/MěÚ - Přidělování a užívání obytných prostor ubytovacího zařízení
v majetku města Příbram a Ubytovací řád ubytovny Příbram IV, ul. Čs. armády 5, které stanoví způsob
přidělování a užívání obytných prostor městské ubytovny.
hl. pro 6
52) Výsledek konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele Základní školy, Příbram II,
Jiráskovy sady 273
R.usn.č.695/2018
Rada j m e n u j e
pana Mgr. Petra Šlemendu ředitelem příspěvkové organizace Základní škola, Příbram II, Jiráskovy
sady 273 s účinností od 01.08.2018.
hl. pro 6
53) Výsledek konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele Základní školy pod Svatou
Horou, Příbram
R.usn.č.696/2018
Rada j m e n u j e
pana Mgr. Romana Behúna ředitelem příspěvkové organizace Základní škola pod Svatou Horou,
Příbram s účinností od 01.08.2018.
hl. pro 6
54) MŠ Klubíčko - souhlas zřizovatele s převodem majetku
R.usn.č.697/2018
Rada s o u h l a s í
s tím, aby Mateřská škola Klubíčko, Okružní 200, 261 01 Příbram VII předala bezúplatně nepotřebný
majetek, a to mašinku s vagonky v zůstatkové ceně 39.000,00 Kč a domeček pro děti v zůstatkové ceně
29.428,50 Kč Mateřské škole Rybička, Fibichova 272, 261 01 Příbram II, přičemž tento majetek zůstává
ve vlastnictví zřizovatele.
hl. pro 6
55) MKDS Příbram – rozšíření o nové kamerové body č. 19 až č. 26
R.usn.č.698/2018
Rada s c h v a l u j e
1) rozšíření MKDS Příbram o nové kamerové body č. 19 až č. 26,
2) uzavření kupní smlouvy na rozšíření Městského kamerového dohlížecího systému
o kamerové body č. 19 až 26 se společností INTEGOO s.r.o., se sídlem Truhlářská 1520/23,
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110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO 26912571, DIČ CZ26912571, za nabídkovou cenu
1.989.128,00 Kč bez DPH.
hl. pro 6
56) Uzavření smlouvy o dílo Adventure golf v areálu Nového rybníku
R.usn.č.699/2018
Rada s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo na vybudování Adventure golfu, v areálu Nového rybníku se zhotovitelem Jiří
Jereš (IČO: 48189294) za nabídkovou cenu 2.246.200,00 Kč bez DPH.
hl. pro 5
(nepřítomen 1)
57) Dopis pro starostu a členy Rady města Příbram
R.usn.č.700/2018
Rada b e r e n a v ě d o m í
dopis č.j. MeUPB 27872/2018 určený starostovi a členům Rady města Příbram.
hl. pro 6
Hlasováno o zařazení bodů do programu dnešního jednání RM.
R.usn.č.701/2018
Rada s c h v a l u j e
zařazení bodů do programu dnešního jednání RM:
1) „Revokace R.usn.č. 607/2018 ze dne 11.06.2018 – Odměny ředitelů škol a školských zařízení“ (jako
bod č. 58),
2) „Participativní rozpočet“ (jako bod č. 59),
3) „Uzavření smlouvy o reklamní činnosti a propagačních službách se společností Polycasa, s. r. o.“
(jako bod č. 60),
4) „Objekt zázemí Nový rybník – terasa“ (jako bod č. 61).
hl. pro 6

58) Revokace R.usn.č. 607/2018 ze dne 11.06.2018 – Odměny ředitelů škol a školských zařízení
R.usn.č.702/2018
Rada s c h v a l u j e
1) revokaci R.usn.č.607/2018 ze dne 11.06.2018,
2) odměny pro ředitelky a ředitele škol a školských zařízení zřizovaných městem Příbram za plnění
mimořádných úkolů v období leden – červen 2018 dle předloženého návrhu.
hl. pro 6
59) Participativní rozpočet
R.usn.č.703/2018
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
výsledky hlasování v projektu participativního rozpočtu Společně pro Příbram.
II. s c h v a l u j e
realizaci projektů umístěných na prvních třech místech.
III. s c h v a l u j e
úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2018 v rámci kapitoly 741 – OE na straně běžných výdajů dle
usnesení RM ze dne 29.01.2018 R. usn. č. 56/2018 bodu II.
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Změna se v rozpočtu města promítne takto:
Kap. 741 – OE, prvek 615, paragraf 6399, pol. 5362 - 100.000,00 Kč
Kap. 741 – OE, prvek 4189, paragraf 6171, pol. 5901 + 100.000,00 Kč
hl. pro 6
60) Uzavření smlouvy o reklamní činnosti a propagačních službách se společností Polycasa, s. r. o.
R.usn.č.704/2018
Rada I. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o reklamní činnosti a propagačních službách se společností Polycasa, s. r. o.,
IČO: 25058703, jejímž předmětem je závazek města Příbram poskytnout za úplatu 50.000 Kč + DPH
služby za účelem propagace a reklamy zmíněné společnosti (dále jen „Smlouva“) u příležitosti konání
Family Festu Příbram v r. 2018.
II. u k l á d á
OKM zajistit uzavření Smlouvy v souladu s bodem I. tohoto usnesení.
hl. pro 6
61) Objekt zázemí Nový rybník – terasa
R.usn.č.705/2018
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
předložené cenové nabídky na výměnu dlažby terasy před objektem zázemí při realizaci investiční akce
„Objekt zázemí Nový rybník“.
II. s c h v a l u j e
1) provedení prací dle varianty č. 3 ve výši 442.014,00 Kč bez DPH (tj. 534.836,94 Kč vč. DPH)
způsobených důvody specifikovanými v důvodové zprávě,
2) uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na investiční akci „Objekt zázemí Nový rybník“ se
společností SPO Příbram s.r.o., se sídlem K Podlesí 649, 261 01 Příbram, kterým dojde
k zapracování změn uvedených důvodové zprávě.
III. u k l á d á
OIRM ve spolupráci s OPVZ administrovat uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo dle bodu II. tohoto
usnesení.
hl. pro 6

62) Různé

Zápis ověřili:
Ing. Václav Dvořák
PhDr. Petr Vácha
Ing. Jindřich Vařeka,
starosta
Zapsala: Iva Černohorská
Příbram, dne: 27.06.2018
Ověřeno: 02.07.2018
Vyvěšeno: 02.07.2018
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