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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 08.10.2018 

od 13.00 hodin na Městském úřadě Příbram 

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

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Alena Ženíšková, Věra Kresslová 
 
 
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. Poskytování právních služeb souvisejících s činností MěRK při správě bytového a nebytového fondu Města 

Příbram – přímé zadání zakázky 
6. Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2018 
7. Úpravy rozpisu rozpočtu města na rok 2018 (staženo z programu) 
8. Závěrečný účet Svazku obcí pro VaK za rok 2017 
9. Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279, p.o. – změna Smlouvy o výpůjčce nemovitostí 

10. Informace o rezignaci ředitelky Školní jídelny, Příbram II, K Zátiší 274 a vyhlášení konkursního řízení 
11. Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu – autorský dozor 
12. Stavební úpravy a přístavba Junior klubu + objekt zázemí Nový rybník – změna rozsahu činnosti TDS               

a koordinátora BOZP 
13. Objekt zázemí Nový rybník – autorský dozor a změna rozsahu projektových prací 
14. Hřiště Cihelna – studie (staženo z programu) 
15. Žádost o uzavření smlouvy o uložení inženýrských sítí v budově č. p. 1, náměstí J. A. Alise v Příbrami VI – 

Březové Hory 
16. Rozhodnutí o zveřejnění záměru prodeje některého majetku města Příbram uvažovaného ke společnému 

prodeji s prodejem závodu úpadce Příbramská teplárenská a.s. 
17. Žádost o prominutí penále ze smlouvy o dílo č. 701/OIRM/2018 – dílčí část 7 veřejné zakázky 
18. Žádost o přidělení volného služebního bytu č. 16 v Příbrami VII, tř. Osvobození čp. 306 
19. Rozšíření MKDS 2018 (nový kamerový bod „Křižák) – uzavření smlouvy 
20. Žádost o dotaci – Léčba a kastrace nalezených koček a koťat 
21. Žádost o finanční příspěvek (ZUŠ AD Příbram) 
22. Žádost o zařazení do pořadníků čekatelů Domova seniorů CSZS 
23. Záměr zakázky – „Rekonstrukce domu s pečovatelskou službou v Hradební ulici“ 
24. Žádost o dotaci – Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 
25. Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na zpracování projektové dokumentace ke značení cyklotras 

v CHKO Brdy 
26. Uzavření smlouvy o reklamní činnosti a propagačních službách se společností Auto - Poly, spol. s r. o. 
27. Kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2019 
28. Návrh na uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod  č. 83003710/3 
29. Souhlas zřizovatele s uvedením sídla společnosti Pizzařství s. r. o. na adrese provozovny 
30. Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytování služeb připojení k internetu 
31. Souvislé opravy 2018 – rozšíření smlouvy 
32. Financování opravy přístupových chodníků – Komenského 407, 408, 409 
33. InLine dráha + Cyklotrasa Drkolnov – Bohutín – předání staveb do správy 
34. InLine dráha Nový rybník – Fialův rybník, dodatek č. 2 k SoD 
35. Efektivní úřad města Příbram – uzavření dodatku č. 2 pro dílčí část 3 zakázky 
36. Návrh na uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě A č. 150/OP/2010 ze dne 28.05.2010 
37. Žádost o dotaci – hokejový klub Příbram 
38. Různé 
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R.usn.č.1017/2018        
Rada      s c h v a l u j e 
              upravený program dnešního jednání RM (včetně stažených bodů č. 7 a 14). 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
3) Informace členů RM 

 
  
4) Interpelace 

 
 
5) Poskytování právních služeb souvisejících s činností MěRK při správě bytového a nebytového fondu 
Města Příbram – přímé zadání 

R.usn.č.1018/2018        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

informace MěRK o dosavadním poskytování právních služeb advokátkou Mgr. Monikou Drábkovou,    
ev. č. ČAK: 14830, IČO: 71480501 se sídlem Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdaboř  a nabídce Mgr. 
Drábkové na další spolupráci při poskytování právních služeb pro MěRK. 
 
