Město Příbram - RM 03.09.2018
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 03.09.2018
od 13.00 hodin na Městském úřadě Příbram

1) Zahájení, kontrola zápisu a usnesení z minulé RM, ověřovatelé
Ověřovatelé zápisu: pí Věra Kresslová, 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 výjimku z postupu dle ustanovení Hlava IX, čl. 1 – Přenechání bytu, Směrnice č. 1/2018 –
pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram, pro případy dočasného přenechání
jiných volných bytů (transferových bytů) v budově čp. 69 Příbram I z důvodu probíhající rekonstrukce
v budově
6.
Žádost dlužníka ………… o povolení nižších splátek evidované pohledávky
7.
Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2018
8.
Úpravy rozpisu rozpočtu města na rok 2018
9.
Předání Škoda Fabie SZM
10. Předání Škoda Octavia SZM
11. Převzetí technického zhodnocení
12. Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci při realizaci projektu „Důstojné pracoviště ve veřejné správě“
13. Setkání spřátelených měst a obcí v Ledru 2018
14. Akce 100 let republiky
15. Přidělení sociálního bytu (pan …………)
16. Žádost o výpůjčku jednacího sálu v budově města na nám. T. G. Masaryka 121, Příbram I
17. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN a umístění 2 ks
rozpojovacího pilíře v k. ú. Kozičín
18. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN - p. č. 12/3 v k. ú. Orlov
19. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kanalizační přípojky - p. č. 419/4 v k. ú. Lazec
20. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení NTL plynovodního potrubí – p. č. 515/79, p. č.
515/102 a p. č. 515/110, vše v k. ú. Březové Hory
21. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení podzemního vedení veřejné komunikační sítě
a zařízení v k. ú. Březové Hory
22. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN - p. č. 1748/1, p. č. 1827,
p. č. 1826, vše v k. ú. Příbram
23. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN - p. č. 2733/46, p. č.
2733/48 a p. č. 2738/2, vše v k. ú. Příbram
24. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení vodovodní přípojky - p. č. 3102/118 v k. ú. Příbram
25. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení vodovodního řadu - p. č. 4056/41, p. č. 4056/86, p.
č. 4056/87, p. č. 4052/1 a p. č. 4052/24, vše v k. ú. Příbram
26. Žádost Společenství vlastníků jednotek Milínská 107, Příbram III, o udělení souhlasu s umístěním 8 ks
balkonů a 2 ks markýz nad pozemkem p. č. 444/5 v k. ú. Příbram
27. Souhlas vlastníka pozemku s dočasným záborem pozemku p. č. 2762/12 a p. č. 2920 v k. ú. Příbram
a s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu
28. Návrh na uzavření darovací smlouvy se státním podnikem Vojenské lesy a statky ČR
29. Úsekové měření – zkušení provoz (ul. Milínská, ul. Žižkova, obec Bohutín)
30. Oznámení o změně délky provozu Mateřské školy Pohádka, Hradební 68, Příbram I
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31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Návrh na povolení splátek dluhu a uzavření dohody o splátkách mezi věřitelem – Městem Příbram a
dlužníkem (bývalým nájemcem nebytového prostoru č. 700 v Příbrami VII/315) RUBÍN Příbram spol.
s r. o.
Žádost o dotaci – Společnost občanů a přátel Březových Hor, z. s.
Rekonstrukce psího útulku v Lazci – výběr dodavatele
Dílčí smlouva k rámcové smlouvě o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací
Vodafone OneNet č. 024963 (naše číslo: 839/OIT/2018)
Budoucí řešení MHD Příbram
Uzavření smlouvy o reklamní činnosti a propagačních službách se společností PBtisk a. s.
Uzavření smlouvy o reklamní činnosti a propagačních službách se společností Drupol, výrobní družstvo
Obnova zastávkových přístřešků – 2018 – výběr dodavatele
Instalace parkovacích automatů – 2018 – výběr dodavatele
II. Rekonstrukce budovy DPS Hradební
Předčasné užívání části stavby venkovní stavební úpravy před objektem zázemí na Novém rybníku
Smírné ukončení soudních sporů „parkoviště Uran“
Různé

R.usn.č.873/2018
Rada
schvaluje
upravený program dnešního jednání RM.
hl. pro 4
(nepřítomen 1)
3) Informace členů RM

4) Interpelace

5) Žádost o výjimku z postupu dle ustanovení Hlava IX, čl. 1 – Přenechání bytu, Směrnice č. 1/2018 –
pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram pro případy dočasného přenechání
jiných, volných bytů (transferových bytů) v budově čp. 69 Příbram I a to z důvodu probíhající
rekonstrukce v budově
R.usn.č.874/2018
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
informaci MěRK o postupu rekonstrukce budovy čp. 69 v Příbrami I.
II. s c h v a l u j e
1) výjimku z postupu dle ustanovení Hlava IX, čl. 1 – Přenechání bytu, Směrnice č. 1/2018 – pravidla
pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram a to pro případy dočasného přenechání
jiných volných bytů tzv. transferových bytů (volné, již zrekonstruované byty) v budově čp. 69
v Příbrami I nájemcům bytů v budově, jejichž byty jsou rekonstruovány. Tato výjimka bude
uplatňována po celou dobu rekonstrukce bytů v budově. MěRK bude informovat RM o jednotlivých
případech dočasného přenechání bytů za uplynulé období 3 měsíců.
2) Uzavírání nájemních smluv na dobu určitou (doba dočasného přestěhování do transferových bytů)
a to v případech uvedených pod bodem 1 tohoto usnesení za podmínek, které byly nájemcům
bytů v čp. 69 v Příbrami I sděleny v písemném oznámení o stavebních úpravách v bytech,
společných prostorách ze dne 27.12.2017 (příloha důvodové zprávy).
hl. pro 4
(nepřítomen 1)
6) Žádost dlužníka ………… o povolení nižších splátek evidované pohledávky
R.usn.č.875/2018
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
informaci MěRK o podané žádosti dlužníka p. …………, bývalého nájemce bytu č. …………, …………
o povolení nižších splátek tj. udělení výjimky z usnesení RM č. 82/96 ze dne 7.2.1996.
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II. s c h v a l u j e
udělení výjimky z usnesení RM č. 82/96 ze dne 7.2.1996 a schvaluje snížení měsíčních splátek
na částku ve výši 500,- Kč tj. celkem 54 splátek s podmínkou ztráty výhody splátek v případě prodlení
s plněním splátkového kalendáře.
hl. pro 4
(nepřítomen 1)
7) Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2018
R.usn.č.876/2018
Rada I. s c h v a l u j e
7 a) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení rozpočtu příjmů
kapitoly 741 - OE o částku 56.000,00 Kč (transfery ÚZ 13013) a rozpočtu výdajů kapitoly 749 - MěRK ve
stejné výši z důvodu přijetí příspěvku (za červenec 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 červenec 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.

