Město Příbram - RM 06.08.2018
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 06.08.2018
od 13.00 hodin na Městském úřadě Příbram

1) Zahájení, kontrola zápisu a usnesení z minulé RM, ověřovatelé
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Václav Švenda, 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. Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím dotace pro KJD
6. Žádost o pronájem NP č. 701 (restaurace Zlatý soudek) v Příbrami I/98
7. Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2018
8. Úpravy rozpisu rozpočtu města na rok 2018
9. Program pro poskytování dotací pro rok 2019 – oblast životní prostředí
10. Plán odpadového hospodářství města Příbram
11. Zvýšení odměny členům JSDHO zřízených městem
12. Projednání stavu požární ochrany ve městě Příbram
13. Souhrnná zpráva o vodohospodářském majetku města Příbram za rok 2017
14. Návrh plánu běžných oprav a údržby vodohospodářského majetku města Příbrami na rok 2019
15. Oprava obtoku rybníka Horní Obora – pokračování prací
16. Smlouva o uměleckém výkonu v rámci akce Adventní trhy Příbram – skupina Buty
17. Smlouva o uměleckém výkonu v rámci akce Adventní trhy Příbram – Leona Machálková
18. Smlouva o uměleckém výkonu v rámci akce Adventní trhy Příbram – Milan Drobný
19. Program pro poskytování dotací pro rok 2019 – výchova a vzdělávání
20. Návrh na přidělení bytu v DPS
21. Výjimka ze směrnice č. 1/2018/MěÚ - návrh na přidělení sociálního bytu (paní ……………)
22. Strategický plán sociálního začleňování 2018 – 2021
23. Koncepce prevence kriminality města Příbram 2019 – 2021
24. Výjimka ze Směrnice č. 1/2018/MěÚ na přidělení sociálního bytu (p. ……………)
25. Žádost o finanční příspěvek (HC Příbram, z. s.)
26. Žádost o dotaci (ADRA, o.p.s.)
27. Schválení daru dětem v dětských domovech
28. Smlouva o nájmu prostor pro realizaci dětských skupin CSZS
29. Prodlužování smluv a program sociální práce pro ubytované nájemníky v městské ubytovně podle
Pravidel č. 1/2017
30. Stanovisko města Příbram k realizaci projektů „Sociální bydlení v Příbrami“ společnosti Smetanka Living
z.s. do 80. výzvy „Sociální bydlení po sociálně vyloučené lokality II“
31. Dodatek č. 3 Smlouvy o výpůjčce nemovitostí CSZS
32. 1) Sepsání souhlasného prohlášení o nabytí vlastnického práva vydržením pozemků p. č. 925 a p. č.
3170/4, oba v katastrální území Příbram
2) Žádost o prodej pozemků p. č. 925 a p. č. 3170/4, oba v katastrálním území Příbram
33. Žádost o prodej pozemků p. č. 921 a p. č. 3170/5 v katastrálním území Příbram
2
2
34. Žádost o prodej části pozemku p. č. 677/10 o výměře cca 10 m z celkové výměry 761 m v katastrálním
území Březové Hory
35. Žádosti o prodej pozemků p. č. 150/1 a p. č. 151/1, oba v k. ú. Lazec
36. Žádost o prodej pozemků p. č. 587/2 a p. č. 587/1, oba v katastrálním území Podlesí nad Litavkou
37. Žádost o ukončení nájemní smlouvy o pronájmu pozemku A č.333/OP/2009, žádost o prominutí
nájemného
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38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Návrh na schválení podání výpovědi z nájmu bytu pro ……………, nájemníka bytu č. ……………,
Hradební 69, Příbram I, z důvodu dlužných plateb
Žádost o udělení výjimky ze zákazu požívání alkoholických nápojů dle vyhlášky č. 3/2018 ze dne
18.06.2018 – „Hefaistos CZ s.r.o.“
Rozšíření MKDS 2018 (nové kamerové body) – uzavření smluv
Zápis z jednání Kulturní, letopisecké a památkové komise
Poskytnutí propagačních materiálů
Program pro poskytování dotací pro rok 2019 – KULTURNÍ AKTIVITY
Program pro poskytování dotací pro rok 2019 – PAMÁTKY MÍSTNÍHO VÝZNAMU
Program pro poskytování dotací pro rok 2019 – ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ
Program pro poskytování dotací pro rok 2019 – JEDNORÁZOVÉ SPORTOVNÍ AKCE
Program pro poskytování dotací pro rok 2019 – ZAHRANIČNÍ VZTAHY A MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE
Program pro poskytování dotací pro rok 2019 – VRCHOLOVÝ SPORT
Program pro poskytování dotací pro rok 2019 – REPREZENTANT ČR
Žádost o souhlas vlastníka pozemku p. č. 455/19, k. ú. Březové Hory, s umístěním knihobudky na části
tohoto pozemku
Kulturní dům Příbram - trafostanice
„Realizace parkoviště Čechovská, Příbram“ – Dodatek č. 1
Přidělení sociálního bytu (paní ……………)
1. Žádost o zřízení věcného břemene cesty přes části pozemků p. č. 992 a p. č. 993/1, oba v k. ú. Příbram
2. Žádost o udělení souhlasu s umístěním závory na pozemku p. č. 992 v k. ú. Příbram
Žádost o vydání souhlasu s uzavřením podnájemní smlouvy na podnájem částí pozemků p. č. 4516/1
a p. č. 4507/1, oba v k. ú. Příbram
Rekonstrukce psího útulku v Lazci
Delegace pravomoci rozhodovat o výpovědi nájemních smluv dle § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění
Uzavření smluv o zápůjčce se zájemci o domácí kompostéry
InLine dráha Nový rybník – Fialův rybník, dodatek č. 1 k SoD
Objekt zázemí Nový rybník – částečná revokace usnesení, dodatek č. 2
Výměna dešťové kanalizace v hav. stavu, Zdaboř
Zažijte to znovu – 100. výročí založení Československé republiky
Dodatek č. 2 k mandátní smlouvě ze dne 12.02.2007
Různé

R.usn.č.761/2018
Rada
schvaluje
upravený program dnešního jednání RM.
hl. pro 5
3) Informace členů RM

