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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 16.07.2018 

od 13.00 hodin na Městském úřadě Příbram 

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

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Alena Ženíšková, PhDr. Petr Vácha 
 
 
2) Schválení programu včetně návrhů změn a doplňků 

 
P r o g r a m: 
1. Zahájení, kontrola zápisu a usnesení z minulé RM, určení ověřovatelů 
2. Schválení programu včetně návrhu změn a doplňků 
3. Informace členů RM 
4. Interpelace 
5. Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2018 
6. Úpravy rozpisu rozpočtu města na rok 2018 
7. Návrh platových výměrů nových ředitelů základních škol 
8. Částečná úhrada projektu zabezpečení MŠ 
9. Žádost p. ……………, nájemce bytu č.  …………… v Příbrami  …………… o odprodej tohoto bytu 

10. Žádost o prodloužení lhůty k uzavření kupní smlouvy - prodej bytové jednotky č.  …………… vč. spol. 
podílu v budově čp.  …………… nájemci 

11. Žádost o prodloužení lhůty k uzavření kupní smlouvy – prodej bytové jednotky č.  …………… vč. spol. 
podílu v budově  …………… nájemci 

12. Návrh na schválení RM uzavření  nájemních smluv v konsolidovaném znění se stávajícími nájemci bytů 
/bytových jednotek a nebytových prostor k podnikání/nebytových jednotek (staženo z programu) 

13. Mobilní hlasové a datové služby pro město Příbram – výběr dodavatele 
14. Předání majetku  
15. Stížnost …………… na chybné vyhodnocení výsledků projektu Společně pro Příbram (staženo                  

z programu) 
16. Oprava revizních šachtic a kanalizačního řadu stoky V – dodatek č. 1 
17. Podbalení pod novou asfaltovou plochou v ulici Hradební 
18. Jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele 

příspěvkové organizace Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 
19. Platební rozkaz ve věci vedené Okresním soudem Příbram pod sp. zn. 13 C 99/2018-78 
20. Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na projekt „Family Fest“ 
21. Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na projekt „Připomenutí 100. výročí návratu lederských 

uprchlíků do vlasti“ 
22. Výběr zhotovitele pro vybudování cyklotrasy Bohutín - Drkolnov 
23. Různé 

 
R.usn.č.706/2018        
Rada      s c h v a l u j e 
              stažení materiálů č. 12 a 15 z programu dnešního jednání RM. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
R.usn.č.707/2018        
Rada      s c h v a l u j e 
              upravený program dnešního jednání RM. 
 

                                                         hl.  pro  4 
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3) Informace členů RM 

 
  
4) Interpelace 

 
 
5) Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2018 

R.usn.č.708/2018        
Rada    s c h v a l u j e  
 
5 a) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - 
OE o částku 20.000,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ ve stejné výši z důvodu přijetí 
neinvestiční účelové dotace z KÚ Středočeského kraje pro Základní školu, Jiráskovy sady 273, Příbram 
II na pořádání soutěže "Taneční pohár 2018" 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE o částku 
20.000,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové 
dotace z KÚ Středočeského kraje pro Základní školu, Jiráskovy sady 273, Příbram II na pořádání 
soutěže "Taneční pohár 2018". 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0205 741 - OE  4122 001 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

3667 Neinv. dotace StČ kraje - 
ZŠ Jiráskovy sady 

20 000,00 

RP0205 788 - ŠŠZ 3113 5336 001 002 Základní školy 3668 Neinv. dotace StČ kraje - 
ZŠ Jiráskovy sady 

20 000,00 

 
 
5 b) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. úpravy rozpočtu v rámci 
příjmů kapitoly 741 - OE (transfery předpokládané a přijaté s ÚZ13013) a rozpočtu výdajů kapitoly 717 - 
MP z důvodu přijetí příspěvku ve výši 50.110,00 Kč (za květen 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 50.110,00 Kč (za květen 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 

RP0204 741 - OE  4116 13013 002 Neinvestiční přijaté 
transfery 

4330 Nové pracovní 
příležitosti  ESF 82,38 
% 

41 280,62 

RP0204 741 - OE  4116 13013 002 Neinvestiční přijaté 
transfery 

4331 Nové pracovní 
příležitosti 17,62 % SR 

8 829,38 

RP0204 741 - OE  4116  002 Neinvestiční přijaté 
transfery 

3601 Neinvestiční transfer 
od ÚP - předpoklad 

-50 110,00 

RP0206 717 - MP 5311 5011 13013 002 OP Zaměstnanost - 
vytvoření prac. 
příležitostí v rámci 
veřejně prospěšných 
prací (koordinátor a 
pomocník APK) 

3627 Platy 82,38 % 30 806,82 

RP0206 717 - MP 5311 5011 13013 002 OP Zaměstnanost - 
vytvoření prac. 
příležitostí v rámci 
veřejně prospěšných 
prací (koordinátor a 
pomocník APK) 