RP0291

749 MěRK

6409

5011

účel.
znak
13013

RP0291

749 MěRK

6409

5031

13013

RP0291

749 MěRK

6409

5032

13013

RP0291

749 MěRK

6409

5011

13013

RP0291

749 MěRK

6409

5031

13013

RP0291

749 MěRK

6409

5032

13013

RP0293

741 - OE

4116

13013

RP0293

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
3930

popis

částka změny

17,62 % Platy

7 363,57

3932

17,62 % Pojistné na sociální
zabezpečení a příspěvek na
státní politiku zaměstnanosti

1 840,94

3934

17,62 % Pojistné na veřejné
zdravotní pojištění

662,69

3931

82,38 % Platy

34 427,43

3933

82,38 % Pojistné na sociální
zabezpečení a příspěvek na
státní politiku zaměstnanosti

8 607,06

3935

82,38 % Pojistné na veřejné
zdravotní pojištění

3 098,31

3928

Nové pracovní příležitosti
82,38 % z ESF (vrátný na
ubytovně)
Nové pracovní příležitosti
17,62 % ze SR (vrátný na
ubytovně)

46 132,80

3929

9 867,20

7 b) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018 v rámci příjmů kapitoly 741 - OE
(transfery ÚZ 13101) a v rámci výdajů kapitoly 719 - OVV z důvodu přijetí příspěvků za červen a
červenec 2018 v celkové výši 26.000,00 Kč od Úřadu práce ČR dle Dohody o vyhrazení společensky
účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku č. PBA-S-140/2017
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018 v rámci příjmů kapitoly 741 - OE (transfery ÚZ
13101) a v rámci výdajů kapitoly 719 - OVV z důvodu přijetí příspěvků za červen a červenec 2018 v
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celkové výši 26.000,00 Kč od Úřadu práce ČR dle Dohody o vyhrazení společensky účelného
pracovního místa a poskytnutí příspěvku č. PBA-S-140/2017.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

RP0274

741 - OE

4116

RP0274

741 - OE

4116

RP0292

719 OVV
719 OVV
719 OVV

6171

5031

6171

5032

6171

5032

13101

RP0292

719 OVV

6171

5031

13101

RP0292

719 OVV
719 OVV

6171

5011

6171

5011

RP0292
RP0292

RP0292

paragraf

pol.

účel.
znak

13101

13101

název akce
002
Neinvestiční
přijaté
transfery
002
Neinvestiční
přijaté
transfery
001 Činnost
místní správy
001 Činnost
místní správy
011 ÚPDohoda o
vyhrazení
SÚPM a
poskytnutí
příspěvku
011 ÚPDohoda o
vyhrazení
SÚPM a
poskytnutí
příspěvku
001 Činnost
místní správy
011 ÚPDohoda o
vyhrazení
SÚPM a
poskytnutí
příspěvku

prvek
rozpočtu
3601

popis

částka změny

Neinvestiční transfer od ÚP předpoklad

-26 000,00

4137

Vyhrazení společensky
účelného prac. místa

26 000,00

184

Sociální pojištění

-4 851,00

185

Zdravotní pojištění

-1 746,00

4197

Povinné pojistné na veřejné
zdravotní pojištění

1 746,00

4196

Povinné pojistné na sociální
zabezpečení

4 851,00

182

Platy zaměstnanců

-19 403,00

4195

Platy zaměstnanců

19 403,00

7 c) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení rozpočtu příjmů
kapitoly 786 - OIRM o částku 150.000,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 786 - OIRM ve stejné výši z
důvodu přijetí účelového daru od společnosti innogy Gas Storage, s. r. o. na vybudování minigolfu (golf
adventure) v areálu Nový rybník Příbram
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 786 OIRM o částku 150.000,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 786 - OIRM ve stejné výši z důvodu přijetí
účelového daru od společnosti innogy Gas Storage, s. r. o. na vybudování minigolfu (golf adventure)
v areálu Nový rybník Příbram.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

název akce

RP0284

786 OIRM
786 OIRM

3412

3121

3412

6121

001 Dar od innogy Gas
Storage, s. r. o.
036 Minigolf (golf
adventure) v areálu Nový
rybník Příbram

RP0284

prvek
rozpočtu
4477
4478

popis
Dar od innogy Gas
Storage, s. r. o.
Vybudování
minigolfu v areálu
Nový rybník
Příbram

částka
změny
150 000,00
150 000,00

7 d) 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 48.000,00 Kč (za červenec 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 48.000,00 Kč (za červenec 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.
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Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0289

717 MP

5311

5011

účel.
znak
13013

RP0289

717 MP

5311

5011

13013

RP0289

717 MP

5311

5032

13013

RP0289

717 MP

5311

5032

13013

RP0289

717 MP

5311

5031

13013

RP0289

717 MP

5311

5031

13013

RP0289

717 MP
717 MP
717 MP
741 OE
741 OE
741 OE

5311

5011

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)
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)
001 Provozní výdaje MP

