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Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 
U s n e s e n í 

 
z jednání Rady města Příbram, konaného dne 17.09.2018 

od 13.00 hodin na Městském úřadě Příbram 

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

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Alena Ženíšková, Mgr. Václav Švenda 
 
 
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. Nařízení města č. 2/2018, kterým se mění Nařízení č. 1/2018 o placeném stání silničních motorových 

vozidel na vymezených místních komunikacích nebo jejich úsecích na území města Příbram a Ceník                    
za stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích nebo jejich úsecích na území 
města Příbram 

6. Přidělení sociálního bytu …………… 
7. Přehled trvale přenechaných bytů v DPS Příbram I, Hradební 69 na základě výjimky ze Směrnice                             

č. 1/2018/MěÚ 
8. Bezbariérový přístup do knihovny Jana Drdy“ – Dodatek č. 1 
9. Knihovna Jana Drdy, havárie podlah“ – Dodatek č. 1 

10. Otevření Junior Klubu  
11. Platové náležitosti ředitelů škol a školských zařízení – příplatky za vedení k 01.10.2018 
12. Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2018 
13. Úpravy rozpisu rozpočtu města na rok 2018 
14. Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram za rok 2017 
15. Závěrečný účet Svazku obcí Podbrdského regionu  za rok 2017 
16. Závěrečný účet Svazku obcí pro vodovody a kanalizace za rok 2017 
17. Žádost o vyjádření vlastníka pozemků ke stavbě I/18 Příbram - Jihovýchodní obchvat - 2. část 
18. Prodej budovy Příbram I/352 a části pozemku p. č. 977/1 a budovy Pb I/347 a části pozemku p. č. 980, vše 

v k. ú. Příbram 
19. Informace o podání výpovědi ze smlouvy o výpůjčce A č. 795/OP/2011 ze dne 30.11.2011 -  p. č. 3183/10 

v k. ú. Příbram 
20. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN – p. č. 315 v k. ú. Březové 

Hory a p. č. 703/2 v k. ú. Lazec 
21. MŠ Klubíčko, Okružní 200, Příbram VII - žádost o souhlas zřizovatele ke vstupu školy do programu Šablony 

II OP VVV 
22. Waldorfská škola Příbram – souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru v rámci 

projektu Obědy pro děti 
23. Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 278 – p.o. – souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného 

finančního daru v rámci projektu Obědy pro děti 
24. Propagační materiály  
25. Schválení žádosti přímého nákupu herních prvků na CDH v Příbrami 
26. Žádost o schválení Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě a přílohy č. 1 ke smlouvě 
27. Uzavření smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů                      

a kanalizací - lokalita Příbram V, s vlastníky sítí, …………… 
28. Revokace usnesení č. 1170/2017 ze dne 20.11.2017 – dodatek č. 1 ke smlouvě  o dílo č. 696/OIRM/2017 

„Výroba, dodávka a montáž 159 ks sedáků pro šatny na ZS Příbram 
29. Výběr zhotovitele pro realizaci stavby – Chodník Hlinovky – ulice Rovná, Příbram – výběr dodavatele 
30. Souvislé opravy místních komunikací v Příbrami – 2018 – výběr dodavatele 
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31. Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na projekt „Svátek seniorů“ 
32. Podání žádosti o dotaci do Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof                       

na projekt „Zažijte to znovu“ 
33. Zapůjčení městského turistického vláčku pro MŠ Podlesí 
34. Financování oprav přístupových chodníků 
35. Úprava ploch v areálu letního kina 
36. Vymáhání pohledávek z ukončených soudních sporů 
37. Poskytování právních služeb v souvislosti s výběrem provozovatele MHD v Příbrami 
38. Zrušení veřejné zakázky – „Poskytování energetických služeb metodou EPC pro vybrané objekty                          

ve vlastnictví města Příbram“ 
39. Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v DPS …………… 
40. Návrh na přidělení bytů v DPS 
41. Stanovisko města Příbram k realizaci projektu „Sociální bydlení v Příbrami“ Sebion z. s. do 80. výzvy 

„Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II“ 
42. Stanovisko města Příbram k realizaci projektu „Sociální bydlení v Příbrami“ Burdex z. s. do 80. výzvy 

„Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II“ 
43. Žádost o souhlas s výsadbou památné lípy na náměstí J. A. Alise na pozemku p. č. 604/1 v k. ú. Březové 

Hory 
44. Waldorfská škola Příbram – MŠ, ZŠ a SŠ – souhlas s přijetím daru od Městských lesů Příbram s.r.o. 
45. Publikace Synagoga – návrh na navýšení ceny za dotisk knihy 
46. Návrh z jednání bytové komise ze dne 12.09.2018 
47. Pořádání akce OPEN PARTY  v Junior clubu 
48. Prostor prodejny nábytku – dokončení výběrového řízení 
49. Oprava kanalizace Sázky – Barandov – 1. etapa - výsledek 
50. SPO Příbram s.r.o. – dodatek č. 3 a dohoda o narovnání 
51. Junior klub – provedení betonových podlah 
52. Předčasné užívání Inline dráha Nový rybník – Fialův rybník 
53. Předčasné užívání Junior klubu 
54. Sanace opěrné zdi na pozemcích parc. č. 591 a 593 v katastrálním území Příbram 
55. Vícepráce na akci „Cyklotrasa Bohutín – Drkolnov“ 
56. Návrh na uzavření pachtovní smlouvy na propachtování pozemků v k.ú. Příbram a k.ú. Jerusalem 
57. Návrh na uzavření pachtovní smlouvy na propachtování pozemků v katastrálních územích Lhota                                  

u Příbramě, Podlesí nad Litavkou, Příbram a Trhové Dušníky 
58. Žádost SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Žežice, o výpůjčku prostor v budově č. p. 7, v obci Příbram, 

části obce Žežice, a o souhlas s umístěním sídla 
59. Dodatek č. 6 Organizačního řádu Městského úřadu Příbram, Organizační norma č. 1/2015 
60.  Žádost o pronájem malé tělocvičny v Příbrami VII, Žežická ul., č. p. 193 
61. Různé 

 
 
R.usn.č.912/2018 
Rada      s c h v a l u j e 
              stažení materiálu č. 10 a č. 16 z programu dnešního jednání RM. 

 
hl.  pro  5 

 
 
R.usn.č.913/2018        
Rada      s c h v a l u j e 

upravený program dnešního jednání RM. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
3) Informace členů RM 

 
  
4) Interpelace 

 
 



Město Příbram - RM  17.09.2018 

3 
 

5) Nařízení města č. 2/2018, kterým se mění Nařízení č. 1/2018 o placeném stání silničních motorových 
vozidel na vymezených místních komunikacích nebo jejich úsecích na území města Příbram a Ceník               
za stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích nebo jejich úsecích                   
na území města Příbram 

R.usn.č.914/2018        
Rada    s c h v a l u j e   

Nařízení č. 2/2018, kterým se mění Nařízení č. 1/2018 o placeném stání silničních motorových vozidel 
na vymezených místních komunikacích nebo jejich úsecích na území města Příbram  
a 
Ceník za stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích nebo jejich 
úsecích na území města Příbram 
 

hl.  pro  5  
 
 

6) Přidělení sociálního bytu …………… 

R.usn.č.915/2018        
Rada    s c h v a l u j e   

přidělení sociálního bytu č. ……, Příbram VIII, Školní 124, pro ……………, trvale bytem  
……………, podle Směrnice č. 1/2018/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města 
Příbram“. 

hl.  pro  5 
 
 
7) Přehled trvale přenechaných bytů v DPS Příbram I, Hradební 69 na základě výjimky ze Směrnice                  
č. 1/2018/MěÚ 

R.usn.č.916/2018        
Rada  b e r e   n a   v ě d o m í  

přehled trvale přenechaných volných bytů v DPS Příbram I, Hradební 69, po dobu rekonstrukce bytů 
v tomto domě za období uplynulých 3 měsíců.  

 
hl.  pro  5 
 
 

8) Bezbariérový přístup do knihovny Jana Drdy“ – Dodatek č. 1 

R.usn.č.917/2018        
Rada    I.  b e r e   n a   v ě d o m í 

dodatečně navrhované změny uvedené ve Změnovém listu č. 1 investiční akce „Bezbariérový přístup 
do knihovny Jana Drdy“ oproti projektové dokumentaci. 
 
II.  s c h v a l u j e 

1) provedení změn podle Změnového  listu č. 1 investiční akce „Bezbariérový přístup do knihovny 
Jana Drdy“, jež představují méněpráce v neuznatelných nákladech ve výši 4.240,00 Kč bez DPH 
(5.131,00 Kč s DPH) a vícepráce v uznatelných nákladech ve výši 33.147,35 Kč bez DPH 
(40.108,00 Kč s DPH), tj. zvýšení celkové ceny díla o částku 28.907,35 Kč bez DPH (34.977,00 Kč 
s DPH), 
 

2) uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 170/OIRM/2018 na investiční akci „Bezbariérový 
přístup do knihovny Jana Drdy“ se společností  INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 
128 00  Praha, IČO: 62957678, kterým dojde ke změně díla podle Změnového listu č. 1 a jímž se 
mění celková cena díla na částku 3.423 491,35 Kč bez DPH (4.142 424,00 Kč s DPH), 

 
3) rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018 v rámci kapitoly 786 - OIRM na straně 

kapitálových výdajů podle usnesení ZM ze dne 11.12.2017, č. usn. 876/2017/ZM. 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
Kapitola 786 – OIRM, prvek č. 4234, paragraf 3311, pol. 6121                    -  40.108,00 Kč 
Kapitola 786 – OIRM, prvek č. 3856, paragraf 3314, pol. 6121, ÚZ 34929   + 28.075,60 Kč 
Kapitola 786 – OIRM, prvek č. 4436, paragraf 3314, pol. 6121                    + 12.032,40 Kč 
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III.  u k l á d á  
OIRM administrovat uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 170/OIRM/2018 podle bodu II. tohoto 
usnesení. 
 

hl.  pro  5 
 
 

9)  Knihovna Jana Drdy, havárie podlah“ – Dodatek č. 1 

R.usn.č.918/2018        
Rada    I.  b e r e   n a   v ě d o m í 

dodatečně navrhované změny  uvedené ve Změnovém listu č. 1 při realizaci díla  „Knihovna Jana Drdy, 
havárie podlah“  oproti schválenému položkovému rozpočtu. 
 