3628 Platy 17,62 % 6 589,18 

RP0206 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 % 

2 772,09 
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RP0206 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 % 

592,91 

RP0206 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 % 

7 701,71 

RP0206 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 % 

1 647,29 

RP0206 717 - MP 5311 5011  001 Provozní výdaje MP 69 Platy zaměstnanců -37 396,00 

RP0206 717 - MP 5311 5032  001 Provozní výdaje MP 72 Zdravotní pojištění -3 365,00 

RP0206 717 - MP 5311 5031  001 Provozní výdaje MP 70 Sociální pojištění -9 349,00 

 
 
5 c) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018 na straně výdajů, tj. snížení 
rozpočtu kapitoly 793 - FOM (Fond oprav a modernizace) o částku 2.018.000,00 Kč a navýšení rozpočtu 
kapitoly 795 - FOZ ve stejné výši z důvodu poskytování zápůjček z Fondu zápůjček, který byl zřízen 
Zastupitelstvem města Příbram dne 19.03.2018 usn. č. 938/2018/ZM 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018 na straně výdajů, tj. snížení rozpočtu kapitoly 
793 - FOM (Fond oprav a modernizace) o částku 2.018.000,00 Kč a navýšení rozpočtu kapitoly 795 - 
FOZ ve stejné výši z důvodu poskytování zápůjček z Fondu zápůjček, který byl zřízen Zastupitelstvem 
města Příbram dne 19.03.2018 usn. č. 938/2018/ZM. 

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

znak 
název 
akce 

prvek 
rozpočtu 

popis částka změny 

RP0207 793 - 
FOM 

6171 5163  001 
Běžné 
výdaje 

2800 Služby peněžního ústavu - 1 % 
ČS 

-20 000,00 

RP0207 793 - 
FOM 

6171 5660  001 
Běžné 
výdaje 

889 Plánované neinvestiční zápůjčky 
obyvatelstvu 

-2 000 000,00 

RP0207 795 - 
FOZ 

3611 5660  001 
Běžné 
výdaje  

4403 Plánované neinvestiční zápůjčky 
obyvatelstvu 

2 018 000,00 

RP0207 795 - 
FOZ 

6171 5163  001 
Běžné 
výdaje  

4402 Služby peněžního ústavu - účet 
FOZ 

2 000,00 

 
 
5 d) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE (transfery ÚZ 14032) o částku 248.000,00 Kč a výdajů kapitoly 728 - OSVZ ve stejné 
výši z důvodu přijetí čtyř dotací v rámci Programu prevence kriminality na 4 projekty: Příbram - Forenzní 
značení majetku pomocí syntetické DNA ve výši 56.000,00 Kč, Příbram - Cestou Sdílení ve výši 89.000,00 
Kč, Příbram - Prázdninový sociálně-terapeutický program ve výši 33.000,00 Kč, Příbram - Letní zážitkový 
pobyt pro děti s rizikovým chováním ve výši 70.000,00 Kč 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - 
OE (transfery ÚZ 14032) o částku 248.000,00 Kč a výdajů kapitoly 728 - OSVZ ve stejné výši z důvodu 
přijetí čtyř dotací v rámci Programu prevence kriminality na 4 projekty: Příbram - Forenzní značení 
majetku pomocí syntetické DNA ve výši 56.000,00 Kč, Příbram - Cestou Sdílení ve výši 89.000,00 Kč, 
Příbram - Prázdninový sociálně-terapeutický program ve výši 33.000,00 Kč, Příbram - Letní zážitkový 
pobyt pro děti s rizikovým chováním ve výši 70.000,00 Kč. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočt
u 

popis částka 
změny 

RP0178 728 - 
OSVZ 

5399 5139 14032 011 Projekt "Příbram - 
Forenzní značení majetku 
pomocí syntet. DNA" 

4439 Spotřební materiál 45 000,00 

RP0178 728 - 5399 5169 14032 011 Projekt "Příbram - 4440 Nákup služeb 11 000,00 
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OSVZ Forenzní značení majetku 
pomocí syntet. DNA" 

RP0178 728 - 
OSVZ 

5399 5169  011 Projekt "Příbram - 
Forenzní značení majetku 
pomocí syntet. DNA" 

4441 Nákup služeb 9 000,00 

RP0178 728 - 
OSVZ 

5399 5021 14032 009 Projekt "Příbram - 
Letní zážitkový pobyt pro 
děti s rizikovým chováním" 

4036 OON (4 vedoucí + 1 
zdravotník) 

20 000,00 

RP0178 728 - 
OSVZ 

5399 5169 14032 009 Projekt "Příbram - 
Letní zážitkový pobyt pro 
děti s rizikovým chováním" 

4038 Nákup služeb 
(pobytové náklady pro 
25 os. na 7 dní) 

50 000,00 

RP0178 728 - 
OSVZ 

5399 5163  009 Projekt "Příbram - 
Letní zážitkový pobyt pro 
děti s rizikovým chováním" 