4) Interpelace

5) Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím dotace pro KJD
R.usn.č.762/2018
Rada s o u h l a s í
s přijetím dotace v Programu 2018 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek pro organizaci Knihovna Jana Drdy na pořízení
nového mobiliáře – regálů na knihy a časopisy.
hl. pro 5
6) Žádost o pronájem NP č. 701 (restaurace Zlatý soudek) v Příbrami I/98
R.usn.č.763/2018
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
informaci MěRK o podaných žádostech zájemců o pronájem nemovitostí – nebytový prostor k podnikání
č. 701 (interní evidence správce) v budově č.p. 98 v Příbrami I (restaurace Zlatý soudek), pana Petra
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Erbena, podnikatel v oboru pohostinství, se sídlem Čsl. Armády 399, 262 01 Stará Huť, IČO:71088059
a firmy EMIDA BAR s.r.o., se sídlem Jičínská 226/17, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 01822853.
II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor k podnikání č. 701 v budově č.p. 98 v Příbrami I
s firmou EMIDA BAR s.r.o. se sídlem Jičínská 226/17, Praha 3, Žižkov, IČO: 01822853, zast jednatelem
panem Petrem Erbenem, bytem Čsl. Armády 399, 262 02 Stará Huť, na dobu určitou 20 let (dle
žádosti), cena obvyklého nájemného činí 1100,-Kč/m2/rok (dle znaleckého posudku č. 3924-2/18
znalce z oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí – ing. Rudolfa Štěpánka ze dne 3.1.2018, účel
znaleckého posudku – zjištění obvyklého nájemného nebytového prostoru v domě č.p. 98 v Příbrami I),
počátek nájmu od 1.9. 2018. Pronajímatel uděluje nájemci souhlas s odpisováním prokazatelného
technického zhodnocení vynaloženého nájemcem.
Cena obvyklého nájemného bude po dobu prvních 10 let snížena na 50% tj. 550,-Kč/m2/rok. Po dobu
trvání stavebních úprav (rekonstrukce) nebytových prostor v prvním roce nájmu bude nájemné sníženo
z ceny 550,-Kč/m2/rok (45,85 Kč/m2/měsíc) na 2,-Kč/m2/měsíc, nejdéle však do konce února 2019.
Snížení nájemného (z ceny obvyklé) je považováno za finanční kompenzaci za budoucí vložené
investice do zhodnocení nebytových prostor vlastníka – pronajímatele. Smluvní strany se nebudou při
skončení nájmu finančně vypořádávat.
hl. pro 5
7) Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2018
R.usn.č.764/2018
Rada I. d o p o r u č u j e ZM
schválit:
7 a) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení rozpočtu příjmů
kapitoly 741 - OE o částku 23.642.110,00 Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE ve stejné výši
z důvodu stanovení daně z příjmů právnických osob za obec (město Příbram) za rok 2017
rozpočtového opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 OE o částku 23.642.110,00 Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE ve stejné výši z důvodu
stanovení daně z příjmů právnických osob za obec (město Příbram) za rok 2017.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

RP0240

741 - OE

RP0240

741 - OE

paragraf

6399

pol.

název akce

1122

001 Daně z příjmů, nemovitých
věcí a přidané hodnoty, odvody
loterie a VHP
001 Ostatní

5365

prvek
rozpočtu
32

popis

částka změny

Daň z příjmů za
obec

23 642 110,00

3698

Daň z příjmů za
město Příbram

23 642 110,00

7 f) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení rozpočtu příjmů
kapitoly 741 - OE (ÚZ 13305) o částku 7.259.800,00 Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE
(rezerva z dotačních titulů) ve výši 1.997.800,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 787 - CSZS o částku
5.262.000,00 Kč, tj. úpravy rozpočtu výdajů v rámci kapitoly spočívající v navýšení neinvestičního
transferu s ÚZ 13305 o 7.259.800,00 Kč a snížení neinvestičního příspěvku zřizovatele o 1.997.800,00 Kč
z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje pro příspěvkovou
organizaci Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram na činnosti nebo soubor činností
podle zákona č. 108/2006 Sb., zákona o sociálních službách
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 OE (ÚZ 13305) o částku 7.259.800,00 Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva z
dotačních titulů) ve výši 1.997.800,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 787 - CSZS o částku 5.262.000,00
Kč, tj. úpravy rozpočtu výdajů v rámci kapitoly spočívající v navýšení neinvestičního transferu s ÚZ
13305 o 7.259.800,00 Kč a snížení neinvestičního příspěvku zřizovatele o 1.997.800,00 Kč z důvodu
přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje pro příspěvkovou organizaci
Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram na činnosti nebo soubor činností podle zákona
č. 108/2006 Sb., zákona o sociálních službách.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

účel.

název akce

prvek

popis

částka změny
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RP0256

741 - OE

RP0256

787 CSZS
741 - OE
787 CSZS

RP0256
RP0256

Rada

4122
4351

5331

6171
4351

5901
5336

znak
13305

002 Neinvestiční
přijaté transfery
001 Příspěvky od
zřizovatele
001 Ostatní
002 Transfery
neinvestiční

13305

rozpočtu
3603
3475
3369
3602

Neinvestiční dotace KÚ poskytování soc. služeb
Neinvestiční příspěvek od
zřizovatele
Rezerva z dotačních titulů
Neinvestiční dotace KÚ poskytování soc. služeb

7 259 800,00
-1 997 800,00
1 997 800,00
7 259 800,00

II. s c h v a l u j e

7 b) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 OE o částku 784.729,64 Kč a navýšení výdajů kapitoly 787 - CSZS ve stejné výši z důvodu přijetí
neinvestiční účelové dotace na projekt č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003524 Aktivizace rodin s dětmi na
eliminace rizik vedoucích k sociálnímu vyloučení
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE o částku
784.729,64 Kč a navýšení výdajů kapitoly 787 - CSZS ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční
účelové dotace na projekt č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003524 Aktivizace rodin s dětmi na eliminace
rizik vedoucích k sociálnímu vyloučení.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

pol.

účelový
znak

název akce

RP0233

741 - OE

4116

13013

RP0233

741 - OE

4116

13013

RP0233

787 CSZS

4378

5336

13013

RP0233

787 CSZS

4378

5336

13013

002
Neinvestiční
přijaté
transfery
002
Neinvestiční
přijaté
transfery
002
Transfery
neinvestiční
002
Transfery
neinvestiční

paragraf

prve
k
rozp
očtu
4059

popis

částka změny

MPSV - CSZS - dotace na "Aktivní
začleňování" - 15 %

82 603,12

4058

MPSV - CSZS - dotace na "Aktivní
začleňování" - 85 %

702 126,52

4060

MPSV - CSZS - dotace na "Aktivní
začleňování" - 85 %

702 126,52

4061

MPSV - CSZS - dotace na "Aktivní
začleňování" - 15 %

82 603,12

7 c) 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 41.511,00 Kč (za červen 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 41.511,00 Kč (za červen 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.

RP0244

717 MP

5311

5011

účel.
znak
13013

RP0244

717 MP

5311

5011

13013

RP0244

717 MP

5311

5032

13013

RP0244

717 MP

5311

5032

13013

název akce
002 OP Zaměstnanost - vytvoření prac.
příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací (koordinátor a pomocník APK)
002 OP Zaměstnanost - vytvoření prac.
příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací (koordinátor a pomocník APK)
002 OP Zaměstnanost - vytvoření prac.
příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací (koordinátor a pomocník APK)
002 OP Zaměstnanost - vytvoření prac.
příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací (koordinátor a pomocník APK)

prvek
rozpočtu
3627

popis
Platy 82,38 %

částka
změny
25 519,68

3628

Platy 17,62 %

5 458,32

3629

Zdravotní
pojištění 82,38
%
Zdravotní
pojištění 17,62
%

2 296,75

3630

491,25
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RP0244

717 MP

5311

5031

13013

002 OP Zaměstnanost - vytvoření prac.
příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací (koordinátor a pomocník APK)

3631

RP0244

717 MP

5311

5031

13013

002 OP Zaměstnanost - vytvoření prac.
příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací (koordinátor a pomocník APK)

3632

RP0244

717 MP
717 MP
717 MP
741 OE

5311

5011

001 Provozní výdaje MP

69

5311

5032

001 Provozní výdaje MP

72

5311

5031

001 Provozní výdaje MP

70

4116

002 Neinvestiční přijaté transfery

3601

RP0244
RP0244
RP0247

RP0247

741 OE

4116

13013

002 Neinvestiční přijaté transfery

4330

RP0247

741 OE

4116

13013

002 Neinvestiční přijaté transfery

4331

Pojistné na
sociální
zabezpečení a
příspěvek ...
82,38 %
Pojistné na
sociální
zabezpečení a
příspěvek ...
17,62 %
Platy
zaměstnanců
Zdravotní
pojištění
Sociální
pojištění
Neinvestiční
transfer od ÚP
- předpoklad
Nové pracovní
příležitosti
ESF 82,38 %
Nové pracovní
příležitosti
17,62 % SR

6 380,33

1 364,67

-30 978,00
-2 788,00
-7 745,00
-41 511,00

34 196,76

7 314,24

7 d) 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 červen 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
rozpočtového 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 červen 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.