II.  s c h v a l u j e 

1) provedení změn podle Změnového listu č. 1 při realizaci díla „Knihovna Jana Drdy, havárie 
podlah“, které představují vícepráce ve výši 317.239,00 Kč bez DPH (383.859,00 Kč s DPH), 
 

2) uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 861/OIRM/2018 na realizaci díla „Knihovna Jana Drdy, 
havárie podlah“ se společností  INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha, 
IČO: 62957678, kterým dojde ke změně díla podle Změnového listu č. 1 a jímž se mění celková 
cena díla na částku 1.967.614,75 Kč bez DPH (2.380.814,00 Kč s DPH), 

 
3) rozpočtové opatření – změnu rozpočtu města na rok 2018 v rámci kapitoly 786 – OIRM na straně 

výdajů podle usnesení ZM ze dne 11.12.2017, usn. č. 876/2017/ZM. 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
Kapitola 786 – OIRM, prvek č. 4230, paragraf 2212, pol. 6121   -  383.859,00 Kč 
Kapitola 786 – OIRM, prvek č. 3291. paragraf 3314, pol. 5171   + 383.859,00 Kč 

 
III.  u k l á d á  
OIRM administrovat uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 861/OIRM/2018 podle bodu II. tohoto 
usnesení. 
 

hl.  pro  5 
 

 
10) Otevření Junior Klubu 

(staženo z programu)  
 
 

11) Platové náležitosti ředitelů škol a školských zařízení – příplatky za vedení k 01.10.2018 

R.usn.č.919/2018        
Rada    s c h v a l u j e   

příplatek za vedení ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Příbram s účinností                 
od 1. října 2018 ve výši dle přílohy materiálu. 

 
hl.  pro  5 

 
 

12) Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2018 (a – n) 

R.usn.č.920/2018        
Rada    s c h v a l u j e   
 
12 a) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018 na straně kapitálových výdajů                  
v rámci kapitoly 760 - OŘPD 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018 na straně kapitálových výdajů v rámci kapitoly 
760 – OŘPD. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0305 760 - 3113 6121  001 Žádosti o investiční 3732 Půdní vestavba ZŠ 28. -3 194,40 
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OŘPD dotace října 

RP0305 760 - 
OŘPD 

3113 6121 17968 002 Půdní vestavba ZŠ 
28. října, Příbram VII 

4487 Půdní vestavba ZŠ 28. 
října, Příbram VII 90 % 

2 874,96 

RP0305 760 - 
OŘPD 

3113 6121  002 Půdní vestavba ZŠ 
28. října, Příbram VII 

4488 Půdní vestavba 28. 
října, Příbram VII 10 % 

319,44 

 
12 b) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE (transfery ÚZ 13013) o částku 693.675,75 Kč z důvodu přijetí neinvestičního transferu 
pro Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram a rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE 
(rezerva z dotačních titulů) ve stejné výši a další změny rozpočtu v rámci výdajů kapitoly 787 - CSZS, tj. 
navýšení transferů o částku 693.675,75 Kč a snížení neinvestičního příspěvku od zřizovatele                          
pro Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční 
účelové dotace na projekt "Posílení terénní sociální práce v Příbrami" 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly                  
741 - OE (transfery ÚZ 13013) o částku 693.675,75 Kč z důvodu přijetí neinvestičního transferu                   
pro Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram a rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE 
(rezerva z dotačních titulů) ve stejné výši a další změny rozpočtu v rámci výdajů kapitoly 787 - CSZS,    
tj. navýšení transferů o částku 693.675,75 Kč a snížení neinvestičního příspěvku od zřizovatele                     
pro Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční 
účelové dotace na projekt "Posílení terénní sociální práce v Příbrami". 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0306 741 - OE  4116 13013 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

4059 MPSV - CSZS - dotace na 
"Aktivní začleňování" - 15 
% 

73 018,50 

RP0306 741 - OE  4116 13013 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

4058 MPSV - CSZS - dotace na 
"Aktivní začleňování" - 85 
% 

620 657,25 

RP0306 787 - 
CSZS 

4378 5336 13013 002 Transfery 
neinvestiční  

4060 MPSV - CSZS - dotace na 
"Aktivní začleňování" - 85 
% 

73 018,50 

RP0306 787 - 
CSZS 

4378 5336 13013 002 Transfery 
neinvestiční  

4061 MPSV - CSZS - dotace na 
"Aktivní začleňování" - 15 
% 

620 657,25 

RP0306 741 - OE 6171 5901  001 Ostatní 3369 Rezerva z dotačních titulů 693 675,75 

RP0306 787 - 
CSZS 

4351 5331  001 Příspěvky 
od zřizovatele 

3475 Neinvestiční příspěvek od 
zřizovatele 

-693 675,75 

 

12 c) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE o částku 842.531,00 Kč (transfery ÚZ 33063) a rozpočtu výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ                 
ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace výši 842.531,00 Kč na projekt "ŠABLONY" 
určenou pro Základní uměleckou školu Antonína Dvořáka Příbram, Krátká 351, Příbram III, číslo projektu 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008851 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly                    
741 - OE o částku 842.531,00 Kč (transfery ÚZ 33063) a rozpočtu výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ ve stejné 
výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace výši 842.531,00 Kč na projekt "ŠABLONY" určenou 
pro Základní uměleckou školu Antonína Dvořáka Příbram, Krátká 351, Příbram III, číslo projektu 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008851.  

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0307 741 - OE  4116 33063 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

4483 "Šablony" ZUŠ A. 
Dvořáka 85 % 

716 151,34 

RP0307 741 - OE  4116 33063 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

4484 "Šablony" ZUŠ A. 
Dvořáka 15 % 

126 379,66 

RP0307 788 - ŠŠZ 3231 5336 33063 004 Základní 
umělecké školy 

4485 "Šablony" ZUŠ A. 
Dvořáka 85 % 

716 151,34 

RP0307 788 - ŠŠZ 3231 5336 33063 004 Základní 
umělecké školy 

4486 "Šablony" ZUŠ A. 
Dvořáka 15 % 

126 379,66 

 
12 d) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE o částku 457.363,60 Kč (transfery ÚZ 33063) a rozpočtu výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ                   
ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace (2. zálohy) ve výši 457.363,60 Kč na projekt 
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"ŠABLONY" určenou pro Základní školu, Příbram - Březové Hory, Prokopská 337, Příbram VI-Březové 
Hory, číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0006569 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly                      
741 - OE o částku 457.363,60 Kč (transfery ÚZ 33063) a rozpočtu výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ ve stejné 
výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace (2. zálohy) ve výši 457.363,60 Kč na projekt 
"ŠABLONY" určenou pro Základní školu, Příbram - Březové Hory, Prokopská 337, Příbram VI-Březové 
Hory, číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0006569. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0309 741 - OE  4116 33063 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

4218 Neinv. účelová dotace 
MŠMT ČR - "Šablony" 
ZŠ BH - 85 % 

388 759,06 

RP0309 741 - OE  4116 33063 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

4219 Neinv. účelová dotace 
MŠMT ČR - "Šablony" 
ZŠ Příbram BH - 15 % 

68 604,54 

RP0309 788 - ŠŠZ 3113 5336 33063 002 Základní 
školy 

4220 Neinv. účelová dotace 
MŠMT ČR - "Šablony" 
ZŠ Příbram BH - 85 % 

388 759,06 

RP0309 788 - ŠŠZ 3113 5336 33063 002 Základní 
školy 

4221 Neinv. účelová dotace 
MŠMT ČR - "Šablony" 
ZŠ Příbram BH - 15 % 

68 604,54 

 
12 e) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 OE o částku 172.921,60 Kč (transfery ÚZ 33063) a rozpočtu výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ                   
ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace (2. zálohy) ve výši 172.921,60 Kč na projekt 
"ŠABLONY" určenou pro Mateřskou školu, Jungmannova 91, Příbram IIII, číslo projektu 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007678 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - 
OE o částku 172.921,60 Kč (transfery ÚZ 33063) a rozpočtu výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ ve stejné výši 
z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace (2. zálohy) ve výši 172.921,60 Kč na projekt "ŠABLONY" 
určenou pro Mateřskou školu, Jungmannova 91, Příbram IIII, číslo projektu 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007678. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0308 741 - OE  4116 33063 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

4255 Neinv. účelová dotace MŠMT 
ČR - "Šablony" MŠ 
Jungmannova 91 - 85 % 

146 983,36 

RP0308 741 - OE  4116 33063 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