3431 Pojištění 2 100,00 

RP0178 728 - 
OSVZ 

5399 5139  009 Projekt "Příbram - 
Letní zážitkový pobyt pro 
děti s rizikovým chováním" 

3433 Nákup materiálu 4 300,00 

RP0178 728 - 
OSVZ 

5399 5021  009 Projekt "Příbram - 
Letní zážitkový pobyt pro 
děti s rizikovým chováním" 

3428 Ostatní osobní 
náklady 

10 000,00 

RP0178 728 - 
OSVZ 

5399 5169  009 Projekt "Příbram - 
Letní zážitkový pobyt pro 
děti s rizikovým chováním" 

3430 Nákup služeb 23 500,00 

RP0178 728 - 
OSVZ 

5399 5169 14032 007 Projekt "Příbram - 
Cestou Sdílení" 

4035 Nákup ostatních 
služeb 

54 000,00 

RP0178 728 - 
OSVZ 

5399 5021 14032 007 Projekt "Příbram - 
Cestou Sdílení" 

4034 OON  35 000,00 

RP0178 728 - 
OSVZ 

5399 5163  007 Projekt "Příbram - 
Cestou Sdílení" 

3701 Pojištění 4 187,00 

RP0178 728 - 
OSVZ 

5399 5021  007 Projekt "Příbram - 
Cestou Sdílení" 

3424 Ostatní osobní 
náklady 

28 000,00 

RP0178 728 - 
OSVZ 

5399 5169  007 Projekt "Příbram - 
Cestou Sdílení" 

3425 Nákup služeb 18 000,00 

RP0178 728 - 
OSVZ 

5399 5139  007 Projekt "Příbram - 
Cestou Sdílení" 

3700 Nákup materiálu  5 000,00 

RP0178 728 - 
OSVZ 

5399 5163  010 Projekt "Prázdninový 
sociálně terapeutický 
program" 

3706 Pojištění 1 700,00 

RP0178 728 - 
OSVZ 

5399 5139  010 Projekt "Prázdninový 
sociálně terapeutický 
program" 

3704 Nákup materiálu 1 500,00 

RP0178 728 - 
OSVZ 

5399 5021  010 Projekt "Prázdninový 
sociálně terapeutický 
program" 

3703 Odměna pro vedoucí 
(DPP) 

2 250,00 

RP0178 728 - 
OSVZ 

5399 5169  010 Projekt "Prázdninový 
sociálně terapeutický 
program" 

3707 Nákup služeb 11 750,00 

RP0178 728 - 
OSVZ 

5399 5021 14032 010 Projekt "Prázdninový 
sociálně terapeutický 
program" 

4031 OON 30 000,00 

RP0178 728 - 
OSVZ 

5399 5139 14032 010 Projekt "Prázdninový 
sociálně terapeutický 
program" 

4032 Spotřební materiál 3 000,00 

RP0178 728 - 
OSVZ 

5399 5169  002 Prevence kriminality 3434 Nákup služeb -121 287,00 

RP0209 741 - OE  4116 14032 002 Neinvestiční přijaté 
transfery 

4029 Neinvestiční účelová 
dotace - program 
prevence kriminality 
na místní úrovni 

248 000,00 

 
 
5 e) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - 
OE o částku 579.264,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ ve stejné výši z důvodu přijetí 
neinvestiční účelové dotace z MŠMT ČR na projekt "ŠABLONY" určené pro příspěvkovou organizaci 
města Základní školu pod Svatou Horou, Balbínova 328, Příbram II 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE o částku 
579.264,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové 
dotace z MŠMT ČR na projekt "ŠABLONY" určené pro příspěvkovou organizaci města Základní školu  
pod Svatou Horou, Balbínova 328, Příbram II. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
č. pož. kapitola paragraf pol. účelový název prvek popis částka změny 
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znak akce rozpočtu 

RP0214 741 - OE  4116 33063 002 
Neinvesti
ční 
přijaté 
transfery 

4277 Neinv. účelová dotace MŠMT ČR - 
"Sablony" ZŠ pod Sv.H. 85 % 

492 374,40 

RP0214 741 - OE  4116 33063 002 
Neinvesti
ční 
přijaté 
transfery 

4278 Neinv. účelová dotace MŠMT ČR - 
"Sablony“ ZŠ pod Sv.H. 15 % 

86 889,60 

RP0214 788 - ŠŠZ 3113 5336 33063 002 
Základní 
školy 

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

492 374,40 

RP0214 788 - ŠŠZ 3113 5336 33063 002 
Základní 
školy 

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

86 889,60 

 
 