II.   s c h v a l u j e 
přidělení zakázky formou přímého zadání v souladu s čl. VII odst. 6. písm. c) Směrnice č. 2/2011 – 
Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek a uzavření smlouvy o právní pomoci ve věci 
poskytování odborných právních služeb s Mgr. Monikou Drábkovou, advokátka, ev.č. ČAK: 14830,  se 
sídlem Poštovní 4, 261 01 Příbram V- Zdaboř  a to za podmínek, které vyplývají z písemné nabídky 
poskytování právních služeb Mgr. Drábkové ze dne 17.09.2018. 
 
III.   u k l á d á 
MěRK zajistit přípravu podpisu smlouvy o poskytování právních služeb dle bodu II. usnesení na dobu 
určitou – 4 let nebo do vyčerpání maximální přípustné částky finančního plnění za poskytované právní 
služby ve výši  400.000,- Kč, a to podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve. 

 
                                                         hl.  pro  6 

 
 
6) Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2018 

R.usn.č.1019/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

 
 6 a) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - 
OE (neinvestiční transfery ÚZ 33063) o částku 120.886,40 Kč a navýšení výdajů kapitoly 788 – ŠŠZ        
ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z MŠMT ČR na projekt "ŠABLONY" určené 
pro Mateřskou školu V Zahradě, Jungmannova 416, Příbram III 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE 
(neinvestiční transfery ÚZ 33063) o částku 120.886,40 Kč a navýšení výdajů kapitoly 788 – ŠŠZ          
ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z MŠMT ČR na projekt "ŠABLONY" určené 
pro Mateřskou školu V Zahradě, Jungmannova 416, Příbram III. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0360 741 - OE  4116 33063 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

4248 Neinv. účelová dotace 
MŠMT ČR - "Šablony" 
MŠ V Zahradě - 85 % 

102 753,44 

RP0360 741 - OE  4116 33063 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

4249 Neinv. účelová dotace 
MŠMT ČR - "Šablony" 
MŠ V Zahradě - 15 % 

18 132,96 

RP0360 788 - ŠŠZ 3111 5336 33063 001 Mateřské 
školy 

4247 Neinv. účelová dotace 
MŠMT ČR - "Šablony" 
MŠ V Zahradě - 15 % 

18 132,96 

RP0360 788 - ŠŠZ 3111 5336 33063 001 Mateřské 4246 Neinv. účelová dotace 102 753,44 
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školy MŠMT ČR - "Šablony" 
MŠ V Zahradě - 85 % 

 
 

6 b) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018 v rámci výdajů kapitoly 787 - 
CSZS 

rozpočtové opatření - změn rozpočtu města na rok 2018 v rámci výdajů kapitoly 787 – CSZS. 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. účelový 
znak 

název akce prvek 
rozpočtu 

popis částka 
změny 

RP0361 787 - 
CSZS 

4378 5336 13013 002 Transfery 
neinvestiční  

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

547 638,75 

RP0361 787 - 
CSZS 

4378 5336 13013 002 Transfery 
neinvestiční  

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

-547 638,75 

 
 

6 c) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE (investiční dotace, ÚZ 34929) o částku 853.395,01 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 741 - 
OE (rezerva z dotačních titulů) ve stejné výši z důvodu přijetí dotace na akci (projekt): Město Příbram - 
Knihovna Jana Drdy - odstranění bariér 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - 
OE (investiční dotace, ÚZ 34929) o částku 853.395,01 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva 
z dotačních titulů) ve stejné výši z důvodu přijetí dotace na akci (projekt): Město Příbram - Knihovna 
Jana Drdy - odstranění bariér. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0362 741 - OE  4216 34929 001 Investiční 
přijaté 
transfery 

4512 Bezbariérové trasy 
(Knihovna Jana Drdy) 

853 395,01 

RP0362 741 - OE 6171 5901  001 Ostatní 3369 Rezerva z dotačních titulů 853 395,01 

 
 

6 d) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018 na straně výdajů. tj. navýšení 
rozpočtu kapitoly 741 - OE (platby daní a poplatků státnímu rozpočtu) o částku 340.000,00 Kč a snížení 
rozpočtu kapitoly 760 - OŘPD (volné zdroje) ve stejné výši 

rozpočtového opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018 na straně výdajů, tj. navýšení rozpočtu 
kapitoly 741 - OE (platby daní a poplatků státnímu rozpočtu) o částku 340.000,00 Kč a snížení rozpočtu 
kapitoly 760 – OŘPD (volné zdroje) ve stejné výši.  