4256 Neinv. účelová dotace MŠMT 
ČR - "Šablony" MŠ 
Jungmannova 91 - 15 % 

25 938,24 

RP0308 788 - ŠŠZ 3111 5336 33063 001 Mateřské 
školy 

4257 Neinv. účelová dotace MŠMT 
ČR - "Šablony" MŠ 
Jungmannova 91 - 85 % 

146 983,36 

RP0308 788 - ŠŠZ 3111 5336 33063 001 Mateřské 
školy 

4258 Neinv. účelová dotace MŠMT 
ČR - "Šablony" MŠ 
Jungmannova 91 - 15 % 

25 938,24 

 
12 f) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 OE (transfery ÚZ 13013) o částku 1.120.905,00 Kč z důvodu přijetí neinvestičního transferu 
pro Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram a rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE 
(rezerva z dotačních titulů) ve stejné výši a další změny rozpočtu v rámci výdajů kapitoly 787 - CSZS,              
tj. navýšení transferů o částku 1.120.905,00 Kč a snížení neinvestičního příspěvku od zřizovatele                     
pro Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční 
účelové dotace na projekt Dětská skupina „Sluníčka II.“, číslo projektu 
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008944. 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - 
OE (transfery ÚZ 13013) o částku 1.120.905,00 Kč z důvodu přijetí neinvestičního transferu                          
pro Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram a rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE 
(rezerva z dotačních titulů) ve stejné výši a další změny rozpočtu v rámci výdajů kapitoly 787 - CSZS,                  
tj. navýšení transferů o částku 1.120.905,00 Kč a snížení neinvestičního příspěvku od zřizovatele                    
pro Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční 
účelové dotace na projekt Dětská skupina „Sluníčka II.“, číslo projektu 
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008944. 
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Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
č. pož. kapitola paragraf pol. účelový 

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0310 741 - OE 6171 5901  001 Ostatní 3369 Rezerva z dotačních titulů 1 120 905,00 

RP0310 741 - OE  4116 13013 002 
Neinvestiční 
přijaté 
transfery 

4489 Projekt Dětská skupina 
"Sluníčka II." 

1 002 915,00 

RP0310 741 - OE  4116 13013 002 
Neinvestiční 
přijaté 
transfery 

4490 Projekt Dětská skupina 
"Sluníčka II." 

117 990,00 

RP0310 787 - 
CSZS 

4351 5331  001 Příspěvky 
od zřizovatele 

3475 Neinvestiční příspěvek od 
zřizovatele 

-1 120 905,00 

RP0310 787 - 
CSZS 

4351 5336 13013 002 Transfery 
neinvestiční  

4494 Dětská skupina „Sluníčka 
II.“ 

1 002 915,00 

RP0310 787 - 
CSZS 

4351 5336 13013 002 Transfery 
neinvestiční  

4495 Dětská skupina „Sluníčka 
II.“,  

117 990,00 

 
12 g) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE (neinvestiční transfery ÚZ 718) o částku 800.000,00 Kč a rozpočtu výdajů ve stejné 
výši, tj. kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů) o částku 300.000,00 Kč a kapitoly 787 - CSZS             
o částku 500.000,00 Kč a další změny v rámci výdajů kapitoly 787 - CSZS, tj. navýšení neinvestičního 
transferu o částku 800.000,00 Kč a snížení příspěvku na provoz od zřizovatele pro Centrum sociálních 
služeb města Příbrami o částku 300.000,00 Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace pro Centrum 
sociálních a zdravotních služeb města Příbrami na zajištění provozu protialkoholní stanice v Příbrami 
dle veřejnoprávní smlouvy ev. č. S-2887/ZDR/2018 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE 

(neinvestiční transfery ÚZ 718) o částku 800.000,00 Kč a rozpočtu výdajů ve stejné výši, tj. kapitoly     
741 - OE (rezerva z dotačních titulů) o částku 300.000,00 Kč a kapitoly 787 - CSZS o částku 500.000,00 
Kč a další změny v rámci výdajů kapitoly 787 - CSZS, tj. navýšení neinvestičního transferu o částku 

800.000,00 Kč a snížení příspěvku na provoz od zřizovatele pro Centrum sociálních služeb města 

Příbrami o částku 300.000,00 Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace pro Centrum sociálních 
a zdravotních služeb města Příbrami na zajištění provozu protialkoholní stanice v Příbrami dle 

veřejnoprávní smlouvy ev. č. S-2887/ZDR/2018. 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. účelový 
znak 

název akce prvek 
rozpočtu 

popis částka změny 

RP0317 741 - OE  4122 718 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

3970 Neinv. dotace KÚ - 
CSZS - záchytná 
stanice 

800 000,00 

RP0317 741 - OE 6171 5901  001 Ostatní 3369 Rezerva z dotačních 
titulů 

300 000,00 

RP0317 787 - 
CSZS 

3539 5336 718 002 Transfery 
neinvestiční  

3969 Neinvestiční dotace KÚ 
- záchytná stanice 

800 000,00 

RP0317 787 - 
CSZS 

4351 5331  001 Příspěvky od 
zřizovatele 

3475 Neinvestiční příspěvek 
od zřizovatele 

-300 000,00 

 
12 h) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018 v rámci výdajů kapitoly 719 - 
OVV 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018 v rámci výdajů kapitoly 719 – OVV. 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. účelový 
znak 

název akce prvek 
rozpočtu 

popis částka změny 

RP0312 719 - 
OVV 

6171 5171  001 Činnost místní 
správy 

196 Opravy a 
udržování 

-67 334,00 

RP0312 719 - 
OVV 

6171 6122  001 Investiční nákupy a 
výdaje související 

3490 Stroje, přístroje a 
zařízení 

67 334,00 

 
12 i) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE (neinvestiční transfery, ÚZ 13011) o částku 3.742.627,00 Kč a výdajů kapitoly 719 - OVV 
ve stejné výši z důvodu přijetí 2. splátky neinvestiční účelové dotace z kapitoly 313 - MPSV státního 
rozpočtu na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-
právní ochrany dětí na rok 2018 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly               
741 - OE (neinvestiční transfery, ÚZ 13011) o částku 3.742.627,00 Kč a výdajů kapitoly 719 - OVV                  
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ve stejné výši z důvodu přijetí 2. splátky neinvestiční účelové dotace z kapitoly 313 - MPSV státního 
rozpočtu na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-
právní ochrany dětí na rok 2018. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0276 741 - OE  4116 13011 002 Neinvestiční přijaté 
transfery 

48 Neinvestiční 
dotace SR  

3 742 627,00 

RP0318 719 - OVV 4319 5031 13011 006 Dotace MPSV na SPOD  1090 Sociální pojištění 660 250,00 

RP0318 719 - OVV 4319 5139 13011 006 Dotace MPSV na SPOD  2843 Nákup materiálu 29 587,00 

RP0318 719 - OVV 4319 5156 13011 006 Dotace MPSV na SPOD  2848 Pohonné hmoty 10 000,00 

RP0318 719 - OVV 4319 5162 13011 006 Dotace MPSV na SPOD  2846 Služby 
telekomunikací a 
radiokomunikací 

5 000,00 

RP0318 719 - OVV 4319 5167 13011 006 Dotace MPSV na SPOD  2851 Služby školení a 
vzdělávání 

90 000,00 

RP0318 719 - OVV 4319 5169 13011 006 Dotace MPSV na SPOD  2844 Nákup služeb 20 000,00 

RP0318 719 - OVV 4319 5178 13011 006 Dotace MPSV na SPOD  4186 Nájemné za nájem 
s právem koupě 

37 000,00 

RP0318 719 - OVV 4319 5194 13011 006 Dotace MPSV na SPOD  3113 Věcné dary 1 000,00 

RP0318 719 - OVV 4319 5011 13011 006 Dotace MPSV na SPOD  1089 Platy 2 641 000,00 

RP0318 719 - OVV 4319 5032 13011 006 Dotace MPSV na SPOD  1091 Zdravotní pojištění 237 690,00 

RP0318 719 - OVV 4319 5038 13011 006 Dotace MPSV na SPOD  1094 Povinné pojištění 11 100,00 

 
12 j) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE o částku 300.000,00 Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 777 - OŠKS ve stejné výši 
z důvodu přijetí neinvestičních dotací ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních 
katastrof na realizaci projektu „Připomenutí 100. výročí návratu lederských uprchlíků do vlasti" ve výši 
100.000,00 Kč a realizaci akce „Family Fest“ ve výši 200.000,00 Kč 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly                  
741 - OE o částku 300.000,00 Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 777 - OŠKS ve stejné výši               
z důvodu přijetí neinvestičních dotací ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních 
katastrof na realizaci projektu „Připomenutí 100. výročí návratu lederských uprchlíků do vlasti" ve výši 
100.000,00 Kč a realizaci akce „Family Fest“ ve výši 200.000,00 Kč. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0315 777 - OŠKS 3319 5169 099 001 Kultura, sport 4496 Nákup ostatních služeb 61 430,00 

RP0315 777 - OŠKS 3319 5175 099 001 Kultura, sport 4497 Pohoštění 38 570,00 

RP0316 777 - OŠKS 3319 5169 099 001 Kultura, sport 4499 Projekt: Family Fest - 
dotace "Podpora hejtmana" 

200 000,00 

RP0319 741 - OE  4122 099 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

4425 Fond hejtmana a zmírnění 
následků živelních 
katastrof - DAD 

300 000,00 

 
12 k) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018 v rámci kapitoly 789 - SOSH                   
na straně běžných výdajů 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018 v rámci kapitoly 789 - SOSH na straně 
běžných výdajů.  