5311

5032

5311

5031

RP0289
RP0289
RP0295
RP0295
RP0295

název akce

prvek
rozpočtu
3627

popis
Platy 82,38 %

částka
změny
29 509,34

3628

Platy 17,62 %

6 311,66

3629

Zdravotní pojištění 82,38
%

2 655,93

3630

Zdravotní pojištění 17,62
%

568,07

3631

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

7 377,13

3632

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

1 577,87

69

Platy zaměstnanců

-35 821,00

001 Provozní výdaje MP

72

Zdravotní pojištění

-3 224,00

001 Provozní výdaje MP

70

Sociální pojištění

-8 955,00

Nové pracovní
příležitosti ESF 82,38 %
Nové pracovní
příležitosti 17,62 % SR
Neinvestiční transfer od
ÚP - předpoklad

39 542,40

4116

13013

002 Neinvestiční přijaté transfery

4330

4116

13013

002 Neinvestiční přijaté transfery

4331

002 Neinvestiční přijaté transfery

3601

4116

8 457,60
-48 000,00

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

kapitola

paragraf

pol.

RP0285

786 - OIRM

3311

6121

RP0285

786 - OIRM

3639

6121

RP0285

786 - OIRM

3639

6121

RP0285

786 - OIRM

3122

5171

účelový
znak

název akce
016 Divadlo A.
Dvořáka
Příbram
023 Kulturní
dům Příbram
024 Parkovací
dům
012 Střední
školy

prvek
rozpočtu
4231

popis

částka změny

Malá scéna

-2 543 019,00

4236

Trafostanice

-1 500 000,00

4237

Realizace stavby

-97 942,00

3289

Opravy a
údržování

4 140 961,00

7 g) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 OE (neinvestiční transfery ÚZ 33063) o částku 743.710,80 Kč a navýšení výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ ve
stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z MŠMT ČR na projekt "ŠABLONY" určené pro
Základní školu, Příbram VIII, Školní 75
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE
(neinvestiční transfery ÚZ 33063) o částku 743.710,80 Kč a navýšení výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ ve
stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z MŠMT ČR na projekt "ŠABLONY" určené pro
Základní školu, Příbram VIII, Školní 75.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

účelový
znak

název akce

prvek
rozpočtu

popis

částka změny
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RP0296

741 - OE

4116

33063

RP0296

741 - OE

4116

33063

RP0296

788 - ŠŠZ

3113

5336

33063

RP0296

788 - ŠŠZ

3113

5336

33063

002
Neinvestiční
přijaté
transfery
002
Neinvestiční
přijaté
transfery
002 Základní
školy

4242

Neinv. účelová dotace
MŠMT ČR - "Šablony"
ZŠ Školní - 85 %

632 154,18

4243

Neinv. účelová dotace
MŠMT ČR - "Šablony"
ZŠ Školní - 15 %

111 556,62

4244

632 154,18

002 Základní
školy

4245

Neinv. účelová dotace
MŠMT ČR - "Šablony"
ZŠ Školní - 85 %
Neinv. účelová dotace
MŠMT ČR - "Šablony"
ZŠ Školní - 15 %

111 556,62

7 h) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 OE o částku 569.026,80 Kč a navýšení výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ ve stejné výši z důvodu přijetí
neinvestiční účelové dotace z MŠMT ČR na projekt "ŠABLONY" určené pro ZŠ, Příbram II, Jiráskovy
sady 273
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE o částku
569.026,80 Kč a navýšení výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové
dotace z MŠMT ČR na projekt "ŠABLONY" určené pro ZŠ, Příbram II, Jiráskovy sady 273.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

RP0297

741 - OE

RP0297

741 - OE

RP0297

788 - ŠŠZ

RP0297

788 - ŠŠZ

název akce

4116

účelový
znak
33063

4116

33063

002 Neinvestiční
přijaté transfery

4205

3113

5336

33063

002 Základní
školy

4206

3113

5336

33063

002 Základní
školy

4207

paragraf

pol.

002 Neinvestiční
přijaté transfery

prvek
rozpočtu
4204

popis

částka změny

Neinv. účelová dotace
MŠMT ČR - "Šablony"
ZŠ Jiráskovy sady - 85 %
Neinv. účelová dotace
MŠMT ČR - "Šablony"
ZŠ Jiráskovy sady - 15 %
Neinv. účelová dotace
MŠMT ČR - "Šablony"
ZŠ Jiráskovy sady - 85 %
Neinv. účelová dotace
MŠMT ČR - "Šablony"
ZŠ Jiráskovy sady - 15 %

483 672,78

85 354,02

483 672,78

85 354,02

Rada

II. d o p o r u č u j e ZM
schválit
7 f) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018 v rámci výdajů kapitoly 786 OIRM (akce: Půdní vestavba ZŠ 28. října, Příbram VII)
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018 v rámci výdajů kapitoly 786 - OIRM (akce:
Půdní vestavba ZŠ 28. října, Příbram VII).
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0288

786 OIRM
786 OIRM
786 OIRM
786 OIRM
786 OIRM

3113

6121

3113

6121

3113

6121

3113

5169

3113

5169

RP0288
RP0288
RP0288
RP0288

účelový
znak

17968

17015

název akce
011 ZŠ 28. října, Příbram
VII - půdní vestavba
035 Půdní vestavba ZŠ,
28. října, Příbram VII
035 Půdní vestavba ZŠ,
28. října, Příbram VII
022 Půdní vestavba ZŠ
28. října, Příbram VII
022 Půdní vestavba ZŠ
28. října, Příbram VII

prvek
rozpočtu
3854

popis

částka změny

Realizace stavby

-15 000 000,00

4466

Budovy, stavby,
haly 90 % SR
Budovy, stavby,
haly 10 % město
Nákup ostatních
služeb 90 % SR
Nákup ostatních
služeb 10 %
město

13 086 180,00

4467
4464
4465

1 454 020,00
413 820,00
45 980,00

hl. pro 4
(nepřítomen 1)
8) Úpravy rozpisu rozpočtu města na rok 2018
R.usn.č.877/2018
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Rada

schvaluje

8 a) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2018 v rámci kapitoly 786 - OIRM 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 786 - OIRM 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.