RP0246

749 MěRK

6409

5011

účel.
znak
13013

RP0246

749 MěRK

6409

5011

13013

RP0246

749 MěRK

6409

5032

13013

RP0246

749 MěRK

6409

5032

13013

RP0246

749 MěRK

6409

5031

13013

RP0246

749 MěRK

6409

5031

13013

RP0248

741 OE

4116

13013

RP0248

741 OE

4116

13013

název akce
003 Nové prac.
příležitosti (vrátný) VPP, OP
Zaměstnanost
003 Nové prac.
příležitosti (vrátný) VPP, OP
Zaměstnanost
003 Nové prac.
příležitosti (vrátný) VPP, OP
Zaměstnanost
003 Nové prac.
příležitosti (vrátný) VPP, OP
Zaměstnanost
003 Nové prac.
příležitosti (vrátný) VPP, OP
Zaměstnanost
003 Nové prac.
příležitosti (vrátný) VPP, OP
Zaměstnanost
002 Neinvestiční
přijaté transfery
002 Neinvestiční
přijaté transfery

prvek
rozpočtu
3931

popis

částka změny

82,38 % Platy

34 427,43

3930

17,62 % Platy

7 363,57

3935

82,38 % Pojistné na
veřejné zdravotní pojištění

3 098,31

3934

17,62 % Pojistné na
veřejné zdravotní pojištění

662,69

3933

82,38 % Pojistné na
sociální zabezpečení a
příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti
17,62 % Pojistné na
sociální zabezpečení a
příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti
Nové pracovní příležitosti
82,38 % z ESF (vrátný na
ubytovně)
Nové pracovní příležitosti
17,62 % ze SR (vrátný na
ubytovně)

8 607,06

3932

3928

3929

1 840,94

46 132,80

9 867,20
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7 e) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 OE (neinvestiční transfery, ÚZ 00603) o částku 395.500,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 780 - KJD ve
stejné výši z důvodu přijetí 3. 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
(neinvestiční transfery, ÚZ 00603) o částku 395.500,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 780 - KJD ve
stejné výši z důvodu přijetí 3. splátky neinvestiční účelové dotace na "Zajišťování regionálních funkcí
knihoven ve Středočeském kraji“.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0255

780 KJD
741 OE

3314

5336

účelový
znak
00603

4122

00603

RP0255

název akce
002 Transfery
neinvestiční
002 Neinvestiční
přijaté transfery

prvek
rozpočtu
3409

popis

1132

"Zajištění regionálch funkcí
knihoven ve Středočeském kraji"

Neinvestiční dotace StČ kraje

částka
změny
395 500,00
395 500,00

7 g) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018 v rámci výdajů kapitoly 786 OIRM (Parkovací systémy v Čechovské ulici v Příbrami VIII)
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018 v rámci výdajů kapitoly 786 - OIRM
(Parkovací systémy v Čechovské ulici v Příbrami VIII).
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0254

786 OIRM

2219

5169

účel.
znak
17016

RP0254

786 OIRM

2219

5169

17015

RP0254

786 OIRM

2219

5169

RP0254

786 OIRM
786 OIRM
786 OIRM

2219

6121

2219

6121

2219

6121

786 OIRM

2219

6121

RP0254
RP0254

RP0254

17969

17968

název akce
021 Parkovací systémy
"Čechovská" v Pb. VIII Dílčí část IV.
021 Parkovací systémy
"Čechovská" v Pb. VIII Dílčí část IV.
021 Parkovací systémy
"Čechovská" v Pb. VIII Dílčí část IV.
009 Parkoviště - Čechovská
ulice, Příbram VIII
033 Parkovací systémy
"Čechovská" v Pb. VIII
033 Parkovací systémy
"Čechovská" v Pb. VIII
033 Parkovací systémy
"Čechovská" v Pb. VIII

prvek
rozpočtu
4420

popis

částka změny

Náku osttních
služeb EU 85 %

76 500,00

4421

Nákup ostatních
služeb SR 5 %

4 500,00

4422

Nákup služeb
vlastní zdroje 10 %

9 000,00

3849

Realizace stavby

-1 195 378,00

4416

Parkovací systémy
Čechovská 85 %
Parkovací systémy
Čechovská vlastní zdroje 10 %
Parkovací systémy
Čechovská 5 %

940 021,00

4418

4417

110 238,00

55 119,00

7 h) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 OE o částku 2.100.000,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 778 - DAD ve stejné výši z důvodu přijetí
účelové neinvestiční dotace na vlastní uměleckou činnost v roce 2018
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE o částku
2.100.000,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 778 - DAD ve stejné výši z důvodu přijetí účelové
neinvestiční dotace na vlastní uměleckou činnost v roce 2018.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

RP0261

741 OE
778 DAD

RP0261

paragraf

3311

4116

účelový
znak
34352

5336

34352

pol.

název akce
002 Neinvestiční
přijaté transfery
003 Transfery
neinvestiční

prvek
rozpočtu
1221
3449

popis

částka změny

Neinvestiční dotace z
MK ČR
Neinvestiční transfer
MK - divadelní
činnost

2 100 000,00
2 100 000,00

7 i) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018 na kapitole 792 - FOVM, tj.
navýšení rozpočtu výdajů Fondu vodohospodářského majetku města Příbram o částku 2.306.715,00 Kč
změnou financování ve stejné výši
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rozpočtového opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018 na kapitole 792 - FOVM, tj. navýšení
rozpočtu výdajů Fondu vodohospodářského majetku města Příbram o částku 2.306.715,00 Kč změnou
financování ve stejné výši.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

RP0259

792 - FOVM

RP0259

792 - FOVM

paragraf

2321

pol.

název akce

8115

001 Zapojení zůstatku
základního běžného účtu z
předchozích let
001 Běžné výdaje

5171

prvek
rozpočtu
3846

4460

popis

částka změny

Zapojení zůstatku
základního běžného účtu z
předchozích let
Hyperboloidní míchadla

2 306 715,00

2 306 715,00

7 j) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018 na straně kapitálových výdajů
v rámci kapitoly 786 - OIRM
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018 na straně kapitálových výdajů v rámci kapitoly
786 – OIRM.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0263