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0324 789 - 
SOSH 

2292 5193  004 Dopravní 
obslužnost 

3655 Dotace MHD -2 150 000,00 

RP0324 789 - 
SOSH 

2219 5171  001 Provoz 
SSZ - přenos 
dat 

3653 SSZ a PA provoz a údržba 250 000,00 

RP0324 789 - 
SOSH 

2221 5169  004 Dopravní 
obslužnost 

3654 Nákup služeb - nová MHD 50 000,00 

RP0324 789 - 
SOSH 

2219 5171  002 Opravy a 
údržba 

3657 Oprava a údržba 
komunikací 

1 200 000,00 

RP0324 789 - 
SOSH 

2229 5171  002 Opravy a 
údržba 

3662 Dopravní značení - údržba 
a opravy 

100 000,00 

RP0324 789 - 
SOSH 

2219 5169  002 Opravy a 
údržba 

3663 Služby spojené s opravami 
MK 

200 000,00 

RP0324 789 - 
SOSH 

2219 5169  002 Opravy a 
údržba 

4458 Služby spojené s PA 50 000,00 

RP0324 789 - 2221 5166  004 Dopravní 4482 Konzultační a poradenská 300 000,00 
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SOSH obslužnost činnost MHD 

 
12 l) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení rozpočtu běžných 
výdajů o částku 1.608.000,00 Kč (platy a výdaje související) a kapitálových výdajů o částku 509.000,00 
Kč (dopravní prostředky), vše na kapitole 717 - MP a snížení rozpočtu běžných výdajů kapitoly 741 - OE 
(rezerva z dotačních titulů) ve výši 2.117.000,00 Kč 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení rozpočtu běžných výdajů             
o částku 1.608.000,00 Kč (platy a výdaje související) a kapitálových výdajů o částku 509.000,00 Kč 
(dopravní prostředky), vše na kapitole 717 - MP a snížení rozpočtu běžných výdajů kapitoly 741 - OE 
(rezerva z dotačních titulů) ve výši 2.117.000,00 Kč.   

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

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0303 717 - MP 5311 5011 001 Provozní výdaje MP 69 Platy zaměstnanců 1 200 000,00 

RP0303 717 - MP 5311 5031 001 Provozní výdaje MP 70 Sociální pojištění 300 000,00 

RP0303 717 - MP 5311 5032 001 Provozní výdaje MP 72 Zdravotní pojištění 108 000,00 

RP0304 717 - MP 5311 6123 001 Investiční výdaje MP 93 Dopravní prostředky 509 000,00 

RP0328 741 - OE 6171 5901 001 Ostatní 3369 Rezerva z dotačních titulů -2 117 000,00 

 
12 m) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018 na straně výdajů, tj. navýšení 
rozpočtu kapitoly 785 - OSM o částku 600.000,00 Kč a snížení rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva 
z dotačních titulů) ve stejné výši z důvodu uzavření Dohody o narovnání všech dosud neukončených 
soudních sporů vedených u Okresního soudu v Příbrami (parkoviště Uran) 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018 na straně výdajů, tj. navýšení rozpočtu 
kapitoly 785 - OSM o částku 600.000,00 Kč a snížení rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva                     
z dotačních titulů) ve stejné výši z důvodu uzavření Dohody o narovnání všech dosud neukončených 
soudních sporů vedených u Okresního soudu v Příbrami (parkoviště Uran). 

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

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0326 785 - 
OSM 

3639 5192 001 
Nakládání s 
majetkem 

3217 Bezesmluvní užívání 600 000,00 

RP0329 741 - OE 6171 5901 001 Ostatní 3369 Rezerva z dotačních titulů -600 000,00 

 
12 n) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města  na rok 2018 na straně výdajů, tj. navýšení 
rozpočtu kapitoly 723 - OŽP (projekt: Předcházení vzniku bioodpadů ve městě Příbram) ve výši 
3.027.541,00 Kč a snížení rozpočtu výdajů kapitol 741 - OE (rezerva z dotačních titulů) o částku 
1.027.541,00 Kč a 719 - OVV (platy zaměstnanců) o částku 2.000.000,00 Kč 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města  na rok 2018 na straně výdajů, tj. navýšení rozpočtu 
kapitoly 723 - OŽP (projekt: Předcházení vzniku bioodpadů ve městě Příbram) ve výši 3.027.541,00 Kč 
a snížení rozpočtu výdajů kapitol 741 - OE (rezerva z dotačních titulů) o částku 1.027.541,00 Kč a 719 - 
OVV (platy zaměstnanců) o částku 2.000.000,00 Kč. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0325 723 - 
OŽP 

3725 6122 15974 001 MŽP: 
projekt 
Předcházení 
bioodpadů ve 
městě 

4492 Předcházení 
bioodpadů ve městě 
Příbram 85 % 

2 573 409,85 

RP0325 723 - 
OŽP 

3725 6122  001 MŽP: 
projekt 
Předcházení 
bioodpadů ve 
městě 

4493 Předcházení vzniku 
bioodpadů ve městě 
Příbram 15 % 

454 131,15 

RP0327 719 - 
OVV 

6171 5011  001 Činnost 
místní správy 

182 Platy zaměstnanců -2 000 000,00 

RP0330 741 - OE 6171 5901  001 Ostatní 3369 Rezerva z dotačních 
titulů 

-1 027 541,00 

 
 

hl.  pro  5 
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13) Úpravy rozpisu rozpočtu města na rok 2018 (a – b) 

R.usn.č.921/2018        
Rada    s c h v a l u j e   
 
13 a) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2018 v rámci kapitoly 777 - OŠKS na straně 
běžných výdajů dle usnesení RM ze dne 29.01.2018 R.usn.č. 56/2018 bodu II 

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

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

znak 
název 
akce 

prvek 
rozpočtu 

popis částka změny 

RP0294 777 - 
OŠKS 

3319 5169  001 
Kultura, 
sport 

3721 Nákup ostatních služeb -57 840,00 

RP0294 777 - 
OŠKS 

3319 5041  001 
Kultura, 
sport 

4158 Odměny umělcům a jejich 
zástupcům 

57 840,00 

 
13 b) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2018 v rámci kapitoly 784 - OPVZ 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 784 - OPVZ na straně běžných výdajů dle 
usnesení RM ze dne 29.01.2018 R.usn.č. 56/2018 bodu II. 

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

znak 
název akce prvek rozpočtu popis částka změny 

RP0320 784 - 
OPVZ 

3639 5166  001 Právní služby, 
poplatky a náhrady    

3212 Konzultační, 
poradenské a 
právní služby 

-100 000,00 

RP0320 784 - 
OPVZ 

3639 5909  001 Právní služby, 
poplatky a náhrady    

4498 Ostatní výdaje 100 000,00 

 

hl.  pro  5 
 

 
14) Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram za rok 2017 

R.usn.č.922/2018        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM 

vzít na vědomí celoroční hospodaření a  závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram                 
za rok 2017 včetně Zprávy KÚ Středočeského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 
a účetní závěrku Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram za období 01.01.2017 do 31.12.2017. 
 

hl.  pro  5 
 
 

15) Závěrečný účet Svazku obcí Podbrdského regionu  za rok 2017 

R.usn.č.923/2018        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM 

vzít na vědomí celoroční hospodaření a  závěrečný účet Svazku obcí Podbrdského regionu za rok 2017 
včetně Zprávy KÚ Středočeského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 a účetní 
závěrku Svazku obcí Podbrdského regionu za období 01.01.2017 do 31.12.2017.                           
    
       hl.  pro  5 

 
 
16) Závěrečný účet Svazku obcí pro vodovody a kanalizace za rok 2017 

(staženo z programu)  
                                                           
 

17) Žádost o vyjádření vlastníka pozemků ke stavbě I/18 Příbram - Jihovýchodní obchvat - 2. část 

R.usn.č.924/2018        
Rada    I.  s c h v a l u j e  
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udělení souhlasu města Příbram, jako vlastníka pozemků v katastrálních územích Příbram, Žežice 
a Zdaboř, taxativně vymezených v příloze tohoto materiálu s názvem: Vyjádření vlastníka pozemku 
k umístění stavby, v rozsahu 6 stran, podle dokumentace přiložené k žádosti vypracované společností 
SUDOP PRAHA a.s., IČO 25793349, se sídlem Praha 3, Olšanská 1a , PSČ 130 80, pro žadatele 
a investora stavby: „ I/18 Příbram – Jihovýchodní obchvat – 2. část“, tedy ČR – Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, IČO: 65993390, se sídlem Praha 4, Nusle, Na Pankráci 546/56, 140 00, za podmínek vyplývajících 
z platné právní úpravy a stanovených dotčenými orgány. 
 