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0357 760 - 
OŘPD 

3639 5901  001 Žádosti o 
dotace,monitoring 
a publicita 

3495 Rezerva  -100 000,00 

RP0357 760 - 
OŘPD 

3639 6121  001 Žádosti o 
investiční dotace 

4165 Kanalizace Kozičín, 
Lazec 

-50 000,00 

RP0357 760 - 
OŘPD 

3639 6121  001 Žádosti o 
investiční dotace 

4164 Parkovací dům  -60 000,00 

RP0357 760 - 
OŘPD 

4379 5169  002 Projekt 
prostupné bydlení 

4163 Administrace projektu -130 000,00 

RP0363 741 - OE 6399 5362  001 Ostatní 615 Platby daní a poplatků 340 000,00 

 
 

6 e) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018 v rámci kapitoly 717 - Městská 
policie Příbram, tj. snížení investičních výdajů o částku 25.000,00 Kč a navýšení běžných výdajů ve 
stejné výši 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018 v rámci rozpočtu kapitoly 717 - Městská 
policie Příbram, tj. snížení investičních výdajů o částku 25.000,00 Kč a navýšení běžných výdajů ve 
stejné výši. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0366 717 - MP 5311 5021  001 Provozní 
výdaje MP 

3651 Ostatní osobní náklady 25 000,00 
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RP0366 717 - MP 5311 6122  001 Investiční 
výdaje MP 

92 Stroje, přístroje, 
zařízení 

-25 000,00 

 
 

6 f) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE (neinvestiční transfery s ÚZ 98187) o částku 1.185.000,00 Kč a rozpočtu výdajů 
kapitoly 719 - OVV ve stejné výši z důvodu přijetí účelové dotace na výdaje spojené s volbami 
zastupitelstev územních samosprávných celků konanými ve dnech 5.-6. října 2018 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - 
OE (neinvestiční transfery s ÚZ 98187) o částku 1.185.000,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OVV 
ve stejné výši z důvodu přijetí účelové dotace na výdaje spojené s volbami zastupitelstev územních 
samosprávných celků konanými ve dnech 5.-6. října 2018. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0359 741 - OE  4111 98187 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