786 OIRM
786 OIRM

3311

6121

3314

6121

RP0263

786 OIRM

3314

6121

RP0263

786 OIRM

3314

6121

RP0263

účel.
znak

34929

název akce
016 Divadlo A.
Dvořáka Příbram
007 Knihovna Jana
Drdy, Příbram I bezbariérový přístup
007 Knihovna Jana
Drdy, Příbram I bezbariérový přístup
007 Knihovna Jana
Drdy, Příbram I bezbariérový přístup

prvek
rozpočtu
4231

popis

částka změny

Malá scéna

-1 941 878,00

3856

Realizace stavby - dotace

4 715,00

4436

Realizace stavby - vlastní
zdroje - uznatelné náklady

987 735,00

4437

Realizace stavby - vlastní
zdroje - neuzantelné
náklady

949 428,00

7 k) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018 v rámci kapitálových výdajů na
kapitole 736 - SÚÚP
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018 v rámci kapitálových výdajů na kapitole 736 –
SÚÚP.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0262

736 SÚÚP

3699

6119

účelový
znak
17968

RP0262

736 SÚÚP

3699

6119

17969

RP0262

736 SÚÚP

3699

6119

RP0262

736 SÚÚP

3635

6119

název akce
002 Územní studie
pro obce ve
správním obvodu
ORP Příbram
002 Územní studie
pro obce ve
správním obvodu
ORP Příbram
002 Územní studie
pro obce ve
správním obvodu
ORP Příbram
001 Investiční
nákupy a výdaje
související

prvek
rozpočtu
4360

popis

částka změny

Ostatní nákup
dlouhodobého nehmotného
majetku 5 %

41 083,00

4359

Ostatní nákup
dlouhodobého nehmotného
majetku 85 %

646 986,00

4361

Ostatní nákup
dlouhodobého nehmotného
majettku 10 % (město)

73 091,00

331

Územní plán - projektová
dokumentace

-761 160,00

hl. pro 5
8) Úpravy rozpisu rozpočtu města na rok 2018
R.usn.č.765/2018
Rada s c h v a l u j e
8 a) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2018 na straně běžných výdajů v rámci kapitoly 723
– OŽP dle usnesení RM ze dne 29.01.2018 R. usn. č. 56/2018 bodu II
úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2018 na straně běžných výdajů v rámci kapitoly 723 – OŽP 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:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

název akce

RP0241

723 - OŽP

3729

5169

RP0241

723 - OŽP

3741

5169

003 Ochrana
přírody, lesní a
vodní hospodářství
003 Ochrana
přírody, lesní a
vodní hospodářství

prvek
rozpočtu
315

2060

popis

částka změny

Služby odstraňování,odpadů,
vzorky, posudky
Péče o zraněné
živočichy

-102 000,00

102 000,00

8 b) Návrh na 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
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:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