RP0286

786 OIRM
786 OIRM

3231

5171

3314

5171

RP0286

účelový
znak

název akce
009 Základní
umělecké školy
016 Knihovna
Jana Drdy

prvek
rozpočtu
3256

popis

částka změny

Opravy a udržování

-88 371,00

3291

Opravy a údržování

88 371,00

8 b) 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.

RP0287

786 OIRM

3311

6121

RP0287

786 OIRM

2219

6121

účelový
znak

název akce
016 Divadlo A.
Dvořáka
Příbram
010
Cyklostezka
Drkolnov Bohutín

prvek
rozpočtu
4234

popis

částka změny

Hlediště

-78 650,00

3852

Realizace stavby

78 650,00

hl. pro 4
(nepřítomen 1)
9) Předání Škoda Fabie SZM
R.usn.č.878/2018
Rada s c h v a l u j e
předání vozidla Škoda Fabia, RZ 5S9 0088, rok výroby 2006. v pořizovací hodnotě 264.000,00 Kč
do vlastnictví příspěvkové organizaci Sportovní zařízení města Příbram, Legionářů 378, Příbram VII.
hl. pro 4
(nepřítomen 1)
10) Předání Škoda Octavie SZM
R.usn.č.879/2018
Rada s c h v a l u j e
předání vozidla Škoda Octavie, RZ 9S6 5150, rok výroby 2009 v pořizovací hodnotě 397.420,00 Kč
do vlastnictví příspěvkové organizaci Sportovní zařízení města Příbram, Legionářů 378, Příbram VII.
hl. pro 4
(nepřítomen 1)
11) Převzetí technického zhodnocení
R.usn.č.880/2018
Rada s c h v a l u j e
převzetí technického zhodnocení budovy ZŠ, Příbram VIII, Školní 75 do účetnictví města Příbram.
hl. pro 4
(nepřítomen 1)
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12) Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci při realizaci projektu „Důstojné pracoviště ve veřejné
správě“
R.usn.č.881/2018
Rada s c h v a l u j e
uzavření Memoranda o spolupráci při realizaci projektu „Důstojné pracoviště ve veřejné správě“, reg. č.
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0007507 mezi Městem Příbram a Fondem dalšího vzdělávání, státní
příspěvkovou organizací, se sídlem Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7, IČO: 00405698.
hl. pro 4
(nepřítomen 1)
13) Setkání spřátelených obcí v Ledru 2018
R.usn.č.882/2018
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o připravované fotografické výstavě, která proběhne ve Valle di Ledro na podzim 2018.
II. s c h v a l u j e
zahraniční pracovní cestu fotografa Jiřího Jirouška do Ledra (Itálie) k účasti na setkání spřátelených
obcí, které se uskuteční ve dnech 27.09. - 02.10.2018. Cestovní náklady (pojistné, stravné) hradí město
Příbram z kap. 777 – OŠKS. Cesta se uskuteční služebním vozidlem.
hl. pro 4
(nepřítomen 1)