2421 Volby do 
zastupitelstva obce 

1 185 000,00 

RP0367 719 - 
OVV 

6115 5139 98187 016 Volby do 
zastupitelstev ÚSC 

2373 Nákup materiálu 50 000,00 

RP0367 719 - 
OVV 

6115 5169 98187 016 Volby do 
zastupitelstev ÚSC 

2374 Nákup služeb 40 000,00 

RP0367 719 - 
OVV 

6115 5164 98187 016 Volby do 
zastupitelstev ÚSC 

2377 Pronájem 90 000,00 

RP0367 719 - 
OVV 

6115 5175 98187 016 Volby do 
zastupitelstev ÚSC 

2406 Pohoštění 48 000,00 

RP0367 719 - 
OVV 

6115 5019 98187 016 Volby do 
zastupitelstev ÚSC 

2408 Refundace 20 000,00 

RP0367 719 - 
OVV 

6115 5032 98187 016 Volby do 
zastupitelstev ÚSC 

2409 Povinné pojistné 
na veřejné 
zdravotní pojištění 

1 000,00 

RP0367 719 - 
OVV 

6115 5161 98187 016 Volby do 
zastupitelstev ÚSC 

2410 Poštovné 10 000,00 

RP0367 719 - 
OVV 

6115 5171 98187 016 Volby do 
zastupitelstev ÚSC 

2412 Opravy a 
udržování 

10 000,00 

RP0367 719 - 
OVV 

6115 5031 98187 016 Volby do 
zastupitelstev ÚSC 

2413 Sociální pojištění 3 000,00 

RP0367 719 - 
OVV 

6115 5156 98187 016 Volby do 
zastupitelstev ÚSC 

2414 Pohonné hmoty 5 000,00 

RP0367 719 - 
OVV 

6115 5038 98187 016 Volby do 
zastupitelstev ÚSC 

2415 Úrazové pojištění 500,00 

RP0367 719 - 
OVV 

6115 5173 98187 016 Volby do 
zastupitelstev ÚSC 

2416 Cestovné 1 000,00 

RP0367 719 - 
OVV 

6115 5137 98187 016 Volby do 
zastupitelstev ÚSC 

2417 Drobný hmotný 
dlouhodobý 
majetek 

10 000,00 

RP0367 719 - 
OVV 

6115 5039 98187 016 Volby do 
zastupitelstev ÚSC 

2454 Ostatní povinné 
pojistné placené 
zaměstnavatelem 

1 000,00 

RP0367 719 - 
OVV 

6115 5155 98187 016 Volby do 
zastupitelstev ÚSC 

4515 Pevná paliva  2 000,00 

RP0367 719 - 
OVV 

6115 5021 98187 016 Volby do 
zastupitelstev ÚSC 

2411 Ostatní osobní 
výdaje 

800 000,00 

RP0367 719 - 
OVV 

6115 5011 98187 016 Volby do 
zastupitelstev ÚSC 

2501 Platy 93 500,00 

 
                                                        hl.  pro  6 

 
 
7) Úpravy rozpisu rozpočtu města na rok 2018 

(staženo z programu) 
 
8) Závěrečný účet Svazku obcí pro vodovody a kanalizace za rok 2017 

R.usn.č.1020/2018        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM  

vzít na vědomí celoroční  hospodaření a  závěrečný účet Svazku obcí pro vodovody a kanalizace        
za rok 2017 včetně Zprávy KÚ Středočeského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření 
dobrovolného svazku obcí za období od 1.1.2017 do 31.12.2017 a účetní závěrku Svazku obcí pro 
vodovody a kanalizace za období 01.01.2017 do 31.12.2017. 
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                                                         hl.  pro  6 

 
 
9) Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279, p.o. - změna Smlouvy o výpůjčce nemovitostí 

R.usn.č.1021/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nemovitostí č. 327/OŠKSIS/2014 mezi městem Příbram 
a Základní školou, Příbram VII, Bratří Čapků 279, příspěvkovou organizací, se sídlem v ulici Bratří 
Čapků č.p. 279, Příbram VII, kterým dojde ke změně předmětu výpůjčky, a to k vyjmutí prostoru bytu 
o výměře 57,30 m

2 
umístěného ve 2. nadzemním podlaží budovy školy s účinností od podpisu dodatku 

oběma smluvními stranami. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
10) Informace o rezignaci ředitelky Školní jídelny, Příbram II, K Zátiší 274 a vyhlášení konkursního řízení 

Hlasováno o návrhu Ing. Dvořáka. 
R.usn.č.1022/2018        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

rozhodnutí stávající ředitelky Školní jídelny, Příbram II, K Zátiší 274 rezignovat na svoji funkci ke dni 
31.01.2019. 
 
II.   p o v ě ř u j e 
paní Svatavu Soldátovou řízením Školní jídelny, Příbram II, K Zátiší 274 od 01.02.2019 do dne 
jmenování nového ředitele. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
11) Stavební úpravy a přístavba Junior klubu – autorský dozor 

R.usn.č.1023/2018      
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

změnu rozsahu projektových prací a navýšení rozsahu provádění autorského dozoru Ing. Miloslava 
Blažeje při zakázce: „Projektová dokumentace – Stavební úpravy a přístavba Junior klubu“ oproti 
původní smlouvě o dílo. 
 
II.   s c h v a l u j e 
1) navýšení rozsahu projektových prací ve výši 15 000,00 Kč bez DPH, tj. 18 150,00 Kč vč. DPH 

způsobených důvody specifikovanými v důvodové zprávě, 
 

2) cenové navýšení za služby – úhradu částky 500,00 Kč bez DPH, tj. 605,00 Kč vč. DPH za výkon 
autorského dozoru v rámci jednoho kontrolního dne z důvodů specifikovanými v důvodové zprávě, 
 

3) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.191/OIRM/2017 s ing. Miloslavem Blažejem, se sídlem 
Kamenná 655, 261 01 Příbram, IČO: 12246816, kterým dojde k zapracování změn rozsahu 
projektových prací a navýšení plateb za autorský dozor, jež jsou blíže uvedeny v 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  6 
 