název akce

RP0264

792 FOVM
792 FOVM
792 FOVM

3639

5171

2321

5171

2321

5171

001 Běžné
výdaje
001 Běžné
výdaje
001 Běžné
výdaje

RP0264
RP0264

prvek
rozpočtu
3828
4460
4462

popis

částka změny

Oprava vodojemu Husa - IIIa,
IIIb a IV. etapa
Hyperboloidní míchadla

-1 299 421,00

Výměna čerpadel dosazovací
a usazovací nádrže

636 130,00

663 291,00

hl. pro 5
9) Program pro poskytování dotací pro rok 2019 – oblast životní prostředí
R.usn.č.766/2018
Rada d o p o r u č u j e ZM
schválit Program pro poskytování dotací pro rok 2019 – oblast životní prostředí v předloženém znění.
hl. pro 5
10) Plán odpadového hospodářství města Příbram
Hlasováno o návrhu Mgr. Švendy.
R.usn.č.767/2018
Rada s t a h u j e
předložený materiál z dnešního jednání RM.
hl. pro 5
11) Zvýšení odměny členům JSDHO zřízených městem
R.usn.č.768/2018
Rada s c h v a l u j e
zvýšení odměny zaměstnancům města - členům JSDHO zřízených městem Příbram z částky 75,00 Kč
na 90,00 Kč, na základě uzavřených dohod o provedení práce, za každou odpracovanou hodinu při
hasebním, technickém nebo jiném zásahu JSDHO, za pohotovost nařízenou KOPIS HZS
Středočeského kraje a za výkon zaměstnavatelem schválených obdobných služeb, dnem 1.1.2019.
hl. pro 5
12) Projednání stavu požární ochrany ve městě Příbram
R.usn.č.769/2018
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení stavu požární ochrany za 1. pololetí roku 2018.
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II. u k l á d á
Odboru občanských agend předložit materiál do ZM.
hl. pro 5
13) Souhrnná zpráva o vodohospodářském majetku města Příbram za rok 2017
R.usn.č.770/2018
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
souhrnnou zprávu o vodohospodářském majetku města Příbram za rok 2017, vyhotovenou společností
1. SčV, a.s., se sídlem Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10.
II. u k l á d á
OIRM předložit Zastupitelstvu města Příbram souhrnnou zprávu o vodohospodářském majetku města
Příbram za rok 2017, vyhotovenou společností 1. SčV, a.s., se sídlem Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10.
hl. pro 5
14) Návrh plánu běžných oprav a údržby vodohospodářského majetku města Příbrami na rok 2019
R.usn.č.771/2018
Rada b e r e n a v ě d o m í
návrh plánu běžných oprav a údržby vodohospodářského majetku města Příbrami na rok 2019,
vyhotovený společností 1. SčV, a.s., se sídlem Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10.
hl. pro 5
15) Oprava obtoku rybníka Hořejší Obora – pokračování prací
R.usn.č.772/2018
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
změnu způsobu řešení, druhu a rozsahu prací, které bude nutno provést v souvislosti s pokračováním
oprav obtoku rybníka Hořejší Obora.
II. s c h v a l u j e
1) vyrovnání pohledávek a závazků ze Smlouvy o dílo č. 1053/OIRM/2017 (RM dne 18.09.2017, č. usn.
942/2017) a následné ukončení smlouvy;
2) přímé zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo na opravu obtoku rybníka Hořejší Obora se
společností 1. SčV, a.s., se sídlem Ke Kablu 971, Praha 10, PSČ 100 00, IČO 47549793, za
nabídkovou cenu 1.841.317,23 Kč bez DPH, to je 2.227.994, Kč včetně DPH, dle položkového
rozpočtu ze dne 13.04.2018, který je nedílnou součástí tohoto dodatku;
3) 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, paragraf 3639, pol. 5171 - 1.937.351,00 Kč
Kapitola 792 – FOVM, prvek č. 4192, paragraf 3639, pol. 5171 + 1.937.351,00 Kč.
III. u k l á d á
OIRM administrovat uzavření SoD dle bodu II. tohoto usnesení.
hl. pro 5
16) Smlouva o uměleckém výkonu v rámci akce Adventní trhy Příbram – skupina Buty
R.usn.č.773/2018
Rada s c h v a l u j e
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uzavření smlouvy o uměleckém výkonu mezi městem Příbram a Richardem Kroczkem, Ahepjukova
2801/11, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČO: 44744676, DIČ: CZ6408251949 v rámci akce
„Adventní trhy v Příbrami“ v ceně 130.000,00 Kč včetně DPH.
hl. pro 4
zdrž. 1
17) Smlouva o uměleckém výkonu v rámci akce Adventní trhy Příbram – Leona Machálková
R.usn.č.774/2018
Rada s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o uměleckém výkonu mezi městem Příbram a agenturou BOOM MUSIC, s.r.o.,
Stržná 444/35, 165 00 Praha 6, IČO: 26712661 v rámci akce „Adventní trhy v Příbrami“ v ceně
60.500,00 Kč včetně DPH.
hl. pro 5
18) Smlouva o uměleckém výkonu v rámci akce Adventní trhy Příbram – Milan Drobný
R.usn.č.775/2018
Rada s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o uměleckém výkonu mezi městem Příbram a agenturou BOOM MUSIC, s.r.o.,
Stržná 444/35, 165 00 Praha 6, IČO: 26712661 v rámci akce „Adventní trhy v Příbrami“ v ceně
60.500,00 Kč včetně DPH.
hl. pro 5
19) Program pro poskytování dotací pro rok 2019 – VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ
R.usn.č.776/2018
Rada d o p o r u č u j e ZM
schválit Program pro poskytování dotací pro rok 2019 – VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ v předloženém
znění.
hl. pro 5
20) Návrh na přidělení bytů v DPS
R.usn.č.777/2018
Rada s c h v a l u j e
1) přidělení bytu č. 30 v DPS Příbram III, Průběžná 143, pro paní ……………, trvale bytem ……………
podle Směrnice č. 1/2018/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“,
2) přidělení bytu č. 16/309 v DPS Příbram VIII, Brodská 100, pro paní ……………, ……………, nyní
…………… podle Směrnice č. 1/2018/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví
města Příbram“,
3) přidělení bytu č. 53/913 v DPS Příbram VIII, Brodská 101, pro manžele, trvale bytem ……………
podle Směrnice č. 1/2018/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“.
hl. pro 5
21) Výjimka ze Směrnice č. 1/2018/MěÚ - návrh na přidělení sociálního bytu (paní ……………)
R.usn.č.778/2018
Rada s c h v a l u j e
přidělení sociálního bytu č. 4, Příbram VI, U Dolu Anna 26, 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“.
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hl. pro 5
22) Strategický plán sociálního začleňování 2018–2021
R.usn.č.779/2018
Rada d o p o r u č u j e ZM
schválit Strategický plán sociálního začleňování města Příbram pro období 2018–2021.
hl. pro 5
23) Koncepce prevence kriminality města Příbram 2019 - 2021
R.usn.č.780/2018
Rada d o p o r u č u j e ZM
schválit Koncepci prevence kriminality města Příbram na období 2019 – 2021.
hl. pro 5
24) Výjimka ze Směrnice č. 1/2018/MěÚ - návrh na přidělení sociálního bytu (pan ……………)
R.usn.č.781/2018
Rada s c h v a l u j e
přidělení sociálního bytu č. 46, Příbram IV, Čs. armády 5, pro pana ……………, 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 5
25) Žádost o finanční příspěvek (HC Příbram, z.s.)
R.usn.č.782/2018
Rada s c h v a l u j e
1) poskytnutí finančního příspěvku pro hokejový klub HC Příbram, z.s., se sídlem Legionářů 378, 261
01
Příbram
VII,
IČ:
47072741,
na
úhradu
členských
příspěvků
……………,
ve výši 2.000,00 Kč a to z kap. 728 - OSVZ, prvek 3730 - podpora pro talentované děti,
za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným
či založeným,
2) úpravu rozpisu rozpočtu města pro rok 2018 na straně běžných výdajů, tj. snížení
kap. 728 – OSVZ, prvek 3730 (podpora pro talentované děti) o částku 2.000,00 Kč
a navýšení kap. 728 – OSVZ, prvek 4021 (neinvestiční transfery spolkům) ve stejné výši.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
Kap. 728 – OSVZ, prvek č. 3730, paragraf 4329, položka 5901
- 2.000,00 Kč
Kap. 728 – OSVZ, prvek č. 4021, paragraf 4329, položka 5222
+ 2.000,00 Kč
3) uzavření veřejnoprávní smlouvy s hokejovým klubem HC Příbram, z.s., se sídlem
Legionářů 378, 261 01 Příbram VII, IČ: 47072741, o poskytnutí dotace ve výši 2.000,00 Kč
na úhradu členských příspěvků v souladu s Pravidly o poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí z rozpočtu města Příbram č. 1/2016 přijatými Zastupitelstvem města Příbram dne
27.06.2016, usn. č. 503/2016/ZM.
hl. pro 5
26) Žádost o dotaci (ADRA, o.p.s.)
R.usn.č.783/2018
Rada n e s c h v a l u j e
poskytnutí individuální dotace pro ADRA, o.p.s., se sídlem Markova 600/6, 158 00 Praha, pobočka
Dobrovolnické centrum pracoviště Příbram, Čs. armády 145, 261 01 Příbram IV, IČO: 61388122,
a to z důvodu nedostatku finančních prostředků.
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hl. pro 5
27) Schválení daru dětem v dětských domovech
R.usn.č.784/2018
Rada s c h v a l u j e
darování čokolád, bonbonů a dalších sladkostí v celkové hodnotě 5.000,00 Kč dětem, kterým byla
nařízena ústavní výchova, uložena ochranná výchova nebo ochranné léčení ústavní.
hl. pro 5
28) Smlouva o nájmu prostor pro realizaci dětských skupin
R.usn.č.785/2018
Rada s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Příbram a Centrem sociálních a zdravotních služeb města
Příbram, p.o. za účelem provozování dětských skupin.
hl. pro 5
29) Prodlužování smluv a program sociální práce pro ubytované nájemníky v městské ubytovně podle
Pravidel č. 1/2017
R.usn.č.786/2018
Rada s c h v a l u j e
možnost opakovaného prodlužování smlouvy o ubytování na dobu 1 měsíce nejdéle na 4 roky pobytu
na mětské ubytovně Čs. armády 5, Příbram IV, a plnění programu sociální práce závislé
na individuálním odborném posouzení pracovníka OSVZ, u těchto ubytovaných:
……………
hl. pro 5
30) Stanovisko města Příbram k realizaci projektu „Sociální bydlení v Příbrami“ Smetanka Living z.s.
do 80. výzvy IROP „Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II“
R.usn.č.787/2018
Rada v y j a d ř u j e
souhlas s realizací projektu „Sociální bydlení v Příbrami“ Smetanka Living z.s. do 80. výzvy
Integrovaného regionálního operačního programu „Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II“.
hl. pro 4
zdrž. 1
31) Dodatek č. 3 Smlouvy o výpůjčce nemovitostí Centru sociálních a zdravotních služeb
města Příbram, p.o.
R.usn.č.788/2018
Rada s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o výpůjčce nemovitostí s Centrem sociálních a zdravotních služeb
města Příbram, p.o.
hl. pro 5
32) 1) Sepsání souhlasného prohlášení o nabytí vlastnického práva vydržením pozemků p. č. 925 a p. č.
3170/4, oba v katastrálním území Příbram
2) Žádost o prodej pozemků p. č. 925 a p. č. 3170/4, oba v katastrálním území Příbram
R.usn.č.789/2018
Rada I. n e d o p o r u č u j e ZM
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schválit sepsání souhlasného prohlášení o nabytí vlastnického práva vydržením pozemků p. č. 925 a p.
č. 3170/4, oba v katastrálním území Příbram paní ……………, bytem …………….
II. s c h v a l u j e
záměr prodeje pozemků p. č. 925 a p. č. 3170/4, oba v katastrálním území Příbram.
hl. pro 5
33) Žádost o prodej pozemku p. č. 921 a p. č. 3170/5 v katastrálním území Příbram
Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky.
R.usn.č.790/2018
Rada I. s c h v a l u j e
úhradu částky ve výši 525 Kč/rok za bezesmluvní užívání pozemků p. č. 921 a p. č. 3170/5
v katastrálním území Příbram panem ……………, bytem ……………, a to zpětně za tři roky.
II. d o p o r u č u j e ZM
schválit prodej pozemku p. č. 921 a pozemku p. č. 3170/5 za celkovou cenu 52.590 Kč, oba
v katastrálním území Příbram, panu ……………, bytem …………… s tím, že pan …………… uhradí
náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku ve výši 1.750 Kč.
hl. pro 5
2