14) Akce 100 let republiky
R.usn.č.883/2018
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
návrh OŠKS na umístění a pojmenování stromu na počest 100. výročí založení Československa.
II. s c h v a l u j e
1) zasazení stromu na počest 100. výročí založení Československa v parku Zátiší,
2) pojmenování stromu názvem „Lípa dr. Josefa Lukeše“.
hl. pro 4
(nepřítomen 1)
15) Přidělení sociálního bytu (pan …………)
R.usn.č.884/2018
Rada s c h v a l u j e
přidělení sociálního bytu č. …………, Příbram VI, Prokopská 353, pro pana …………, trvale bytem
…………, podle Směrnice č. 1/2018/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města
Příbram“.
hl. pro 5
16) Žádost o výpůjčku jednacího sálu v budově města na nám. T. G. Masaryka 121, Příbram I
R.usn.č.885/2018
Rada s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce jednacího sálu v budově č. p. 121, nám. T. G. Masaryka, Příbram I, mezi
městem Příbram jako půjčitelem a vypůjčitelem, kterým je Vzdělávací institut Středočeského kraje –
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (A3V VISK) se sídlem V Kolonii 1804, 288 02
Nymburk, IČO 00641111, ve dnech 11.09.2018, 05.10.2018, 19.11.2018 a 03.12.2018, vždy od 09.00
hodin do 14.00 hodin s tím, že následný úklid jednacího sálu, kuchyňky, chodby, sociálního zařízení a
schodiště bezprostředně po skončení akcí zajistí vypůjčitel.
hl. pro 4
(nepřítomen 1)
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17) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN a umístění 2 ks
rozpojovacího pilíře v k. ú. Kozičín
R.usn.č.886/2018
Rada s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN přes pozemky ve vlastnictví města Příbram
p. č. 235/1, p. č. 212, p. č. 211, p. č. 229/1, p. č. 228/10, p. č. 227, p. č. 249/14, vše v k. ú. Kozičín a
zřízení věcného břemene umístění 2 ks rozpojovacího pilíře, a to 1 ks na uvedeném pozemku
p. č. 235/1 a 1 ks na uvedeném pozemku p. č. 211, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se
sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035.
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:
pozemky p. č. 235/1, p. č. 212, p. č. 211 – místní komunikace III. tř., ostatní pozemek
– uložení křížením komunikace III. tř. za cenu 1.500 Kč/bm a
podélné uložení do této komunikace za cenu 400 Kč/bm
– uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm
– umístění 2 ks rozpojovacího pilíře, a to 1 ks na pozemku
p. č. 235/1 a 1 ks na pozemku p. č. 211 za cenu 5.000 Kč/ks
pozemky p. č. 229/1 a p. č. 228/10 – místní komunikace III. tř., účelová komunikace, ostatní pozemek
– podélné uložení do komunikace III. tř. za cenu 400 Kč/bm
– uložení v účelové komunikaci a v ostatním pozemku za shodnou
cenu 100 Kč/bm
pozemek p. č. 227 a p. č. 249/14 – účelová komunikace, ostatní pozemek
– uložení v účelové komunikaci a v ostatním pozemku za shodnou
cenu 100 Kč/bm.
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.
hl. pro 5
18) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN - p. č. 12/3 v k. ú. Orlov
R.usn.č.887/2018
Rada s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN přes pozemek ve vlastnictví města Příbram p.
č. 12/3 v k. ú. Orlov, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín - Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035.
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:
pozemek p. č. 12/3 – místní komunikace III. tř., ostatní pozemek
– uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm a podélné uložení do
komunikace za cenu 400 Kč/bm
– uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm.
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.
hl. pro 5
19) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kanalizační přípojky - p. č. 419/4 v k. ú. Lazec
R.usn.č.888/2018
Rada s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene uložení kanalizační přípojky přes pozemek ve vlastnictví města Příbram
p. č. 419/4 v k. ú. Lazec, ve prospěch pozemků p. č. 447 a p. č. 448, oba v k. ú. Lazec, přičemž
v době uzavírání příslušných smluvních vztahů týkajících se zřízení věcného břemene budou v těchto
smluvních dokumentech uvedeni jako oprávnění z věcného břemene ti, kteří budou v té době vlastníky
pozemků, v jejichž prospěch se věcné břemeno zřizuje.
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:
pozemek p. č. 419/4 – účelová komunikace IV. tř. (parkoviště), ostatní pozemek
– uložení v komunikaci IV. tř. a v ostatním pozemku za shodnou cenu 50 Kč/bm.
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.
hl. pro 5
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20) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení NTL plynovodního potrubí - p. č. 515/79,
p. č. 515/102 a p. č. 515/110, vše v k. ú. Březové Hory
R.usn.č.889/2018
Rada s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene uložení NTL plynovodního potrubí přes pozemky ve vlastnictví města Příbram
p. č. 515/79, p. č. 515/102 a p. č. 515/110, vše v k. ú. Březové Hory, ve prospěch společnosti GasNet,
s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, PSČ 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567.
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:
pozemky p. č. 515/79 a p. č. 515/102 – komunikace III. tř., ostatní pozemek
– uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm a