5 f) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - 
OE o částku 123.984,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ ve stejné výši z důvodu přijetí 
neinvestiční účelové dotace z MŠMT ČR na projekt "ŠABLONY" určené pro MŠ Kličkova vila 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE o částku 
123.984,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové 
dotace z MŠMT ČR na projekt "ŠABLONY" určené pro MŠ Kličkova vila. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0213 741 - OE  4116 33063 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

4176 Neinv.účelová dotace 
MŠMT ČR - "Šablony" 
MŠ Kličkova vila 85 % 

105 386,40 

RP0213 741 - OE  4116 33063 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

4177 Neinv. účelová dotace 
MŠMT ČR - "Šablony" 
MŠ Kličkova vila 15 % 

18 597,60 

RP0213 788 - ŠŠZ 3111 5336 33063 001 Mateřské 
školy 

4178 Neinv. účelová dotace 
MŠMT ČR - "Šablony" 
MŠ Kličkova vila 85 % 

105 386,40 

RP0213 788 - ŠŠZ 3111 5336 33063 001 Mateřské 
školy 

4179 Neinv. účelová dotace 
MŠMT ČR - "Šablony" 
MŠ Kličkova vila 15 % 

18 597,60 

 
 
5 g) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018 v rámci výdajů na Fondu 
vodohospodářského majetku města Příbram, tj. na kapitole 792 - FOVM snížení běžných výdajů o částku 
60.000,00 Kč a navýšení kapitálových výdajů ve stejné výši 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018 v rámci výdajů na Fondu vodohospodářského 
majetku města Příbram, tj. na kapitole 792 - FOVM snížení běžných výdajů o částku 60.000,00 Kč        
a navýšení kapitálových výdajů ve stejné výši. 

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

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0210 792 - 
FOVM 

3639 5171 001 Běžné 
výdaje 

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

-60 000,00 

RP0210 792 - 
FOVM 

3639 6121 002 
Kapitálové 
výdaje 

4448 Kozičín - vybudování 
kanalizace  

60 000,00 

 
 
5 h) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení rozpočtu kapitoly 
741 - OE (neinvestiční transfery ÚZ 718) o částku 800.000,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 787 - CSZS 
ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace pro Centrum sociálních a zdravotních služeb 
města Příbrami na zajištění provozu protialkoholní stanice v Příbrami dle veřejnoprávní smlouvy ev. č. 
S-2887/ZDR/2018 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení rozpočtu kapitoly 741 - OE 
(neinvestiční transfery ÚZ 718) o částku 800.000,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 787 -CSZS ve stejné 
výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace pro Centrum sociálních a zdravotních služeb města 
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Příbrami na zajištění provozu protialkoholní stanice v Příbrami dle veřejnoprávní smlouvy ev. č. S-
2887/ZDR/2018. 

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

znak 
název 
akce 

prvek 
rozpočtu 

popis částka změny 

RP0215 741 - OE  4122 718 002 
Neinvesti
ční 
přijaté 
transfery 

3970 Neinv. dotace KÚ - CSZS - 
záchytná stanice 

800 000,00 

RP0215 787 - 
CSZS 

3539 5336 718 002 
Transfery 
neinvesti
ční  

3969 Neinvestiční dotace KÚ - záchytná 
stanice 

800 000,00 

 
 
5 i) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE (neinvestiční transfery ÚZ 13013 a ÚZ 00888) o částku 266.760,00 Kč a navýšení 
rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů) ve stejné výši, dále změny v rámci kapitoly 
787 - CSZS z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace pro Centrum sociálních a zdravotních služeb 
města Příbram, tj. navýšení neinvestičního transferu o částku 266.760,00 Kč a snížení provozního 
příspěvku od zřizovatele ve stejné výši a další změny rozpočtu příjmů kapitoly 741 – OE a výdajů 
kapitoly 787 – CSZS v souvislosti se stanovením ÚZ 00888 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - 
OE (neinvestiční transfery ÚZ 13013 a ÚZ 00888) o částku 266.760,00 Kč a navýšení rozpočtu výdajů 
kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů) ve stejné výši, dále změny v rámci kapitoly    787 - CSZS z 
důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace pro Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram, 
tj. navýšení neinvestičního transferu o částku 266.760,00 Kč a snížení provozního příspěvku od 
zřizovatele ve stejné výši a další změny v rozpočtu příjmů kapitoly 741 – OE a výdajů kapitoly 787 – 
CSZS v souvislosti se stanovením ÚZ 00888. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0216 741 - OE  4122 13013 002 
Neinvestiční 
přijaté 
transfery 