2

34) Žádost o prodej části pozemku p. č. 677/10 o výměře cca 10 m z celkové výměry 761 m
v katastrálním území Březové Hory
R.usn.č.791/2018
Rada I. s c h v a l u j e
2
úhradu částky ve výši 36 Kč/m /rok za bezesmluvní užívání části pozemku p. č. 677/10 o výměře cca 10
2
2
m z celkové výměry 761 m v k. ú. Březové Hory (přesná výměra bude stanovena geometrickým
plánem, část označena v situačním snímku, který je součástí tohoto materiálu) paní ……………, bytem
……………, a to zpětně za tři roky.

II. d o p o r u č u j e ZM
2
2
schválit prodej části pozemku p. č. 677/10 o výměře cca 10 m z celkové výměry 761 m v k. ú. Březové
Hory (přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem, část označena v situačním snímku, který
2
je součástí tohoto materiálu), za cenu 904 Kč/m , paní ……………, bytem …………….
hl. pro 5
35) Žádosti o prodej pozemků p. č. 150/1 a p. č. 151/1 v k. ú. Lazec
R.usn.č.792/2018
Rada I. d o p o r u č u j e ZM
2
schválit prodej pozemku p. č. 150/1 v k. ú. Lazec, za cenu 900 Kč/m , do SJM ……………, bytem
…………… a ……………, bytem …………… s tím, že manželé …………… společně a nerozdílně
uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku ve výši 2.500 Kč.
II. d o p o r u č u j e ZM
2
schválit prodej pozemku p. č. 151/1 v k. ú. Lazec, za cenu 339 Kč/m , do SJM ……………, bytem
…………… a ……………, bytem ……………, s tím, že žadatelé přebírají práva a povinnosti vyplývající
ze smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. A 299/OSM/2017,
která byla uzavřena dne 5.4.2017 mezi městem Příbram a ČEZ Distribuce,a .s.
hl. pro 5
36) Žádost o prodej pozemků p. č. 587/2 a p. č. 587/1, oba v katastrálním území Podlesí nad Litavkou
Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky.
R.usn.č.793/2018
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Rada

stahuje
předložený materiál z dnešního jednání RM.
hl. pro 5

37) Žádost o ukončení smlouvy o pronájmu pozemku A č.333/OP/2009, žádost o prominutí nájemného
Hlasováno o návrhu Ing. Dvořáka.
R.usn.č.794/2018
Rada I. s c h v a l u j e
uzavření dohody o ukončení smlouvy o pronájmu pozemku A č.333/OP/2009 ze dne 19.6.2009, mezi
pronajímatelem městem Příbram a nájemci paní ……………, bytem …………… a panem ……………,
bytem ……………, s datem ukončení smluvního vztahu ke dni 6.8.2018.
II. s c h v a l u j e
Manželům ……………, bytem …………… a ……………, bytem ……………, prominutí nájemného
v celkové výši 909,- Kč a dále úroků z prodlení ve výši 66,- Kč za užívání části pozemku p.č. 541/7,
2
2
o výměře cca 10 m z celkové výměry 3942 m , k.ú. Březového Hory (v současné době se jedná
o pozemek p.č. 541/27, k.ú. Březové Hory), za období let 2016, 2017 a poměrnou část roku 2018
do 6.8.2018, tedy do doby ukončení smlouvy o pronájmu pozemku A č. 303/OP/2009 ze dne
19.06.2009, uzavřené za účelem parkování osobního automobilu nájemců.
hl. pro 5
38) Návrh na schválení podání výpovědi z nájmu bytu pro ……………, nájemníka bytu č. ……………,
Hradební 69, Příbram I, z důvodu dlužných plateb
R.usn.č.795/2018
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
informace MěRK o pohledávkách vůči nájemci bytu č. ……………, Hradební 69, Příbram p. ……………
a navrhované výpovědi z nájmu bytu dle § 2291 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.
II. s c h v a l u j e
výpověď z nájmu bytu č. ……………, Hradební 69, Příbram I (byt zvláštního určení) dle § 2291 zák.
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku nájemci p. …………….
hl. pro 5
39) Žádost o udělení výjimky ze zákazu požívání alkoholických nápojů dle vyhlášky č. 3/2018 ze dne
18.06.2018 – „Hefaistos CZ s.r.o.“
R.usn.č.796/2018
Rada s c h v a l u j e
udělení výjimky dle článku 4 písm. b) OZV Města Příbram č. 3/2018 ze dne 18.06.2018 na akci „výstava
NOŽE 2018 – XXVII.“ ve dnech 08.09.2018 a 09.09.2018 v okolí Kulturního domu, Příbram VII.
hl. pro 5
40) Rozšíření MKDS 2018 (nové kamerové body) – uzavření smluv
R.usn.č.797/2018
Rada s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o instalaci a provozu kamery Městského kamerového dohlížecího sytému Příbram se:
 Společenstvím vlastníků Budovatelů čp.115, 116, 117, se sídlem Příbram VIII, Budovatelů 116,
IČ: 267 80 933
 Společenstvím vlastníků Čechovská 69, Příbram VIII, se sídlem Příbram VIII, Čechovská 69, IČ:
264 79 435
 Společenstvím vlastníků jednotek Příbram V, ul. Šachetní, čp. 307, PSČ 261 01, se sídlem
Příbram V, Šachetní 307, IČ: 711 88 002
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Společenstvím pro dům čp. 53 ul. Plzeňská, Příbram I., se sídlem Příbram I, Plzeňská 53,
IČ: 276 20 336
hl. pro 5