II. schvaluje  
záměr budoucího převzetí stavebních objektů realizovaných v rámci stavby „I/18 Příbram – 
Jihovýchodní obchvat – 2. část“: 
-SO 122 úprava místní komunikace v km 5,085 
-SO 124 sjezd na místní komunikaci v km 5,110 
-SO 134 přeložka cyklostezky v km 5,079 
-SO 135 přeložka cyklostezky v km 5,452 
-SO 136 cyklostezka podél Brodské ulice 
-SO 153 přístupy na pozemky v k.ú. Zdaboř 
-SO 154 přístupy na pozemky v k.ú. Žežice 
-SO 221 most na polní cestě přes I/18 v km 3,735 (součást komunikace SO 153) 
-SO 222 most na místní komunikaci v km 5,085 (součást komunikace SO 122) 
 

hl.  pro  5 
 
 
18) Prodej budovy Příbram I/352 a části pozemku p. č. 977/1 a budovy Pb I/347 a části pozemku p. č. 980, 
vše v k. ú. Příbram 

R.usn.č.925/2018        
Rada    d o p o r u č u j e  ZM 

Varianta II.  
schválit prodej budovy č. p. 352, Příbram I, jiná stavba, jež je součástí pozemku p. č. 977/1, za cenu 
685.996,00 Kč a budovy č. p. 347, Příbram I, víceúčelová stavba, jež je součástí pozemku p. č. 980,            
za cenu 1.017.337,00 Kč, vše v k. ú. Příbram, panu …………, bytem ………… s tím, že kupující přebírá 
práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o nájmu prostor č. A 329/OSM/2018 ze dne 04.06.2018                    
a dále uhradí náklady za vypracování znaleckého posudku, které činí 5.000,00 Kč.  

                                                       
hl.  pro  5 

 
   

19) Informace o podání výpovědi ze smlouvy o výpůjčce A č. 795/OP/2011 ze dne 30.11.2011 -  p. č. 
3183/10 v k. ú. Příbram  

R.usn.č.926/2018        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í  

informaci o výpovědi smlouvy o výpůjčce A č. 795/OP/2011 ze dne 30.11.2011 mezi půjčitelem městem 
Příbram a vypůjčitelem Českým hydrometeorologickým ústavem, se sídlem Na Šabatce 17, 143 06 
Praha 12 – Komořany, IČO 00020699, podanou ze strany vypůjčitele s tím, že výpůjčka zaniká ke dni 
30.11.2018. 
 

                                                  hl.  pro  5    
          
 
20) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN – p. č. 315 v k. ú. 
Březové Hory a p. č. 703/2 v k. ú. Lazec 

R.usn.č.927/2018      
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. 315 v k. ú. Březové Hory a p. č. 703/2 v k. ú. Lazec, 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. 315 v k. ú. Březové Hory – ostatní pozemek                                                             

                                                                – uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm 



Město Příbram - RM  17.09.2018 

12 
 

pozemek p. č. 703/2 v k. ú. Lazec – 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. 

Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
 

                                                       hl.  pro  5 
         

 
21) MŠ Klubíčko, Okružní 200, Příbram VII - žádost o souhlas zřizovatele ke vstupu školy do programu 
Šablony II OP VVV 

R.usn.č.928/2018        
Rada s o u h l a s í 

s tím, aby se Mateřská škola Klubíčko, Okružní 200, Příbram VII zapojila do dotačního programu 
Šablony II OP VVV. 

 
hl.  pro  5 

       
  

22) Waldorfská škola Příbram – souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru v rámci 
projektu Obědy pro děti 

R.usn.č.929/2018      
Rada s o u h l a s í 

s tím, aby Waldorfská škola Příbram – mateřská škola, základní škola a střední škola, přijala účelově 
určený finanční dar ve výši 27.999,00 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. Vlastislavova 
152/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24231509 v rámci charitativního projektu „Obědy pro děti“ na období               
18.09.2018 – 30.06.2019. 
 

                                                       hl.  pro  5 
 
 

23) Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 278 – p.o. – souhlas zřizovatele s přijetím účelově 
určeného finančního daru v rámci projektu Obědy pro děti 

R.usn.č.930/2018      
Rada s o u h l a s í 

s tím, aby Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 278, p.o. přijala účelově určený finanční dar 
ve výši 47.552,00 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. Vlastislavova 152/4, 
140 00 Praha 4, IČ: 24231509 v rámci charitativního projektu „Obědy pro děti“ na období září 2018 – 
červen 2019. 
 

     hl.  pro  5 
 

 
24) Propagační materiály 

R.usn.č.931/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

poskytnutí propagačních materiálů pro potřeby vedení města a Odboru školství kultury a sportu jako 
dárků zdarma v celkové hodnotě 36.311,90 Kč. 
 

hl.  pro  5 
 

 
25) Schválení žádosti přímého nákupu herních prvků na CDH v Příbrami 

R.usn.č.932/2018        
Rada    I.  b e r e   n a   v ě d o m í  

žádost o schválení přímého nákupu herních prvků na CDH v Příbrami.  
 

II. s o u h l a s í  
s nákupem herních prvků na CDH v Příbrami, tak jak je uvedeno v důvodové zprávě.                                                
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hl.  pro  5 
 
 

26) Žádost o schválení Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě a přílohy č. 1 ke smlouvě 

R.usn.č.933/2018        
Rada    s c h v a l u j e 

vzor Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby na rok 
2018, evidenční číslo dodatku poskytovatele: S-0130/SOC/2018/1, včetně přílohy č. 1 – pečovatelská 
služba, domovy pro seniory. 
 

                                                                                              hl.  pro  5 
 
 
27) Uzavření smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících 
vodovodů a kanalizací - lokalita Příbram V, s vlastníky sítí, …………… 

R.usn.č.934/2018        
Rada    I.  s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů               
a kanalizací - lokalita Příbram V, s vlastníky sítí, ……………, dle varianty 1. 
 
II.  u k l á d á  
OIRM ve spolupráci s provozovatelem 1.SčV zpracovat smlouvu „o úpravě vzájemných práv                             
a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací“ – lokalita Příbram V, s vlastníky 
sítí, ……………, dle varianty 1. 

 
hl.  pro  5 

 
 
28) Revokace usnesení č. 1170/2017 ze dne 20.11.2017 – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo                                   
č. 696/OIRM/2017 „Výroba, dodávka a montáž 159 ks sedáků pro šatny na ZS Příbram 

R.usn.č.935/2018        
Rada    I.  s c h v a l u j e 

revokaci usnesení č.1170/2017, bod 2) a 3) schváleného RM dne 20.11.2017 na doplnění sedáků                    
o ochranou lištu a navýšení ceny díla (smlouva o dílo č. 696/OIRM/2017). 
 
II.  u k l á d á  
OIRM ve spolupráci s OPVZ zpracovat Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č.696/OIRM/2017 ve znění 
Dodatku č.1, který bude řešit zrušení změn díla provedených Dodatkem č.1, v rozsahu osazení 
ochranné lišty a navýšení ceny. 
 

                                                           hl.  pro  5 
 
 
29) Výběr zhotovitele pro realizaci stavby – Chodník Hlinovky – ulice Rovná, Příbram – výběr dodavatele 

R.usn.č.936/2018        
Rada    I.  b e r e   n a   v ě d o m í 

informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Výběr zhotovitele pro realizaci stavby – Chodník Hlinovky 
– ulice Rovná, Příbram“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, uvedenou v důvodové zprávě.  
 
II.  r o z h o d u j e 
o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku společnosti Staler spol. 
s r.o., se sídlem Dubno 62, 261 01 Příbram, IČO: 01498240. Nabídková cena činí 542.265,00 Kč                   
bez DPH.   
 

III.  s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy na zakázku „Výběr zhotovitele pro realizaci stavby – Chodník Hlinovky – ulice Rovná, 
Příbram“ se společností Staler spol. s r.o., se sídlem Dubno 62, 261 01 Příbram, IČO: 01498240,                     
za nabídkovou cenu 542.265,00 Kč bez DPH. 
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IV.  u k l á d á  

OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky dle bodu II. a III. tohoto 
usnesení. 
 
                                                hl.  pro  5 

 
 
30) Souvislé opravy místních komunikací v Příbrami – 2018 – výběr dodavatele 

R.usn.č.937/2018        
Rada    I.  b e r e   n a   v ě d o m í 

informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Souvislé opravy místních komunikací v Příbrami - 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  
STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, IČO 60838744. Nabídková cena činí 
350,00 Kč bez DPH za 1 m

2
 souvislé opravy MK a 5,00 Kč bez DPH za 1 t odkupu a odvozu frézované 

drti. 
 

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 „Souvislé opravy místních komunikací v Příbrami - 2018“                            
se společností STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, IČO 60838744                           
za nabídkové ceny uvedeny v bodě II. 

 
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 

 
 
31) Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na projekt „Svátek seniorů“ 

R.usn.č.938/2018        
Rada    s c h v a l u j e 

přijetí dotace ve výši 30.000,00 Kč z rozpočtu Středočeského kraje na projekt „Svátek seniorů“                          
a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace se Středočeským krajem na tento projekt.  
 
                                                    hl.  pro  5 

 
 
32) Podání žádosti o dotaci do Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof 
na projekt „Zažijte to znovu“ 

R.usn.č.939/2018        
Rada    s c h v a l u j e 

podání žádosti o dotaci do Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof                    
na projekt „Zažijte to znovu“.  
                                                     

hl.  pro  5 
 
 

33) Zapůjčení městského turistického vláčku pro MŠ Podlesí 

R.usn.č.940/2018        
Rada    s c h v a l u j e 

zapůjčení městského turistického vláčku pro MŠ Podlesí.  
 
                                                    hl.  pro  5 
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34) Financování oprav přístupových chodníků 

Hlasováno o návrhu Ing. Dvořáka. 
R.usn.č.941/2018        
Rada    s t a h u j e  

projednání materiálu z dnešního jednání RM. 
 
                                                    hl.  pro  5 

 
 
35) Úprava ploch v areálu letního kina 

R.usn.č.942/2018        
Rada    I.  r o z h o d u j e 

o zadání zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona na základě výjimky ve smyslu                  
ust. č. VII, bodu 6 písm. c) směrnice č. 2/2011 – na základě poptávky provedené SOSH.  
 