 
12) Stavební úpravy a přístavba Junior klubu + objekt zázemí Nový rybník – změna rozsahu činnosti 
TDS a koordinátora BOZP 

R.usn.č.1024/2018        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  
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1)  navýšení rozsahu provádění technického dozoru stavebníka a výkon koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci společnosti IBR Consulting, s.r.o. při zakázce: „Objekt zázemí v areálu 
Nového rybníka“ oproti původní smlouvě o dílo, 

 
2)  navýšení rozsahu provádění technického dozoru stavebníka a výkon koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci společnosti REINVEST spol. s r.o. při zakázce: „Stavební úpravy a 
přístavba Junior klubu“ oproti původní smlouvě o dílo. 

 
II.   s c h v a l u j e 
1) cenové navýšení služby – úhrada částky 8 400,00 Kč bez DPH, tj. 10 164,00 Kč vč. DPH za výkon 

technického dozoru stavebníka a výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při 
zakázce: „Objekt zázemí v areálu Nového rybníka“ v rámci jednoho týdne z důvodů specifikovaných 
v důvodové zprávě, 
 

2) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.1075/OIRM/2017 se společností IBR Consulting, s.r.o. se 
sídlem Sokolovská 352/215, 190 00 Praha, IČO: 25023446, kterým dojde k  navýšení plateb za 
výkon technického dozoru stavebníka a výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
jež jsou blíže uvedeny v důvodové zprávě, 
 

3) cenové navýšení služby – úhrada částky 8 423,00 Kč bez DPH, tj. 10 192,00 Kč vč. DPH za výkon 
technického dozoru stavebníka a výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při 
zakázce: „Stavební úpravy a přístavba Junior klubu“ v rámci jednoho týdne z důvodů 
specifikovaných v důvodové zprávě, 
 

4) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.1026/OIRM/2017 se společností REINVEST spol. s r.o. 
se sídlem K Novému dvoru 897/66, 142 00 Praha, IČO: 65410840, kterým dojde k  navýšení plateb 
za výkon technického dozoru stavebníka a výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví př i 
práci, jež jsou blíže uvedeny v důvodové zprávě. 

 
III.   u k l á d á 
OIRM ve spolupráci s OPVZ administrovat uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o dílo dle bodu II. tohoto 
usnesení. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
13) Objekt zázemí Nový rybník – autorský dozor a změna rozsahu projektových prací 

R.usn.č.1025/2018        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

změnu rozsahu projektových prací a navýšení rozsahu provádění autorského dozoru Ing. Petra 
Sukdoláka při zakázce: „Projektová dokumentace – Objekt zázemí – Nový rybník“ oproti původní 
smlouvě o dílo. 
 
II.   s c h v a l u j e 
1) navýšení rozsahu projektových prací ve výši 45 300,00Kč bez DPH, tj. 54 813,00 Kč vč. DPH 

způsobených důvody specifikovanými v důvodové zprávě, 
 

2) cenové navýšení za služby - úhradu částky 480,00 Kč bez DPH, tj. 580,80 Kč vč. DPH za výkon 
autorského dozoru v rámci jednoho kontrolního dne z důvodů specifikovaných v důvodové zprávě, 
 

3) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.192/OIRM/2017 s Ing. Petrem Sukdolákem, se sídlem 
Lhota u Příbramě 126, 261 01 Příbram, IČO 43799612, kterým dojde k zapracování změn rozsahu 
projektových prací a navýšení plateb za autorský dozor, jež jsou blíže uvedeny v 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  6 
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14) Hřiště cihelna - studie 

(staženo z programu) 
 

 
 
15) Žádost o uzavření smlouvy o uložení inženýrských sítí v budově č. p. 1, náměstí J. A. Alise 
v Příbrami VI – Březové Hory 

R.usn.č.1026/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o uložení inženýrských sítí v budově č. p. 1 na náměstí J. A. Alise v Příbrami VI – 
Březové Hory, která je součástí pozemku p. č. st. 109 v k. ú. Březové Hory, mezi městem Příbram a 
společností T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO 
64949681, a to ve smyslu návrhu „Smlouvy o uložení inženýrských sítí č. 107326-000-00“, jež je 
přílohou předloženého materiálu, za jednorázovou náhradu za omezení vlastnického práva ve výši 
10.000,00 Kč + DPH, na dobu určitou 25 let ode dne účinnosti smlouvy. 
 