4144 Neinv. dotace KÚ - CSZS - 
azylový dům - 15 % 

-69 348,00 

RP0216 741 - OE  4122 00888 002 
Neinvestiční 
přijaté 
transfery 

4351 Dotace pro azylový dům 109 362,00 

RP0216 787 - 
CSZS 

4351 5336 13013 002 Transfery 
neinvestiční  

4145 Neinv. dotace KÚ - CSZS - 
azylový dům - 15 % 

-69 348,00 

RP0216 787 - 
CSZS 

4351 5336 00888 002 Transfery 
neinvestiční  

4449 Neinvestiční dotace KÚ 109 362,00 

RP0217 741 - OE  4122 13013 002 
Neinvestiční 
přijaté 
transfery 

4142 Neinv. dotace  KÚ - CSZS - 
azylový dům - 85  % 

226 746,00 

RP0217 741 - OE 6171 5901  001 Ostatní 3369 Rezerva z dotačních titulů 266 760,00 

RP0217 787 - 
CSZS 

4351 5331  001 Příspěvky 
od zřizovatele 

3475 Neinvestiční příspěvek od 
zřizovatele 

-266 760,00 

RP0217 787 - 
CSZS 

4351 5336 13013 002 Transfery 
neinvestiční  

4143 Neinv. dotace KÚ - CSZS - 
azylový dům - 85 % 

226 746,00 

 
 
5 j) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018 v rámci výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ, 
to je snížení běžných výdajů o částku 79.333,00 Kč a navýšení kapitálových výdajů ve stejné výši 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018 v rámci výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ, to je 
snížení běžných výdajů o částku 79.333,00 Kč a navýšení kapitálových výdajů ve stejné výši. 

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

akce 
prvek 
rozpočtu 

popis částka změny 

RP0219 788 - ŠŠZ 3111 5331 001 
Mateřské 
školy 

910 MŠ pod Svatou Horou - 
neinvestiční příspěvek 

-37 358,00 

RP0219 788 - ŠŠZ 3111 6351 002 
Mateřské 

4456 MŠ pod Svatou Horou - investiční 
příspěvek 

37 358,00 



Město Příbram - RM 16.07.2018  

 7 

školy - 
investiční 
transfery 

RP0219 788 - ŠŠZ 3111 6351 002 
Mateřské 
školy - 
investiční 
transfery 

2398 MŠ Perníková chaloupka . 
investiční příspěvek 

41 975,00 

RP0219 788 - ŠŠZ 3111 5331 001 
Mateřské 
školy 

903 MŠ Perníková chaloupka - 
neinvestiční příspěvek 

-41 975,00 

 
 
5 k) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018 na straně běžných výdajů, to je 
navýšení rozpočtu kapitoly 788 - ŠŠZ o částku 50.000,00 Kč (Alternativní MŠ - neinvestiční příspěvek) a 
snížení rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE (Rezerva z dotačních titulů) ve stejné výši 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018 na straně běžných výdajů, to je navýšení 
rozpočtu kapitoly 788 - ŠŠZ o částku 50.000,00 Kč (Alternativní MŠ - neinvestiční příspěvek) a snížení 
rozpočtu výdajů 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 

RP0194 788 - ŠŠZ 3111 5331 001 
Mateřské 
školy 

911 Alternativní MŠ - neinvestiční 
příspěvek 

50 000,00 

RP0220 741 - OE 6171 5901 001 
Ostatní 

3369 Rezerva z dotačních titulů -50 000,00 

 
 
5 l) 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 květen 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 květen 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. kapito

la 
paragraf pol. Účel. 

znak 
název akce prvek 

rozpo
čtu 

popis částka změny 

RP0203 741 - 
OE 

 4116 13013 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

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

46 132,80 

RP0203 741 - 
OE 

 4116 13013 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

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

9 867,20 

RP0223 749 - 
MěRK 

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

3931 82,38 % Platy 34 427,43 

RP0223 749 - 
MěRK 

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

3930 17,62 % Platy 7 363,57 

RP0223 749 - 
MěRK 

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

3935 82,38 % Pojistné na veřejné 
zdravotní pojištění 

3 098,31 

RP0223 749 - 
MěRK 

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

3934 17,62 % Pojistné na veřejné 
zdravotní pojištění 

662,69 

RP0223 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 
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RP0223 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 

 
 
5 m) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018 v rámci výdajů kapitoly 786 - 
OIRM, to je snížení kapitálových výdajů o částku 331.702,00 Kč a navýšení běžných výdajů ve stejné 
výši 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018 v rámci výdajů kapitoly 786 - OIRM, to je 
snížení kapitálových výdajů o částku 331.702,00 Kč a navýšení běžných výdajů ve stejné výši. 