41) Zápis z jednání Komise kulturní letopisecké a památkové
R.usn.č.798/2018
Rada b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Komise kulturní letopisecké a památkové ze dne 13.06.2018.
hl. pro 5
42) Poskytnutí propagačních materiálů
R.usn.č.799/2018
Rada s c h v a l u j e
poskytnutí propagačních materiálů pro potřeby Informačního centra MěÚ Příbram v Zámečku –
Ernestinu na akci „Putování po Příbrami s permoníky Prokopem a Světluškou“ jako dárků zdarma pro
soutěžící v celkové pořizovací hodnotě 5.250,00 Kč.
hl. pro 5
43) Program pro poskytování dotací pro rok 2019 – KULTURNÍ AKTIVITY
R.usn.č.800/2018
Rada d o p o r u č u j e ZM
schválit Program pro poskytování dotací pro rok 2019 – KULTURNÍ AKTIVITY v předloženém znění.
hl. pro 5
44) Program pro poskytování dotací pro rok 2019 – PAMÁTKY MÍSTNÍHO VÝZNAMU
R.usn.č.801/2018
Rada d o p o r u č u j e ZM
schválit Program pro poskytování dotací pro rok 2019 – PAMÁTKY MÍSTNÍHO VÝZNAMU
v předloženém znění.
hl. pro 5
45) Program pro poskytování dotací pro rok 2019 – ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ
R.usn.č.802/2018
Rada d o p o r u č u j e ZM
schválit Program pro poskytování dotací pro rok 2019 – ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ
v předloženém znění.
hl. pro 5
46) Program pro poskytování dotací pro rok 2019 – JEDNORÁZOVÉ SPORTOVNÍ AKCE
R.usn.č.803/2018
Rada d o p o r u č u j e ZM
schválit Program pro poskytování dotací pro rok 2019 – JEDNORÁZOVÉ SPORTOVNÍ AKCE
v předloženém znění.
hl. pro 5
47) Program pro poskytování dotací pro rok 2019 – ZAHRANIČNÍ VZTAHY A MEZIOBECNÍ
SPOLUPRÁCE
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R.usn.č.804/2018
Rada d o p o r u č u j e ZM
schválit Program pro poskytování dotací pro rok 2019 – ZAHRANIČNÍ VZTAHY A MEZIOBECNÍ
SPOLUPRÁCE v předloženém znění.
hl. pro 5
48) Program pro poskytování dotací pro rok 2019 – VRCHOLOVÝ SPORT
R.usn.č.805/2018
Rada d o p o r u č u j e ZM
schválit Program pro poskytování dotací pro rok 2019 – VRCHOLOVÝ SPORT v předloženém znění.
hl. pro 5
49) Program pro poskytování dotací pro rok 2019 – REPREZENTANT ČR
R.usn.č.806/2018
Rada d o p o r u č u j e ZM
schválit Program pro poskytování dotací pro rok 2019 – REPREZENTANT ČR v předloženém znění.
hl. pro 5
50) Žádost o souhlas vlastníka pozemku p.č. 455/19, k.ú. Březové Hory, s umístěním knihobudky
na části tohoto pozemku
Hlasováno o návrhu Ing. Dvořáka.
R.usn.č.807/2018
Rada s c h v a l u j e
udělení souhlasu města Příbram, jako vlastníka pozemku p.č. 455/19, k.ú. Březové Hory, s ponecháním
zrušené telefonní budky a jejím přebudováním na knihobudku ze strany Knihovny Jana Drdy Příbram,
na části předmětného pozemku, dle situačního snímku v příloze tohoto materialu, v ulici Slunná 292,
Příbram V – Zdaboř a to po odpojení všech sítí ze strany současného provozovatele.
hl. pro 5
51) Kulturní dům Příbram - trafostanice
R.usn.č.808/2018
Rada s c h v a l u j e
pozastavení realizace trf stanice pro KD do vypracování podrobnější studie a projednání závěrů
a výstupů plynoucích ze studie.
hl. pro 5
52) Realizace parkoviště Čechovská, Příbram – Dodatek č. 1
R.usn.č.809/2018
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
dodatečně navrhované změny při realizaci investiční akce „Realizace parkoviště Čechovská, Příbram“
oproti projektové dokumentaci (Zadávací list č. 1 a Zadávací list č. 2).
II. s c h v a l u j e
1) provedení změn podle Zadávacího listu č. 1 a Zadávacího listu č. 2 investiční akce „Realizace
parkoviště Čechovská, Příbram“, jež představuje méněpráce ve výši 72 602,53 Kč bez DPH
(87 849,06 Kč s DPH) a vícepráce ve výši 237 481,24 Kč bez DPH (287 352,30 Kč s DPH), tj.
zvýšení celkové ceny díla o částku 164 878,71 Kč bez DPH (199 503,24 Kč s DPH),
2) uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 327/OIRM/2018 na investiční akci „Realizace parkoviště
Čechovská, Příbram“ se společností SILNICE NEPOMUK s.r.o., se sídlem U pošty 513, 335 01
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Nepomuk, IČO: 26342812, kterým dojde ke změně díla dle Zadávacího listu č. 1 a Zadávacího listu
č. 2 a jímž se mění celková cena díla na částku 7 655 776,71 Kč bez DPH (9 263 489,82 Kč
s DPH),
3) rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018 v rámci kapitoly 786 - OIRM na straně
kapitálových výdajů dle usnesení ZM ze dne 11.12.2017, č. usn. 876/2017/ZM, jež se v rozpočtu
města promítne takto:
Kapitola 786 - OIRM, prvek č. 4234, paragraf 3311, pol. 6121
- 199.504,00 Kč
Kapitola 786 - OIRM, prvek č. 4416, paragraf 2219, pol. 6121, ÚZ 17969
+ 169.578,40 Kč
Kapitola 786 - OIRM, prvek č. 4417, paragraf 2219, pol. 6121, ÚZ 17968
+
9.975,20 Kč
Kapitola 786 - OIRM, prvek č. 4418, paragraf 2219, pol. 6121
+ 19.950,40 Kč.
III. u k l á d á
OIRM administrovat uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 327/OIRM/2018 dle bodu II. tohoto
usnesení.
hl. pro 5
53) Přidělení sociálního bytu (paní……………)
R.usn.č.810/2018
Rada s c h v a l u j e
přidělení sociálního bytu č. 42, Příbram IV, Čs. armády 5, pro paní ……………, trvale bytem
……………, v souladu se směrnicí 1/2018/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví
města Příbram“.
hl. pro 5
54) 1. Žádost o zřízení věcného břemene cesty přes části pozemků p. č. 992 a p. č. 993/1, oba v k. ú.
Příbram
2. Žádost o udělení souhlasu s umístěním závory na pozemku p. č. 992 v k. ú. Příbram
R.usn.č.811/2018
Rada I. s c h v a l u j e
bezúplatné zřízení věcného břemene cesty přes část pozemků ve vlastnictví města Příbram, a to
p. č. 992 v k. ú. Příbram, jehož součástí je stavba občanského vybavení č. p. 114 v Příbrami I a
p. č. 993/1 v k. ú. Příbram, ve prospěch pozemku p. č. 998/4 v k. ú. Příbram, s tím, že přesný rozsah
věcného břemene bude vymezen v příslušném geometrickém plánu - viz vyznačený předpokládaný
rozsah věcného břemene zakreslený v katastrální mapě, která je jako příloha podané žádosti součástí
předloženého materiálu. V době uzavírání příslušného smluvního vztahu týkajícího se zřízení věcného
břemene bude v tomto smluvním dokumentu uveden jako oprávněný z věcného břemene ten, který
bude v té době vlastníkem pozemku, v jehož prospěch se věcné břemeno zřizuje.
II. s c h v a l u j e
udělení souhlasu investoru - Integrované střední škole hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram,
Gen. R. Tesaříka 114, se sídlem 261 01 Příbram – Příbram I, Gen. R. Tesaříka 114, IČO 00508268
(dále jen „ISŠ HPOS“), s instalací vjezdové závory, která bude umístěna při vjezdu do dvora ISŠ HPOS
na pozemku ve vlastnictví města Příbram p. č. 992 v k. ú. Příbram, a to dle situace a fotodokumentace,
které tvoří přílohu předloženého materiálu. Přičemž město Příbram obdrží k ovládání závory bezplatně
od ISŠ HPOS kód pro 10 parkovacích míst, s tím, že přidělování mobilních čísel bude plně v kompetenci
města, a to vše za předpokladu, že ISŠ HPOS musí při dalším postupu respektovat skutečnost, že přes
část pozemku ve vlastnictví města Příbram p. č. 992 v k. ú. Příbram, jehož součástí je stavba
občanského vybavení č. p. 114 v Příbrami I a dále přes část pozemku p. č. 993/1 v k. ú. Příbram, bude
zřízeno věcné břemeno cesty ve prospěch pozemku p. č. 998/4 v k. ú. Příbram, kdy oprávněným
z věcného břemene bude Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, se sídlem Orlická 2020/4,
130 00 Praha - Vinohrady, IČO 41197518, která si na vlastní náklady do ovládacího systému závory
zabuduje systém pro její dálkové ovládání.
hl. pro 5