II.  s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy na realizaci zakázky „Pokládka recyklátu“ firmě STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 
150 00 Praha 5, IČ 60838744 za nabídkovou cenu uvedenou v příloze tj. 299.408,14 Kč                               
bez DPH/362.283,85 Kč s DPH. 
 
III.  u k l á d á  
SOSH učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky dle bodu II. tohoto 
usnesení. 
 
                                                    hl.  pro  5 

 
 
36) Vymáhání pohledávek z ukončených soudních sporů 

R.usn.č.943/2018        
Rada    s o u h l a s í 

s převzetím zastupování města Příbram ve věci vymáhání pohledávek z ukončených soudních sporů 
uvedených v důvodové zprávě advokátní kanceláří Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s.r.o.,                  
se sídlem Pražská 140, 261 01 Příbram, IČO 03250202, v rámci stávajícího smluvního vztahu. 
 
                                                    hl.  pro  5 

 
 
37) Poskytování právních služeb v souvislosti s výběrem provozovatele MHD v Příbrami 

R.usn.č.944/2018        
Rada    I.  b e r e   n a   v ě d o m í 

cenovou nabídku na poskytování právních služeb v souvislosti s výběrem provozovatele MHD Příbram 
uvedenou v příloze tohoto materiálu. 
 
II.  r o z h o d u j e 
o zadání zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona na základě výjimky ve smyslu                   
ust. č. VII, bodu 6 písm. b) směrnice č. 2/2011, přičemž důvodem přímého zadání je zejména zkušenost 
poskytovatele služeb - jde o organizaci odborné problematiky znalou, zkušenou, navrhovaná odměna je 
s ohledem na poskytované služby v místě a čase obvyklá. 
 

III.  s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy ve věci právního poradenství v souvislosti s výběrem provozovatele MHD v Příbrami 
se společností Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. se sídlem Helfertova 2040/13, Černé 
Pole, 613 00 Brno, IČO 28360125, za nabídkovou cenu 485.000,00 Kč bez DPH.    
 
IV.  u k l á d á  
OPVZ administrovat uzavření smlouvy dle  bodu III. tohoto usnesení.   
 
                                                    hl.  pro  5 
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38) Zrušení veřejné zakázky – „Poskytování energetických služeb metodou EPC pro vybrané objekty                    
ve vlastnictví města Příbram“ 

R.usn.č.945/2018        
Rada    I.  r o z h o d u j e 

o zrušení výše uvedené veřejné zakázky ve smyslu ust. § 127 odst. 2) písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon). 
 
II.  s c h v a l u j e 
1) opětovné vypsání této veřejné zakázky za obdobných podmínek po uplynutí zákonných lhůt, 

 
2) změnu ve složení hodnotící komise pro tuto veřejnou zakázku – Ing. Pavla Pikrta nahradí Ing. Sára 

Rotterová. 
 
III.  u k l á d á  
OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím dle bodů I. a II. tohoto usnesení.   
 
                                                    hl.  pro  5 

 
 
39) Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v DPS …………… 

R.usn.č.946/2018        
Rada    s c h v a l u j e 

prodloužení nájemní smlouvy v DPS Příbram VIII, Brodská 102, č. bytu ………, pro ……………o dobu  
3 měsíců dle Směrnice č. 1/2018/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města 
Příbram“.  
 
                                                    hl.  pro  5 

 
 
40) Návrh na přidělení bytů v DPS 

R.usn.č.947/2018        
Rada    s c h v a l u j e 

1) přidělení bytu č. ……… v DPS Příbram VIII, Brodská 102, pro ……………, trvale bytem 
……………podle Směrnice č. 1/2018/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví 
města Příbram“, 
 

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

 
3) přidělení bytu č. ……… v DPS Příbram VIII, Brodská 100, pro ……………, trvale bytem ……………, 

podle Směrnice č. 1/2018/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“. 
 
                                                    hl.  pro  5 

 
 
41) Stanovisko města Příbram k realizaci projektu „Sociální bydlení v Příbrami“ Sebion z. s. do 80. výzvy 
„Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II“ 

R.usn.č.948/2018        
Rada    n e v y j a d ř u j e 

souhlas s realizací projektu „Sociální bydlení v Příbrami“ Sebion z. s. do 80. výzvy „Sociální bydlení 
po sociálně vyloučené lokality II“. 
 
                                                    hl.  pro  5 
 

 
42) Stanovisko města Příbram k realizaci projektu „Sociální bydlení v Příbrami“ Burdex z. s.                             
do 80. výzvy „Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II“ 

R.usn.č.949/2018        
Rada    n e v y j a d ř u j e 
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souhlas s realizací projektu „Sociální bydlení v Příbrami“ Burdex z. s. do 80. výzvy „Sociální bydlení 
po sociálně vyloučené lokality II“. 
 
                                                    hl.  pro  5 

 
 
43) Žádost o souhlas s výsadbou památné lípy na náměstí J. A. Alise na pozemku p. č. 604/1 v k. ú. 
Březové Hory 

R.usn.č.950/2018        
Rada    s c h v a l u j e 

udělení souhlasu města Příbram, jako vlastníka pozemku p. č. 604/1 v k. ú. Březové Hory, se vstupem            
na tento pozemek za účelem  výsadby 1 ks památné lípy a to za podmínek stanovených dotčenými 
orgány, pro žadatele Osadní výbor Březové Hory. 
 
                                                    hl.  pro  5 

 
 
44) Waldorfská škola Příbram – MŠ, ZŠ a SŠ – souhlas s přijetím daru od Městských lesů Příbram s.r.o. 

R.usn.č.951/2018        
Rada    s o u h l a s í 

s tím, aby Waldorfská škola Příbram – mateřská škola, základní škola a střední škola přijala 
od Městských lesů Příbram s.r.o. dar, a to smrkovou kulatinu v celkové hodnotě 4.550,00 Kč včetně 
DPH na opravu venkovních teras budovy školy.  
 
                                                    hl.  pro  5 

 
 
45) Publikace Synagoga – návrh na navýšení ceny za dotisk knihy 

R.usn.č.952/2018        
Rada    I.  b e r e   n a   v ě d o m í 

žádost p. Miroslava Zelenky, spolumajitele Tiskárny Prima, spol. s r.o., IČ 25068140, o navýšení ceny 
za dotisk publikace Synagoga v Příbrami a místní židovské obyvatelstvo.  

 
II. n e s c h v a l u j e  
navýšení ceny za dotisk publikace Synagoga v Příbrami a místní židovské obyvatelstvo z původně 
schválené ceny ve výši 10.050,00 Kč včetně DPH 10 % na 14.450,00 Kč včetně DPH 10 %. 

 
                                                    hl.  pro  5 

 
 
46) Návrh z jednání bytové komise ze dne 12.09.2018 

R.usn.č.953/2018        
Rada    I.  s c h v a l u j e 

1) uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 1034/MERK/2016 (nájemní smlouva v konsolidovaném 
znění) k bytu č. …… v Příbrami VI, U Dolu Anna 26, 2+0, byt standard, ……………, na dobu určitou 
2 let od 05.11.2018, za cenu 82,00  Kč/m

2
/měsíc,  

 
2) uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 844/MERK/2017 (nájemní smlouva v konsolidovaném 

znění) k bytu č. …… v Příbrami VII, nám. 17. listopadu 302, 1+1, byt standard, s …………… na dobu 
určitou 2 let od 01.10.2018, za cenu 92,00 Kč/m

2
/měsíc, 

 
3) uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 867/MERK/2017 (nájemní smlouva v konsolidovaném 

znění) k bytu č. …… v Příbrami VII, Třída Osvobození 305, 1+1, byt standard, s ……………,                      
na dobu určitou 2 let od 01.10.2018, za cenu 82,00 Kč/m

2
/měsíc, 

 
4) uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 1032/MERK/2016 (nájemní smlouva v konsolidovaném 

znění) k bytu č. …… v Příbrami VII, Březohorská 183, 2+1, byt standard, s ……………, na dobu 
určitou 2 let od 15.11.2018, za cenu 82,00 Kč/m

2
/měsíc, 
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5) uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 1020/MERK/2016 (nájemní smlouva v konsolidovaném 
znění) k bytu č. …… v Příbrami VII, náměstí 17. listopadu 303, 1+1, byt standard, s ……………,              
na dobu určitou 2 let od 01.11.2018, za cenu 119,00 Kč/m

2
/měsíc. 

 
II.  s c h v a l u j e 
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 1083/MERK/2014 (nájemní smlouva v konsolidovaném 
znění) k bytu č. …… v Příbrami IV, Čs. armády 5, 2+1, byt standard, s ……………, na dobu určitou                
6 měsíců od 01.11.2018, za cenu 82,00 Kč/m

2
/měsíc, s podmínkou úhrady dlužných záloh na sociální 

pojištění a zdravotní pojištění (z důvodu podnikání) a to nejpozději do konce doby trvání nájmu 
(30.04.2019). 
 
III.  s c h v a l u j e 
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 872/MERK/2017 (nájemní smlouva v konsolidovaném 
znění) k bytu č. ……, v Příbrami VII, náměstí 17. listopadu 301, 2+1, byt standard, s ……………               
na dobu určitou 1 měsíce od 01.10.2018 za cenu 105,00 Kč/m

2
/měsíc. 