podélné uložení do komunikace za cenu 400 Kč/bm
– uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm
pozemek p. č. 515/110 – ostatní pozemek
– uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm.
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.
hl. pro 5
21) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení podzemního vedení veřejné komunikační sítě
a zařízení v k. ú. Březové Hory
R.usn.č.890/2018
Rada s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene uložení podzemního vedení veřejné komunikační sítě a zařízení přes
pozemky ve vlastnictví města Příbram p. č. 604/1, p. č. 605, p. č. 650/1, p. č. 650/4, p. č. 650/6,
p. č. 650/2, p. č. 650/3, p. č. 515/1, p. č. 515/14, p. č. 515/21, p. č. 515/13, p. č. 515/41, p. č. 515/72, p.
č. 515/74, p. č. 515/76, p. č. 515/77, p. č. 515/78, p. č. 515/71, p. č. 515/70, p. č. 515/93 a
p. č. 515/98, vše v k. ú. Březové Hory, ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se
sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO 64949681.
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:
pozemky p. č. 604/1, p. č. 605, p. č. 650/4, p. č. 650/6, p. č. 650/2 – komunikace III. tř., chodník,
ostatní pozemek
– uložení křížením komunikace III. tř. za cenu 1.500 Kč/bm a podélné uložení v této komunikaci
za cenu 400 Kč/bm
– uložení v chodníku a v ostatním pozemku za shodnou cenu 100 Kč/bm
– uložení podvrtem komunikace (pozemek p. č. 605) za cenu 200 Kč/bm
pozemky p. č. 650/1, p. č. 650/3, p. č. 515/1, p. č. 515/41, p. č. 515/74, p. č. 515/71 – komunikace III. tř.,
ostatní pozemek
– uložení křížením komunikace III. tř. za cenu 1.500 Kč/bm a podélné uložení v této komunikaci
za cenu 400 Kč/bm
– uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm
– uložení podvrtem komunikace (u všech pozemků zde uvedených) za cenu 200 Kč/bm
pozemky p. č. 515/14, p. č. 515/21, p. č. 515/72, p. č. 515/77, p. č. 515/70 – ostatní pozemek
– uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm
pozemky p. č. 515/13, p. č. 515/76, p. č. 515/93, p. č. 515/98 – komunikace IV. tř., chodník, ostatní
pozemek
– uložení v komunikaci IV. tř., v chodníku a v ostatním pozemku za shodnou cenu 100 Kč/bm
– uložení podvrtem komunikace (pozemek p. č. 515/13) za cenu 200 Kč/bm
pozemek p. č. 515/78 – komunikace II. tř., komunikace IV. tř., chodník, ostatní pozemek
– uložení křížením komunikace II. tř. za cenu 2.500 Kč/bm
– uložení v komunikaci IV. tř., v chodníku a v ostatním pozemku za shodnou cenu 100 Kč/bm
– uložení podvrtem komunikace za cenu 200 Kč/bm
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.
hl. pro 5
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22) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN - p. č. 1748/1,
p. č. 1827, p. č. 1826, vše v k. ú. Příbram
R.usn.č.891/2018
Rada s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN přes pozemky ve vlastnictví města Příbram p.
č. 1748/1, p. č. 1827, p. č. 1826, vše v k. ú. Příbram, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se
sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035.
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:
pozemky p. č. 1748/1, p. č. 1826, p. č. 1827 – místní komunikace III. tř., chodník, ostatní pozemek
– uložení křížením komunikace III. tř. za cenu 1.500 Kč/bm a podélné uložení do této
komunikace za cenu 400 Kč/bm
– uložení v chodníku a v ostatním pozemku za shodnou cenu 100 Kč/bm.
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.
hl. pro 5
23) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN - p. č. 2733/46,
p. č. 2733/48 a p. č. 2738/2, vše v k. ú. Příbram
R.usn.č.892/2018
Rada s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN přes pozemky ve vlastnictví města Příbram
p. č. 2733/46, p. č. 2733/48 a p. č. 2738/2, vše v k. ú. Příbram, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,
a.s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035.
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:
pozemek p. č. 2733/46 – místní komunikace IV. tř., chodník, ostatní pozemek
– uložení v komunikaci IV. tř., v chodníku a v ostatním pozemku za shodnou
cenu 100 Kč/bm
pozemek p. č. 2733/48 – místní komunikace III. tř., ostatní pozemek
– uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm a podélné uložení do
komunikace za cenu 400 Kč/bm
– uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm
pozemek p. č. 2738/2 – ostatní pozemek
– uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm.
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.
hl. pro 5
24) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení vodovodní přípojky - p. č. 3102/118 v k. ú.
Příbram
R.usn.č.893/2018
Rada s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky přes pozemek ve vlastnictví města Příbram
p. č. 3102/118 v k. ú. Příbram, ve prospěch pozemku p. č. 3102/98 v k. ú. Příbram, přičemž
v době uzavírání příslušných smluvních vztahů týkajících se zřízení věcného břemene bude v těchto
smluvních dokumentech uveden jako oprávněný z věcného břemene ten, který bude v té době
vlastníkem pozemku, v jehož prospěch se věcné břemeno zřizuje.
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:
pozemek p. č. 3102/118 – ostatní pozemek
– uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm.
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.
hl. pro 5