17

Město Příbram - RM 06.08.2018

55) Žádost o vydání souhlasu s uzavřením podnájemní smlouvy na podnájem částí pozemků p.č. 4516/1
a p.č. 4507/1, oba v k.ú. Příbram
R.usn.č.812/2018
Rada s c h v a l u j e
uzavření podnájemní smlouvy mezi nájemcem společností Městské Lesy Příbram s.r.o., se sídlem
Podlesí č. 1, 261 01 Příbram, IČO: 26505720 a podnájemcem spolkem Koolo, z.s., se sídlem
Zalužany 60, 262 04 Zalužany, IČO: 04736281, na podnájem části pozemku p. č 4516/1 o výměře cca
2
2
2
1200 m z celkové výměry 40377 m a části pozemku p. č 4507/1 o výměře cca 400 m z celkové
2
výměry 5459 m ,oba v k.ú. Příbram, dle situačního snímku v příloze tohoto materiálu, na dobu
neurčitou.
hl. pro 5
56) Rekonstrukce psího útulku – hodnotící komise
R.usn.č.813/2018
Rada s c h v a l u j e
v souladu s čl. VI odst. 3 směrnice č. 2/2011 na zakázku „Rekonstrukce psího útulku“ hodnotící komisi
ve složení
člen
Mgr. Václav Švenda
Ing. Milan Štufka
Jan Gyárfás
Mgr. Hana Levanti
Dagmar Drozenová
náhradník
David Lukšan
hl. pro 5
57) Delegace pravomoci rozhodovat o výpovědi nájemních smluv dle § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění
R.usn.č.814/2018
Rada s c h v a l u j e
ve smyslu § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, delegaci
pravomoci rozhodovat o výpovědi nájemních smluv z důvodu závažného porušení povinností
plynoucích z nájemní smlouvy nájemcem dle § 2291 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění, starostovi města.
hl. pro 5
58) Uzavření smluv o zápůjčce se zájemci o domácí kompostéry
R.usn.č.815/2018
Rada s c h v a l u j e
uzavření smluv o zápůjčce bez vratné zálohy se všemi přihlášenými zájemci o domácí kompostéry,
kteří splňují podmínky, a to na dobu udržitelnosti projektu. Po uplynutí této doby se kompostéry stanou
majetkem vydržitelů.
hl. pro 5
59) InLine dráha Nový rybník – Fialův rybník, dodatek č. 1 k SoD
R.usn.č.816/2018
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
změnu rozsahu prací provedených při realizaci investiční akce „InLine dráha Nový rybník – Fialův
rybník“ oproti projektové dokumentaci.
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II. s c h v a l u j e
1) méněpráce ve výši 203.554,18 Kč bez DPH a provedení víceprací ve výši 629.258,84 Kč bez DPH
způsobených důvody specifikovanými v důvodové zprávě.
2) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na investiční akci „InLine dráha Nový rybník – Fialův
rybník“ se společností STRABAG, a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, kterým dojde
k zapracování změn uvedených důvodové zprávě
3) 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. 4231, paragraf 3311, pol. 6121 - 515.103,00 Kč
Kapitola 786 – OIRM, prvek č. 3857, paragraf 3412, pol. 6121 + 515.103,00 Kč.
III. u k l á d á
OIRM ve spolupráci s OPVZ administrovat uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo dle bodu II. tohoto
usnesení
hl. pro 5
60) Objekt zázemí Nový rybník – částečná revokace usnesení, dodatek č. 2
R.usn.č.817/2018
Rada I. revokuje
R.usn.č.705/2018, bod II. a bod III., ze dne 25.06.2018 tak, že se usnesení ruší.
II. s c h v a l u j e
1) provedení prací dle varianty č. 3 R.usn.č.705/2018 ze dne 25.06.2018, kdy práce provede Sportovní
zařízení města Příbram, příspěvková organizace, se sídlem Legionářů 378, 261 01 Příbram VII,
IČO71217975, za cenu ve výši 380 000,- Kč bez DPH (to je 459 800,- Kč včetně DPH),
2) uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na investiční akci „Objekt zázemí Nový rybník“
na provedení víceprací a méněprací se společností SPO Příbram s.r.o., se sídlem K Podlesí 649,
261 01 Příbram, v celkové výši 148 484,61 Kč bez DPH, kterým dojde k zapracování změn
uvedených v důvodové zprávě.
III. u k l á d á
OIRM ve spolupráci s OPVZ administrovat uzavření smlouvy a dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo dle bodu
II. tohoto usnesení.
hl. pro 5
61) Výměna dešťové kanalizace v havarijním stavu, Zdaboř
R.usn.č.818/2018
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
bere na vědomí informaci o stavu dešťové kanalizace v k.ú. Březové Hory a o možnosti výměny této
kanalizace.
II. s c h v a l u j e
provedení výměny kanalizace 1. SčV, a.s. za nabídkovou cenu 280 012,55 Kč bez DPH (to je
338 815,18 Kč včetně DPH).
III. u k l á d á
OIRM ve spolupráci s OPVZ administrovat uzavření smlouvy o dílo podle bodu II. tohoto usnesení.
hl. pro 5
62) Zažijte to znovu – 100. výročí založení Československé republiky
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R.usn.č.819/2018
Rada s c h v a l u j e
1) projekt s názvem „Zažijte to znovu“ ve variantě č. 1, v částce 250.000,00 Kč bez DPH.
2) rozpočtové opatření, tj. změnu rozpočtu města na rok 2018, které se promítne ve snížení výdajů
v rámci kapitoly 741 a ve snížení prvku 4222 o částku 150.000,00 Kč, a ve snížení prvku 660 o
částku 182.500,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 777-OŠKS a navýšení prvku 3722 (Nákup
ostatních služeb) o částku 332.500,00 Kč.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
Kap. 741 – OE,
prvek 4222, paragraf 6171 položka 5901
- 150.000,00 Kč
Kap. 741 – OE,
prvek 660, paragraf 6171 položka 5901
- 182.500,00 Kč
Kap. 777 – OŠKS, prvek 3722, paragraf 3319 položka 5169
+ 332.500,00 Kč.
hl. pro 5
63) Dodatek č. 2 k mandátní smlouvě ze dne 12.02.2007
R.usn.č.820/2018
Rada s t a h u j e
předložený materiál z dnešního jednání RM.
hl. pro 5

64) Různé

Zápis ověřili:
Mgr. Václav Švenda
PhDr. Petr Vácha
Ing. Jindřich Vařeka
starosta
Zapsala: Iva Černohorská
Příbram, dne: 13.08.2018
Ověřeno: 14.08.2018
Vyvěšeno: 14.08.2018
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