 
                                                    hl.  pro  5 

 
 
47) Pořádání akce OPEN PARTY  v Junior clubu 

R.usn.č.954/2018        
Rada    s c h v a l u j e 

1) pořádání akce OPEN PARTY v objektu občanské vybavenosti (bývalý hudební klub „Junior“) 
v Příbrami VIII dne 29.09.2018 a 30.09.2018 ve smyslu přílohy materiálu a SZM Příbram, p. o., IČO 
71217975, pořadatelem této akce, 
 

2) výpůjčku prostor blíže specifikovaných v rozhodnutí Stavebního úřadu Příbram o předčasném 
užívání prostor v objektu občanské vybavenosti (bývalý hudební klub „Junior“) v Příbrami VIII, 
pořadateli předmětné akce, a to na dobu určitou od 29.09.2018 do 30.09.2018 za předpokladu 
vydání tohoto rozhodnutí, 
 

3) rozpočtové opatření, tj. změnu rozpočtu města na rok 2018 na straně běžných výdajů, tj. snížení 
rozpočtu kapitoly kap. 741 – OE, prvku č. 660 (Rezerva starosty) o částku 39.000,00 Kč a navýšení 
rozpočtu kapitoly 781 – SZM, prvku č. 548 (Neinvestiční příspěvky) ve stejné výši z důvodu zajištění 
slavnostního občerstvení (raut), zajištění bezpečnostní agentury a zařízení pro gastro zázemí. 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
Kap. 741 – OE, prvek č. 660, paragraf 6171, položka 5901  - 39.000,00 Kč 
Kap. 781 – SZM, prvek č. 548, paragraf 3412, položka 5331  +39.000,00 Kč 

 
                                                    hl.  pro  5 

 
 
48) Prostor prodejny nábytku – dokončení výběrového řízení 

R.usn.č.955/2018        
Rada    s t a h u j e  

projednání materiálu z dnešního jednání RM. 
 
                                                    hl.  pro  5 
 
 

49) Oprava kanalizace Sázky – Barandov – 1. etapa - výsledek 

R.usn.č.956/2018        
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 „Oprava kanalizace 
Sázky – Barandov – 1. etapa“. 
 
II.  r o z h o d u j e 
o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku společnosti  
1. SčV a.s., se sídlem Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10, IČO 47549793. 
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III.  s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy se společností 1. SčV a.s., se sídlem Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10, IČO 47549793, 
za nabídkovou cenu 7.589.027,36 Kč bez DPH.     
 
IV.  u k l á d á  
OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení zakázky dle bodů II. a III. tohoto 
usnesení.   
 
                                                    hl.  pro  5 

 
 
50) SPO Příbram s.r.o. – dodatek č. 3 a dohoda o narovnání 

R.usn.č.957/2018        
Rada    I.  b e r e   n a   v ě d o m í 

předloženou výzvu zhotovitele k uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č.1131/OIRM/2017 ze dne 
21.11.2017 – „Objekt zázemí Nový rybník“ ze dne 11.09.2018. 
 
II.  s c h v a l u j e 

1) provedení prací dle změnového listu č.3, č.5, č.6, č.7, č.8, č.9, č.10 a přiložené cenové nabídky                  
ve výši 102.424,89 Kč bez DPH (tj. 123.934,12 Kč vč. DPH),  

2) uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na investiční akci „objekt zázemí Nový rybník“ se společností 
SPO Příbram s.r.o., se sídlem K Podlesí 649, 261 01 Příbram, kterým dojde k zapracování změn 
uvedených důvodové zprávě, 

3) uzavření dohody o narovnání se společností SPO Příbram s.r.o., se sídlem K Podlesí 649, 261 01 
Příbram, kterou dojde k urovnání sporů ohledně termínu dokončení díla, kdy tento termín končí 
dnem 30.09.2018. 

 

III.  u k l á d á  
1) OIRM ve spolupráci s OPVZ administrovat uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo dle bodu II. 

tohoto usnesení, 

2) OIRM ve spolupráci s OPVZ administrovat uzavření dohody o narovnání dle bodu II. tohoto 
usnesení. 
 

                                                    hl.  pro  5 
 

 
51) Junior klub – provedení betonových podlah 

R.usn.č.958/2018        
Rada    I.  b e r e   n a   v ě d o m í 

předložený změnový list č.13, jehož nedílnou přílohou je i cenová nabídka na výměnu betonových 
podlah v místnostech víceúčelového sálu a nápojového baru v objektu Junior klubu čp.39, Příbram VIII, 
parc. č. 4213/6 a 4213/3 při realizaci investiční akce „Stavební úpravy a přístavba Junior klubu“. 
 
II.  s c h v a l u j e 

1) provedení prací dle změnového listu č.13 a přiložené cenové nabídky ve výši 149.174,28 Kč bez 
DPH (tj.180.500,88 Kč vč. DPH) a prodloužení termínu dokončení díla až o 45 dní způsobených 
důvody specifikovanými v důvodové zprávě,  

2) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na investiční akci „Stavební úpravy a přístavba Junior 
klubu“ se společností SPO Příbram s.r.o., se sídlem K Podlesí 649, 261 01 Příbram, kterým dojde 
k zapracování změn uvedených důvodové zprávě. 

 

III.  u k l á d á  
OIRM ve spolupráci s OPVZ administrovat uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo dle bodu II. tohoto 
usnesení. 
 
                                                    hl.  pro  5 
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52) Předčasné užívání Inline dráha Nový rybník – Fialův rybník 

R.usn.č.959/2018        
Rada    I.  s c h v a l u j e 

uzavření dohody o předčasném užívání stavby Inline dráha Nový rybník – Fialův rybník na pozemcích 
p.č.4208/1, 4213/3, 4212/2, 2272/2, 4208/5, 4732, 2272/141, 2284/1, 4191/4, 4186, 4185/3, 4185/5, 
4185/2, 4182/3, 4181/1, 4182/4, 4182/9, 4180/1, 2272/133, 2284/14, 2272/136, 4180/2, 4182/7, 4183/4, 
4182/1, 4191/3, 4191/15, 2284/7, 2284/5, 2284/13, 2284/4 v k.ú. Příbram, v rozsahu dle přílohy tohoto 
materiálu, v rámci smlouvy o dílo č. 567/OIRM/2018 ze dne 25.04.2018, se zhotovitelem, kterým je 
STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO: 60838744, to vše ve smyslu návrhu dohody, 
který tvoří přílohu tohoto materiálu. 
 
II.  u k l á d á  
OIRM ve spolupráci s OPVZ administrovat uzavření dohody o předčasném užívání části stavby dle 
bodu I. tohoto usnesení. 
                                                    hl.  pro  5 

 
 
53) Předčasné užívání Junior klubu 

R.usn.č.960/2018        
Rada    I.  s c h v a l u j e 

uzavření dohody o předčasném užívání části stavby – prostory 1.NP (vyjma místností 1.03, 1.23, 1.24, 
1.25) v objektu Junior klubu čp.39 v Příbrami VIII na pozemcích p.č.4213/62 a p.č. 4213/3, v rozsahu 
vymezeném v příloze tohoto materiálu, v rámci smlouvy o dílo č. 1130/OIRM/2017 ze dne 21.11.2017, 
se zhotovitelem, kterým je SPO Příbram s.r.o., K Podlesí 649, 261 01 Příbram, IČO: 28192711, to vše 
ve smyslu návrhu dohody, který tvoří přílohu tohoto materiálu. 
 
II.  u k l á d á  
OIRM ve spolupráci s OPVZ administrovat uzavření dohody o předčasném užívání části stavby dle 
bodu I. tohoto usnesení. 
 
                                                    hl.  pro  5 

 
 
54) Sanace opěrné zdi na pozemcích parc. č. 591 a 593 v katastrálním území Příbram 

R.usn.č.961/2018        
Rada    s c h v a l u j e 

1) přímé zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo na provedení sanace a upevnění kontrolních 
měřících odrazových terčů na opěrnou zeď, umístěnou na pozemcích parcelní č. 591 a 593 
v katastrálním území Příbram, za nabídkovou cenu ve výši 142.346,00 Kč bez DPH, tj. 172.238,66 
Kč s DPH, s firmou Marek Šíp, Boženy Němcové 1074, 263 01 Dobříš, IČO: 67742840, 

 
2) 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: 
Kapitola 786 – OIRM, prvek č. 3256, paragraf 3231, pol. 5171   -  111.000,00 Kč 

    Kapitola 786 – OIRM, prvek č. 3868, paragraf 5512, pol. 5171   -    61.239,00 Kč 
Kapitola 786 – OIRM, prvek č. 3291, paragraf 3314, pol. 5171   + 172.239,00 Kč 

 
                                                    hl.  pro  5 
 
 

55) Vícepráce na akci „Cyklotrasa Bohutín – Drkolnov“ 

R.usn.č.962/2018        
Rada    s c h v a l u j e 

1) uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č.1 s firmou STRABAG a.s. (IČO:60838744), který bude řešit                        
navýšení ceny díla o 180.749,45 Kč bez DPH (218.707,00 Kč včetně DPH), 

 
2) úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2018 v rámci kapitoly 786 – OIRM na straně kapitálových 

výdajů dle usnesení RM ze dne 29.01.2018 R. usn. č. 56/2018, bodu II. 
 Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
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 Kapitola 786 – OIRM, prvek č. 4230, paragraf 2212, pol. 6121   -  218.707,00 Kč 
 Kapitola 786 – OIRM, prvek č. 3852, paragraf 2219, pol. 6121   + 218.707,00 Kč. 
 