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

znak 
název 
akce 

prvek 
rozpočtu 

popis částka změny 

RP0221 786 - 
OIRM  

3311 6121  016 
Divadlo 
A. 
Dvořáka 
Příbram 

4234 Hlediště -331 702,00 

RP0221 786 - 
OIRM  

3613 5171  011 
Nebytové 
prostory 

3874 Opravy a udržování 331 702,00 

 
                                                         hl.  pro  4 

 
6) Úpravy rozpisu rozpočtu města na rok 2018 

R.usn.č.709/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

 
6 a) 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 

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. účelový 

znak 
název 
akce 

prvek 
rozpočtu 

popis částka změny 

RP0218 786 - 
OIRM  

3311 6121  016 
Divadlo 
A. 
Dvořáka 
Příbram 

4234 Hlediště -152 823,00 

RP0218 786 - 
OIRM  

3639 6121  034 
Osadní 
výbory 

4450 Stavby 152 823,00 

 
 
6 b) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2018 v rámci kapitoly 777 - OŠKS na straně 
běžných výdajů dle usnesení RM ze dne 29.01.2018 R. usn. č. 56/2018 bodu II 

úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2018 v rámci kapitoly 777 - OŠKS na straně běžných výdajů dle 
usnesení RM ze dne 29.01.2018 R. usn. č. 56/2018 bodu II. 

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

znak 
název 
akce 

prvek 
rozpočtu 

popis částka změny 

RP0225 777 - 
OŠKS 

3319 5139  001 
Kultura, 
sport 

3994 Materiál 3 692,00 

RP0225 777 - 
OŠKS 

3319 5138  001 
Kultura, 
sport 

3995 Nákup zboží  -3 692,00 

RP0225 777 - 
OŠKS 

3319 5169  001 
Kultura, 
sport 

3721 Nákup ostatních služeb -116 620,00 

RP0225 777 - 
OŠKS 

3319 5041  001 
Kultura, 
sport 

3765 Odměny umělcům a jejich 
zástupcům 

116 620,00 

 
                                                         hl.  pro  4 
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7) Návrh platových výměrů nových ředitelů základních škol 

R.usn.č.710/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

návrh platového výměru pro: 
- pana Mgr. Romana Behúna, ředitele Základní školy pod Svatou Horou, Příbram, 

dle předloženého návrhu, s účinností od 01.08.2018, 
- pana Mgr. Petra Šlemendu, ředitele Základní školy, Příbram II, Jiráskovy sady 273, dle 

předloženého návrhu, s účinností od 01.08.2018, 
- pana  Mgr. Josefa Strejce, ředitele Základní školy, Příbram – Březové Hory, Prokopská 337, dle 

předloženého návrhu, s účinností od 01.08.2018, 
- paní Ing. Kláru Karlíkovou, ředitelku Základní školy, Příbram VIII, Školní 75, dle předloženého 

návrhu, s účinností od 01.08.2018, 
- pana Mgr. Jaroslava Kopeckého, pověřeného řízením Základní školy, Příbram VII, 28. října 1, 

dle předloženého návrhu, s účinností od 01.08.2018. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
8) Částečná úhrada projektu zabezpečení MŠ 

R.usn.č.711/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

1) poskytnutí finanční částky ve výši 41.430,50 Kč na částečnou úhradu zabezpečení Mateřské školy 
Pohádka, Příbram I, Hradební 66,  

2) poskytnutí finanční částky ve výši 40.559,50 Kč na částečnou úhradu zabezpečení Mateřské školy 
Jungmannova 91, Příbram III, Jungmannova 91, 

3) poskytnutí finanční částky ve výši 38.708,00 Kč na částečnou úhradu zabezpečení Mateřské školy 
V zahradě, Příbram III, Jungmannova 416, 

4) rozpočtové opatření – změnu rozpočtu města na rok 2018 na straně výdajů, tj. snížení rozpočtu 
kapitoly 777 – OŠKS, prvku č. 1301 Rezerva o celkovou částku 120.698,00 Kč a navýšení rozpočtu 
kapitoly 788 – ŠŠZ, prvku 4454 MŠ Pohádka - investiční příspěvek o částku 41.430,50 Kč, prvku 
1338 MŠ, Příbram III, Jungmannova 91 - investiční příspěvek o částku 40.559,50 Kč a prvku 4455 
MŠ V Zahradě - investiční příspěvek o částku 38.708,00 Kč z důvodu poskytnutí finanční částky    
na částečnou úhradu zabezpečení MŠ.  
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

 

      Kap. 777 – OŠKS, prvek 1301, paragraf 3299, položka 5901   – 120.698,00 Kč 
      Kap. 788 –    ŠŠZ, prvek 4454, paragraf 3111, položka 6351   +   41.430,50 Kč 
      Kap. 788 –    ŠŠZ prvek 1338, paragraf 3111, položka 6351    +   40.559,50 Kč 
     Kap. 788 –    ŠŠZ, prvek 4455, paragraf 3111, položka 6351   +   38.708,00 Kč 

 
                                                         hl.  pro  4 

 
 
9) Žádost p. ……………, nájemce bytu č.  …………… v Příbrami  …………… o odprodej tohoto bytu 

R.usn.č.712/2018        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

žádost p. ……………, nájemce bytu č.  …………… v Příbrami  …………… o odprodej tohoto bytu, ze 
dne 31.5.2018 (doručena dne 5.6.2018). 