11

Město Příbram - RM 03.09.2018
25) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení vodovodního řadu - p. č. 4056/41,
p. č. 4056/86, p. č. 4056/87, p. č. 4052/1 a p. č. 4052/24, vše v k. ú. Příbram
R.usn.č.894/2018
Rada s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene uložení vodovodního řadu přes pozemky ve vlastnictví města Příbram
p. č. 4056/41, p. č. 4056/86, p. č. 4056/87, p. č. 4052/1 a p. č. 4052/24, vše v k. ú. Příbram, ve prospěch
pozemku p. č. 1976 v k. ú. Příbram, přičemž v době uzavírání příslušných smluvních vztahů týkajících
se zřízení věcného břemene bude v těchto smluvních dokumentech uveden jako oprávněný z věcného
břemene ten, který bude v té době vlastníkem pozemku, v jehož prospěch se věcné břemeno zřizuje.
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:
pozemky p. č. 4056/41, p. č. 4056/86, p. č. 4056/87, p. č. 4052/1 a p. č. 4052/24 – komunikace III. tř.
– uložení křížením komunikace za cenu 700 Kč/bm a podélné uložení do komunikace za
cenu 200 Kč/bm
– umístění 1 ks šachtice na pozemku p. č. 4056/41 za cenu 200 Kč/ks.
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.
hl. pro 5
26) Žádost Společenství vlastníků jednotek Milínská 107, Příbram III, o udělení souhlasu s umístěním
8 ks balkonů a 2 ks markýz nad pozemkem p. č. 444/5 v k. ú. Příbram
R.usn.č.895/2018
Rada s c h v a l u j e
udělení souhlasu města Příbram s umístěním 8 ks balkonů a 2 ks markýz na budovu bytového domu č.
p. 107 v Příbrami III, která stojí na pozemcích p. č. 466/1 a p. č. 466/3, vše v k. ú. Příbram, a to nad
pozemkem ve vlastnictví města Příbram p. č. 444/5 v k. ú. Příbram, pro Společenství vlastníků jednotek
Milínská 107, Příbram III, se sídlem Příbram – Příbram III, Milínská 107, PSČ 261 01,
IČO 24817619, a to v souladu s přílohou podané žádosti, tj. s projektovou dokumentací s názvem
stavby „Umístění balkonů - bytový dům č. p. 107, Milínská 107, Příbram III, 261 01 Příbram, parc. č.
466/1, k. ú. Příbram“, zpracovanou Ing. Martinem Očadlíkem a datovanou 05/2018, jež je přílohou
předloženého materiálu.
hl. pro 5
27) Souhlas vlastníka pozemku s dočasným záborem pozemku p. č. 2762/12 a p. č. 2920 v k. ú. Příbram
a s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu
R.usn.č.896/2018
Rada n e s c h v a l u j e
udělení souhlasu města Příbram, jako vlastníka pozemků p. č. 2762/12 a p. č. 2920, oba v k. ú.
Příbram:
- se stavbou rekonstrukce mostu ev. č. 18-012, který se nachází v Příbrami IV, ul. Husova
2
2
- s dočasným záborem části pozemku p. č. 2762/12 o výměře 68 m z celkové výměry 2159 m a
2
2
části pozemku p. č. 2920 o výměře 93 m z celkové výměry 722 m , oba v k. ú. Příbram, dle
situačního výkresu záboru v příloze tohoto materiálu, na dobu cca 1 rok,
- s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu rekonstrukce mostu ev. č. 18-012 (s podmínkou
realizace v souladu s přílohou podané žádosti) se stavebníkem a investorem stavby Ředitelstvím
silnic a dálnic ČR, závod Praha, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO 65993390,
které pověřilo úkony ve věci (až po vydání pravomocného stavebního povolení) společnost Pontex,
spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČO 40763439.
hl. pro 5
28) Návrh na uzavření darovací smlouvy se státním podnikem Vojenské lesy a statky ČR
R.usn.č.897/2018
Rada s c h v a l u j e
uzavření darovací smlouvy mezi dárcem městem Příbram a obdarovaným státním podnikem Vojenské
lesy a statky ČR, se sídlem Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO: 00000205, o převodu
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vlastnického práva k dřevěné soše Fabiána, dobrého ducha brdských lesů, jejíž bližší specifikace je
přílohou předloženého materiálu.
hl. pro 5
29) Úsekové měření – zkušení provoz (ul. Milínská, ul. Žižkova, obec Bohutín)
R.usn.č.898/2018
Rada s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy se společností GEMOS CZ, spol. s.r.o. se sídlem B. Smetany 1599, 250 88
Čelákovice, IČO:25065238, na zkušební dobu jednoho roku (s umístěním ul. Milínská, Příbram III. ul.
Žižkova Příbram II, obec Bohutín) za cenu nájemného blíže specifikovanou v důvodové zprávě.
hl. pro 4
(nepřítomen 1)
30) Oznámení o změně délky provozu Mateřské školy Pohádka, Hradební 66, Příbram I
R.usn.č.899/2018
Rada b e r e n a v ě d o m í
změnu délky provozu Mateřské školy Pohádka, Hradební 66, Příbram I.
hl. pro 5
31) Návrh na povolení splátek dluhu a uzavření dohody o splátkách mezi věřitelem – Městem Příbram a
dlužníkem (bývalým nájemcem nebytového prostoru č. 700 v Příbrami VII/315) RUBÍN Příbram spol.
s r.o.
R.usn.č.900/2018
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
informaci MěRK o výši dluhu dlužníka: RUBÍN Příbram spol. s r.o., IČ 61680362, se sídlem Žežice 45,
261 01 Příbram (bývalého nájemce nebytového prostoru č. 700 v Příbrami VII/315), o způsobu
vymáhání pohledávky a uznání dluhu ze strany dlužníka.
II. s c h v a l u j e
uzavření dohody o splátkách, včetně splátkového kalendáře.
hl. pro 5
32) Žádost o dotaci – Společnost občanů a přátel Březových Hor, z. s.
R.usn.č.901/2018
Rada s c h v a l u j e
1) poskytnutí individuální dotace ve výši 40.000,00 Kč pro subjekt Společnost občanů a přátel Březových
Hor, z.s. Prokopská 14, 26101 Příbram VI - Březové Hory, IČO 70898693, na projekt s názvem „Oslavy
100. výročí ČSR na Březových Horách“, a to z kap. 777-OŠKS, za podmínky splnění bezdlužnosti vůči
rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným,
2) rozpočtové opatření – změnu rozpočtu města na rok 2018 na straně běžných výdajů, to je snížení
rozpočtu kapitoly 741 – OE prvku 660 (Rezerva starosty) o částku 15.000,00 Kč a navýšení
rozpočtu kapitoly 777 – OŠKS prvku 4015 ve stejné výši a další změny rozpočtu v rámci kapitoly
777 – OŠKS, které spočívají ve snížení prvku č. 3694 (Neinvestiční účelová dotace spolkům-sport)
o částku 25.000,00 Kč a navýšení prvku č. 4015 (Neinvestiční transfery spolkům) ve stejné výši
z důvodu poskytnutí účelové dotace pro Společnost občanů a přátel Březových Hor, z.s.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
Kap. 741 – OE, prvek 660, paragraf 6171, pol. 5901
- 15.000,00 Kč
Kap. 777 – OŠKS, prvek 3694, paragraf 3419, pol. 5222 - 25.000,00 Kč
Kap. 777 – OŠKS, prvek 4015, paragraf 3319, pol. 5222 + 40.000,00 Kč
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3) uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem Společnost občanů a přátel Březových Hor, z.s.,
Prokopská 14, 26101 Příbram VI - Březové Hory, IČO 70898693, o poskytnutí dotace ve
výši 40.000,00 Kč na projekt „Oslavy 100. výročí ČSR na Březových Horách“, v souladu s Pravidly
o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram č. 2/2017
přijatými ZM dne 11.09.2017, Usn.č.789/2017/ZM.
hl. pro 5