                                                     hl.  pro  5 

 
 
56) Návrh na uzavření pachtovní smlouvy na propachtování pozemků v k.ú. Příbram a k.ú. Jerusalem 

R.usn.č.963/2018        
Rada    s c h v a l u j e 

1) uzavření dohody o ukončení nájemních smluv uzavřených mezi pronajímatelem městem Příbram 
a nájemcem Českým rybářským svazem – místní organizací Příbram, se sídlem Nad Kaňkou 232, 
261 01 Příbram III, IČO: 18608264, a to smlouvy A č. 688/OP/2009 ze dne 17.12.2009 a smlouvy 
Sap 459/OP/2007 uzavřené dne 1.10.2008, s datem ukončení smluvních vztahů ke dni 
17.09.2018, 
 

2) uzavření pachtovní smlouvy mezi městem Příbram jako propachtovatelem a Českým rybářským 
svazem – místní organizací Příbram, se sídlem Nad Kaňkou 232, 261 01 Příbram III, IČO: 
18608264, jako pachtýřem na propachtování pozemků v katastru nemovitostí vedených jako vodní 
plocha, rybník v k.ú. Příbram -   p.č. 2107, včetně stavby vodního díla rybníka Kaňka, p.č. 2776/1, 
včetně části stavby vodního díla rybníka Hořejší Obora,  p.č. 2776/2 , včetně části stavby vodního 
díla rybníka Hořejší Obora, p.č. 2238/1, včetně stavby vodního díla Čekalíkovského rybníka, části 
pozemku p.č. 2807/1, o výměře cca 17190 m

2
 z celkové výměry 17649 m

2
 (dle situačního snímku 

v příloze materiálu), včetně stavby vodního díla rybníka Dolejší Obora a pozemku p.č. 672/3 v k.ú. 
Jerusalem, včetně stavby vodního díla Jerusalémského rybníka, a to s účinností od 18.09.2018. 

Podmínky pachtu: za účelem provozování rybníkářské činnosti a zajištění údržby a potřebné péče 
o pozemky v souladu s příslušnými předpisy, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 rok, za pachtovné 
ve výši 5.000,00 Kč/rok za celý předmět smluvního vztahu, s úpravou pachtovného o roční míru inflace 
vždy za uplynulý kalendářní rok, s povinností pachtýře zaplatit propachtovateli úrok z prodlení                        
ve výši podle právních předpisů za každý den prodlení s platbou pachtovného, a podpacht jinému 
subjektu bude možný jen s výslovným písemným souhlasem propachtovatele. 

                                                    hl.  pro  5 
 
 
57) Návrh na uzavření pachtovní smlouvy na propachtování pozemků v katastrálních územích Lhota                  
u Příbramě, Podlesí nad Litavkou, Příbram a Trhové Dušníky 

R.usn.č.964/2018        
Rada    s c h v a l u j e 

1) uzavření Dohody smluvních stran o ukončení nájemní smlouvy č. 1132/2009 uzavřené dne 
01.03.2009 mezi pronajímatelem městem Příbram a nájemcem Zemědělským družstvem Sádek se 
sídlem Lhota u Příbramě 152, 261 01 Příbram I,  IČO: 47048174, s datem ukončení smluvního 
vztahu ke dni nabytí účinnosti pachtovní smlouvy specifikované v bodě II. tohoto usnesení, 

 
2) uzavření pachtovní smlouvy mezi městem Příbram jako propachtovatelem a Zemědělským 

družstvem Sádek se sídlem Lhota u Příbramě 152, 261 01 Příbram I,  IČO: 47048174 jako 
pachtýřem na propachtování pozemků v k.ú. Lhota u Příbramě: p.č. 614/40 a p.č. 616/30,  
v k.ú. Podlesí nad Litavkou: p.č. 1171/1, p.č. 1171/2 a p.č. 1172/1, 
v k.ú. Příbram: p.č. 3006/1, p.č. 3683/1, p.č. 3683/10, p.č. 3683/14, p.č. 3683/18, p.č. 3711/24, 
p.č. 3711/25, p.č. 3711/26, p.č. 3722/2, p.č. 3722/6, p.č. 3722/7, p.č. 3722/8, p.č. 3722/32, 
p.č. 3722/33, p.č. 3722/38, p.č. 3722/44, p.č. 3723/4, p.č. 3737/25, p.č. 3737/53, p.č. 3737/54, 
p.č. 3737/56, p.č. 3737/65, p.č. 3750/1, p.č. 3750/4, p.č. 3750/6, p.č. 3750/7, p.č. 3750/8, p.č. 
3810/1, p.č. 3810/40, p.č. 3810/69, p.č. 3812/51, p.č. 3812/226, p.č. 3812/228, p.č. 3812/383, p.č. 
3812/387, p.č. 3812/393, p.č. 3812/394, p.č. 3812/395 a p.č. 3823   
a v k.ú. Trhové Dušníky: p.č. 396/1, p.č. 396/2, p.č. 405, p.č. 429/7, p.č. 570/2, p.č. 587/8, p.č. 
587/10, p.č. 590/1, p.č. 590/5, p.č. 590/6, p.č. 590/18, p.č. 592/1, p.č. 592/2, p.č. 596/7, p.č. 596/8, 
p.č. 596/9, p.č. 596/22, p.č. 598/6, p.č. 598/7, p.č. 608/11, p.č. 608/12, p.č. 608/13, p.č. 610/3, p.č. 
612/7, p.č. 614/1, p.č. 627/2, p.č. 631/4, p.č. 639/12, p.č. 652, p.č. 661/18, p.č. 661/21, p.č. 671/19, 
p.č. 671/20, p.č. 675 a p.č. 679. 
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Podmínky pachtu: za účelem provozování zemědělské výroby, na dobu neurčitou s výpovědní dobou                
5 let, za pachtovné ve výši 3.000,00 Kč/ha/rok, s jeho úpravou o roční míru inflace vždy za uplynulý 
kalendářní rok, s tím, že k pachtovnému bude uplatňována daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění v souladu s platnou právní úpravou, s povinností pachtýře zaplatit propachtovateli 
úrok z prodlení ve výši podle právních předpisů za každý den prodlení s platbou pachtovného, podpacht 
jinému subjektu bude možný jen s výslovným písemným souhlasem propachtovatele a dále se 
závazkem uhradit do 31.12.2018 finanční částku odpovídající rozdílu mezi výší smluvně stanoveného 
nájemného a nově stanoveného pachtovného 3.000,00 Kč/ha/rok za období od 01.01.2018 do data 
účinnosti pachtovní smlouvy. 
  
                                                    hl.  pro  5 

 
 
58) Žádost SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Žežice, o výpůjčku prostor v budově č. p. 7, v obci 
Příbram, části obce Žežice, a o souhlas s umístěním sídla 

R.usn.č.965/2018        
Rada    I.  s c h v a l u j e 

revokaci usnesení rady města Příbram č. 555/2017 ze dne 29.05.2017. 
 

II.  n e s c h v a l u j e 
uzavření smlouvy o výpůjčce prostor o výměře 237,06 m

2
 v budově č. p. 7, v obci Příbram, části obce 

Žežice, která je součástí pozemku p. č. 1, k. ú. Žežice, mezi půjčitelem městem Příbram a vypůjčitelem 
pobočným spolkem SH ČMS – Sborem dobrovolných hasičů Žežice, se sídlem Žežice 123, 261 01 
Příbram, IČO 06564844, na dobu neurčitou, za účelem provozování činnosti v oblasti protipožární 
ochrany, s tím, že půjčitel bude poskytovat vypůjčiteli bezplatně služby spojené s užíváním prostoru. 

 
III.  n e s o u h l a s í  
s umístěním sídla pobočnému spolku SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Žežice, IČO: 06564844,              
na adrese Žežice č. p. 7, 261 01 Příbram. 
 
                                                    hl.  pro  5 

 
 
59) Dodatek č. 6 Organizačního řádu Městského úřadu Příbram, Organizační norma č. 1/2015 

R.usn.č.966/2018        
Rada    s c h v a l u j e 

Dodatek č. 6 Organizačního řádu Městského úřadu Příbram, Organizační norma č. 1/2015, který je 
přílohou tohoto materiálu. 
                                                   
       hl.  pro  5 
 
 

 
Hlasováno o zařazení bodu do programu dnešního jednání RM. 
R.usn.č.967/2018 
Rada s c h v a l u j e 

zařazení bodu „Žádost o pronájem malé tělocvičny v Příbrami VII, Žežická ul., č. p. 193“. 
 
hl.  pro  5 

 
 

60) Žádost o pronájem malé tělocvičny v Příbrami VII, Žežická ul., č. p. 193 

R.usn.č.968/2018        
Rada    s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o pronájmu malé tělocvičny v Příbrami VII, Žežická ul. č. p. 193 mezi pronajímatelem 
městem Příbram a nájemcem paní ……………, bytem …………… na den 22.09.2018 od 9:00 do 12:00 
hodin za účelem konání akce: sportovní zpestření sobotního dopoledne dětem, za cenu 225,00 
Kč/hodina. 
  
                                                    hl.  pro  5 
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61) Různé      

 
 
 
 
 
Zápis ověřili: 
Mgr. Alena Ženíšková 
Mgr. Václav Švenda 
 
Ing. Jindřich Vařeka, starosta 
 
Zapsala: Stanislava Walenková 
Příbram, dne: 24.09.2018    
 
Ověřeno: 27.09.2018 
Vyvěšeno: 27.09.2018 
 

 