         
II.   n e d o p o r u č u j e  ZM 
schválit prodej nástavbového bytu č.  …………… v budově čp.  …………… v Příbrami  …………… vč. 
přísl. spol. podílu ve výši 230/25979 na společných částech budovy čp. 220, 221 a 222, bytový dům, 
v k. ú. Březové Hory, Příbram VII a pozemcích p. č. st. 1010, st. 1011 a st. 1012 v k. ú. Březové Hory, 
Příbram VII.           
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
10) Žádost o prodloužení lhůty k uzavření kupní smlouvy - prodej bytové jednotky č. …………… vč. spol. 
podílu v budově čp.  …………… v Příbrami III (nástavbový byt) nájemci  p.  …………… 
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R.usn.č.713/2018        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

informaci MěRK o žádosti nájemce bytu č.  …………… v budově čp.  …………… v Dlouhé ulici 
v Příbrami III o prodloužení lhůty k uzavření kupní smlouvy – prodej předmětné bytové jednotky           
do 31.9.2018. 
 
II.   n e d o p o r u č u j e   ZM 
prodloužení lhůty k uzavření kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č.  …………… vč. příslušného 
spoluvlastnického podílu  přináležejícího k bytu, v budově čp.  …………… v Dlouhé ulici, Příbram III,    
za cenu 1500,- Kč/m

2
, nájemci p.  …………… do 30.9.2018. Pan  …………… je oprávněným nájemcem 

bytové jednotky -  nájemní smlouva k bytu byla uzavřena dne 1.12.1998. Celková kupní cena činí 
53.310,- Kč. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
11) Žádost o prodloužení lhůty k uzavření kupní smlouvy - prodej bytové jednotky č. …………… vč. spol. 
podílu v budově čp.  …………… v Příbrami III (nástavbový byt) nájemci p.  …………… 

R.usn.č.714/2018      
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

informaci MěRK o žádosti p. ……………, uživatelky  bytu č.  …………… v budově čp. …………… 
v Dlouhé ulici v Příbrami III (bez právního titulu ke dni jednání RM dne 16.7.2018), o prodloužení lhůty 
k uzavření kupní smlouvy – prodej předmětné bytové jednotky, o průběhu nájemního vztahu k bytu č.  
…………… (v interní evidenci MěRK veden byt pod č.  ……………). 
 
II.   n e d o p o r u č u j e   ZM 
prodloužení lhůty k uzavření kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č.  …………… vč. příslušného 
spoluvlastnického podílu přináležejícího k bytu, v budově čp.  …………… v Dlouhé ulici, Příbram III,     
za cenu 1500,- Kč/m

2
, p.  …………… do rozhodnutí soudu o platnosti či neplatnosti výpovědi z nájmu 

podané p. ……………. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
12) Návrh na schválení RM uzavření nájemních smluv v konsolidovaném znění se stávajícími nájemci 
bytů (bytových jednotek a nebytových prostor k podnikání), nebytových jednotek 

(staženo z programu) 
 
 
13) Mobilní hlasové a datové služby pro město Příbram – výběr dodavatele 

R.usn.č.715/2018        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Mobilní hlasové a datové služby pro město Příbram“ (dále 
jen „veřejná zakázka“) zadávané ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, uvedenou v důvodové zprávě. 
 
II.   r o z h o d u j e 
o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku společnosti Vodafone 
Czech Republic a.s., se sídlem Náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha, IČO 25788001 za ceny 
jednotlivých tarifů se specifikací služeb uvedených v nabídce. 
 
III.   s c h v a l u j e 
1) závěry hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídky dodavatele,  
2) uzavření smlouvy na zakázku „Mobilní hlasové a datové služby pro město Příbram“ se společností 

Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha, IČO 25788001 

za ceny jednotlivých tarifů se specifikací služeb uvedených v nabídce. 
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IV.   u k l á d á 
OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky dle bodu II. a III. tohoto 
usnesení. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
14) Předání majetku 

Hlasováno o návrhu Ing. Dvořáka. 
R.usn.č.716/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

svěření vozidla Škoda Fabia, RZ 1SI 4464, rok výroby 2010, v pořizovací hodnotě 276.231,00 Kč  
příspěvkové organizaci Technické služby města Příbrami, U Kasáren 6, Příbram,  IV k hospodaření. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 

15) Stížnost  …………… na chybné vyhodnocení výsledků projektu Společně pro Příbram 

(staženo z programu) 
 
 
16) Oprava revizních šachtic a kanalizačního řadu stoky V – dodatek č. 1 

R.usn.č.717/2018        
Rada    I.   b e r e  n a  v ě d o m í  

změnu rozsahu prací, provedených při realizaci opravy kanalizačního řadu stoky V oproti původnímu 
předpokládanému rozsahu, uvedenému v položkovém rozpočtu ze dne 19.04.2018. 
 