33) Rekonstrukce psího útulku v Lazci – výběr dodavatele
R.usn.č.902/2018
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Rekonstrukce psího útulku v Lazci“ (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
Staler spol. s r.o., se sídlem Dubno 62, 261 01 Příbram, IČO: 01498240. Nabídková cena činí
3 591 313,71 Kč bez DPH.
III. s c h v a l u j e
1) závěry hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a pořadí dodavatelů.
2) uzavření smlouvy na zakázku „Rekonstrukce psího útulku v Lazci“ se společností Staler spol. s r.o.,
se sídlem Dubno 62, 261 01 Příbram, IČO: 01498240; nabídková cena činí 3 591 313,71 Kč bez
DPH.
IV. u k l á d á
OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky dle bodu II. a III. tohoto
usnesení.
hl. pro 5
34) Dílčí smlouva k rámcové smlouvě o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických
komunikací Vodafone OneNet č. 024963 (naše číslo: 839/OIT/2018)
R.usn.č.903/2018
Rada s c h v a l u j e
uzavření Dílčí smlouvy k rámcové smlouvě o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických
komunikací Vodafone OneNet č. 839/OIT/2018 s firmou Vodafone Czech Republic a.s., IČO: 25788001.
Předmětem Dílčí smlouvy je přidání nového tarifu TP6 ke stávajícím tarifům.
hl. pro 5
35) Budoucí řešení MHD Příbram
R.usn.č.904/2018
Rada b e r e n a v ě d o m í
 informaci SOSH o připravovaném materiálu, týkajícím se budoucího řešení MHD v Příbrami, který
bude předložen na jednání zastupitelstva města dne 10.09.2018,
 informaci o přizvaných zástupcích dotčených stran na jednání zastupitelstva.
hl. pro 5
36) Uzavření smlouvy o reklamní činnosti a propagačních službách se společností PBtisk a. s.
R.usn.č.905/2018
Rada I. s c h v a l u j e
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uzavření Smlouvy o reklamní činnosti a propagačních službách se společností PBtisk a. s., jejímž
předmětem je závazek města Příbram poskytnout za úplatu ve výši 4.351 Kč + DPH služby za účelem
propagace a reklamy zmíněné společnosti (dále jen „Smlouva“) u příležitosti konání Příbramské
svatohorské šalmaje v r. 2018.
II. u k l á d á
OKM zajistit uzavření Smlouvy v souladu s bodem I. tohoto usnesení.
hl. pro 5
37) Uzavření smlouvy o reklamní činnosti a propagačních službách se společností Drupol, výrobní
družstvo
R.usn.č.906/2018
Rada I. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o reklamní činnosti a propagačních službách se společností Drupol, výrobní družstvo,
jejímž předmětem je závazek města Příbram poskytnout za úplatu ve výši 10.000 Kč + DPH služby za
účelem propagace a reklamy zmíněné společnosti (dále jen „Smlouva“) u příležitosti konání Příbramské
svatohorské šalmaje v r. 2018.
II. u k l á d á
OKM zajistit uzavření Smlouvy v souladu s bodem I. tohoto usnesení.
hl. pro 5
38) Obnova zastávkových přístřešků – 2018 – výběr dodavatele
R.usn.č.907/2018
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Obnova zastávkových přístřešků - 2018“ (dále jen
„veřejná zakázka“) zadávané ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění, uvedenou v důvodové zprávě.
II. r o z h o d u j e
o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku společnosti
STREETPARK s.r.o., se sídlem Ptáčov 40, 674 01 Třebíč, IČO: 06077315. Nabídková cena činí
983 911,00 Kč bez DPH.
III. s c h v a l u j e
1) závěry hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a pořadí dodavatelů,
2) uzavření smlouvy na zakázku „Obnova zastávkových přístřešků - 2018“ se společností
STREETPARK s.r.o., se sídlem Ptáčov 40, 674 01 Třebíč, IČO: 06077315; nabídková cena činí
983 911,00 Kč bez DPH.
IV. u k l á d á
OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky dle bodu II. a III. tohoto
usnesení.
hl. pro 5
39) Instalace parkovacích automatů – 2018 – výběr dodavatele
R.usn.č.908/2018
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Instalace parkovacích automatů - 2018“ (dále jen „veřejná
zakázka“) zadávané ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění, uvedenou v důvodové zprávě.
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II. r o z h o d u j e
o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku společnosti
Parking Pro s.r.o., se sídlem Postřižínská 20, 250 70 Odolena Voda, IČO: 04979591. Nabídková cena
činí 688 888,00 Kč bez DPH.
III. s c h v a l u j e
1) závěry hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a pořadí dodavatelů,
2) uzavření smlouvy na zakázku „Instalace parkovacích automatů - 2018“ se společností Parking Pro
s.r.o., se sídlem Postřižínská 20, 250 70 Odolena Voda, IČO: 04979591; nabídková cena činí 688
888,00 Kč bez DPH.
IV. u k l á d á
OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky dle bodu II. a III. tohoto
usnesení.
hl. pro 5
40) II. Rekonstrukce budovy DPS Hradební
R.usn.č.909/2018
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
závěry hodnotící komise zpracované ve Zprávě o hodnocení nabídek na zakázku „II. Rekonstrukce
budovy DPS Hradební“.
II. r o z h o d u j e
1) o vyloučení účastníka zadávacího řízení z obou dílčích částí výše uvedené veřejné zakázky společnosti Roddom s.r.o., se sídlem K Výtopně 1224, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, IČO 60486431,
ve smyslu ust. § 48 odst. 2) písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen zákon),
2) o zrušení obou dílčích částí výše uvedené veřejné zakázky po uplynutí zákonných lhůt podle
ust. § 127 odst. 1 zákona – v zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího řízení.
III. u k l á d á
OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím dle bodu II. tohoto usnesení.
hl. pro 5
41) Předčasné užívání části stavby venkovní stavební úpravy před objektem zázemí na Novém rybníku
R.usn.č.910/2018
Rada s c h v a l u j e
1) uzavření dohody o předčasném užívání části stavby – venkovní stavební úpravy před objektem
zázemí na Novém rybníku, v rozsahu vymezeném v příloze tohoto materiálu, v rámci smlouvy o dílo
č. 931/OIRM/2018 ze dne 23.08.2018, se zhotovitelem, kterým je příspěvková organizace Sportovní
zařízení města Příbram, se sídlem Legionářů 378, 261 01 Příbram VII, IČO: 71217975, to vše
ve smyslu návrhu dohody, který tvoří přílohu tohoto materiálu.
2) Uzavření dohody o předčasném užívání části stavby objektu zázemí na Novém rybníku – místnost
1.01 Bufet v rozsahu dle přílohy tohoto materiálu, v rámci smlouvy o dílo č. 1131/OIRM/2017 ze dne
21.11.2017 se zhotovitelem, kterým je firma SPO Příbram s.r.o., se sídlem K Podlesí 649, 261 01
Příbram VI, IČ: 28192711, to vše ve smyslu návrhu dohody, který tvoří přílohu tohoto materiálu.
hl. pro 5
42) Smírné ukončení soudních sporů „parkoviště Uran“
R.usn.č.911/2018
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
skutečnosti uvedené v dohodě o narovnání všech dosud neukončených soudních sporů vedených u
Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 9 C 9/2016, 9 C 214/2016 a 13 C 99/2018, jež tvoří přílohu
tohoto materiálu.
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II. d o p o r u č u j e ZM
text dohody schválit.
III. u k l á d á
starostovi města navrhnout zařazení tohoto materiálu do programu jednání Zastupitelstva města
Příbram dne 10.09.2018.
hl. pro 5
43) Různé

Zápis ověřili:
Věra Kresslová
PhDr. Petr Vácha
Ing. Jindřich Vařeka,
starosta
Zapsala: Iva Černohorská
Příbram, dne: 05.09.2018
Ověřeno: 11.09.2018
Vyvěšeno: 11.09.2018
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