II.   s c h v a l u j e   
1) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 643/OIRM/2018 na opravu revizních šachtic a 

kanalizačního řadu stoky V, se společností 1. SčV, a. s., se sídlem Ke Kablu 971,  Praha 10, PSČ 
100 00, IČO 47549793, za nabídkovou cenu 980.270,07 Kč bez DPH, to je 1.186.126,7 Kč včetně 
DPH, dle položkového rozpočtu ze dne 18.06.2018, kterým postihuje změny, uvedené v důvodové 
zprávě.  
 

2) úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2018 v rámci kapitoly 792 – FOVM na straně běžných výdajů 
dle usnesení RM ze dne 29.01.2018 R. usn. č. 56/2018, bodu II. 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
Kapitola 792 – FOVM, prvek č. 3828, § 3639, pol. 5171       – 3.411.790,20 Kč  
Kapitola 792 – FOVM, prvek č. 4451, § 3639, pol. 5171       + 3.411.790,20 Kč.  

 
                                                         hl.  pro  4 

 
 
17) Podbalení pod novou asfaltovou plochou v ulici Hradební 

R.usn.č.718/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

přímé zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo na podbalení pod novou asfaltovou plochou v ulici 
Hradební, s firmou G-MONT CR s. r. o., se sídlem Tovární 1112, Chrudim, PSČ 537 01, IČO 25263382, 
za nabídkovou cenu 92.000,00 Kč bez DPH, to je 111.320,00 Kč včetně DPH, dle rozpočtu ze dne 
13.06.2018, který je nedílnou součástí smlouvy.  
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
18) Jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele 
příspěvkové organizace Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 

R.usn.č.719/2018        
Rada   v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),       

ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb.,        
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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.674/2018 ze dne 25.06.2018 

 
I.   j m e n u j e  
konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 ve složení: 
pan Mgr. Václav Švenda, člen určený zřizovatelem, předseda komise 
paní Mgr. Jarmila Potůčková, člen určený zřizovatelem 
paní Mgr. Blanka Suchanová, člen určený ředitelem krajského úřadu 
paní Mgr. Miroslava Březinová, inspektor ČŠI 
pan Mgr. Roman Behún, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství 
     podle druhu a typu příslušné školy 
paní Mgr. Renata Nováková, pedagogický pracovník školy 
paní Ing. Lucie Fousková, člen školské rady    

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

 
                                                         hl.  pro  4 

 
 
19) Platební rozkaz ve věci vedené Okresním soudem Příbram pod sp. zn. 13 C 99/2018-78 

R.usn.č.720/2018        
Rada    u k l á d á 

OPVZ:  
1) podat odpor proti platebnímu rozkazu vydanému Okresním soudem Příbram pod sp. zn. 9C 

214/2016-92, 
2) ve spolupráci s právními zástupci připravit podmínky ukončení soudních sporů ohledně  parkoviště 

Uran. 
  

                                                         hl.  pro  4 
 
 
20) Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na projekt „Family Fest“ 

R.usn.č.721/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

přijetí dotace ve výši 200.000,00 Kč z rozpočtu Středočeského kraje na projekt „Family Fest“ a uzavření 
smlouvy o poskytnutí dotace se Středočeským krajem na tento projekt. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
21) Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na projekt „Připomenutí 100. výročí návratu 
lederských uprchlíků do vlasti“ 

R.usn.č.722/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

přijetí dotace ve výši 100.000,00 Kč z rozpočtu Středočeského kraje na projekt „Připomenutí 100. výročí 
návratu lederských uprchlíků do vlasti“ a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace se Středočeským 
krajem na tento projekt. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
22) Výběr zhotovitele pro vybudování cyklotrasy Bohutín - Drkolnov 

R.usn.č.723/2018        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

1) na základě vnitřní směrnice č. 2/2011, čl. VII., bod 6 b), zadání stavebních prací na vybudování 
cyklotrasy Bohutín – Drkolnov zhotoviteli – Strabag a.s. (IČO: 60838744) za nabídkovanou cenu 
2.104.220,28 Kč bez DPH (tj. 2.546.106,54 Kč včetně DPH),  
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2) 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: 
Kapitola 786 – OIRM, prvek č. 4237, paragraf 3639, pol. 6121   -  2.546.107,00 Kč 
Kapitola 786 – OIRM, prvek č. 3852, paragraf 2219, pol. 6121   + 2.546.107,00 Kč. 

 
II.   u k l á d á 
OIRM ve spolupráci s OPVZ administrovat uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem Strabag (IČO: 
60838744) na stavební akci cyklotrasa Bohutín - Drkolnov.  
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
 
 
 
23Různé      

 
 
 
Zápis ověřili: 
Mgr. Alena Ženíšková 
PhDr. Petr Vácha 
 
Ing. Jindřich Vařeka, 
starosta 
 
Zapsala: Iva Černohorská 
Příbram, dne: 18.07.2018   
 
Ověřeno: 20.07.2018 
Vyvěšeno: 20.07.2018 