                                                         hl.  pro  5 
(nepřítomen 1)  
 

 
16) Rozhodnutí o zveřejnění záměru prodeje některého majetku města Příbram uvažovaného                  
ke společnému prodeji s prodejem závodu úpadce Příbramská teplárenská a.s. 

R.usn.č.1027/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

zveřejnění záměru prodeje některého majetku města Příbram uvažovaného ke společnému prodeji 
s prodejem závodu úpadce Příbramská teplárenská a.s. podle návrhu tohoto záměru, který je přílohou 
předloženého materiálu. 

 
                                                         hl.  pro  5 

(nepřítomen 1) 
 
 
17) Žádost o prominutí penále ze smlouvy o dílo č. 701/OIRM/2018 – dílčí část 7 veřejné zakázky 

Hlasováno o návrhu Ing. Dvořáka. 
R.usn.č.1028/2018        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM  

prominutí smluvní pokuty ve výši 90 % z celkové částky (pokuta byla vyčíslena na 90.000,00 Kč), 
společnosti ADORN s.r.o., která jako zhotovitel prováděla výměnu oken a dveří v Příbrami VII/329 dle 
smlouvy o dílo č. 701/OIRM/2018 – dílčí část 7 veřejné zakázky. 
 

                                                         hl.  pro  5 
   zdrž.  1 

 
 
18) Žádosti o přidělení volného služebního bytu č. 16 v Příbrami VII, tř. Osvobození čp. 306 

R.usn.č.1029/2018        
Rada I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

žádosti o pronájem volného služebního bytu č. 16 v Příbrami VII, tř. Osvobození čp. 306, od p. 
…………… a ……………. 

 
 II.   s c h v a l u j e 

uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je byt č. 16 v Příbrami VII, tř. Osvobození čp. 306, 
kategorie služební, pro p.  …………… na dobu určitou 2 roky,  od 1.11.2018, za cenu 70,- Kč/m2/měsíc, 
za splnění podmínek dle platné Směrnice č. 1/2018/MěÚ – Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve 
vlastnictví města Příbram, Hlava VIII - služební byty, článek 1, odst. 4. 

 
                                                         hl.  pro  6 
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19) Rozšíření MKDS 2018 (nový kamerový bod „Křižák) – uzavření smlouvy 

R.usn.č.1030/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o umístění stožáru s anténami mikrovlnného spojení Městského kamerového 
dohlížecího sytému Příbram se společenstvím vlastníků jednotek, Příbram VIII/68, IČO: 264 67 321 se 
sídlem Čechovská 68, 261 01 Příbram VIII. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
20) Žádost o dotaci – Léčba a kastrace nalezených koček a koťat 

Hlasováno o návrhu Mgr. Ženíškové. 
R.usn.č.1031/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

1) poskytnutí individuální dotace ve výši 20.000,00 Kč pro subjekt Spolek pro kočku, Legionářů 345, 
Příbram VII, 261 01 Příbram, IČO 22902333 na projekt s názvem „Léčba a kastrace nalezených 
koček a koťat“, a to z kap. 723 – OŽP, za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města 
Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným; 
 

2) rozpočtové opatření – změnu rozpočtu města pro rok 2018 na straně běžných výdajů, tj. snížení 
kap. 741 – OE, prvek 4215 (rezerva 1. místostarostky) o částku 20.000,00 Kč a navýšení kap. 723 – 
OŽP, prvek 4154 (individuální dotace – spolky) ve stejné výši. 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
Kap. 741 – OE,   prvek 4215, paragraf 6171, položka 5901      -  20.000,00 Kč 
Kap. 723 – OŽP, prvek 4154, paragraf 3799, položka 5222     +  20.000,00 Kč 
 

3) uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem Spolek pro kočku, Legionářů 345, Příbram VII, 261 
01 Příbram, IČO 22902333 o poskytnutí dotace ve výši 20.000,00 Kč na projekt „Léčba a kastrace 
nalezených koček a koťat“, v souladu s Pravidly pro poskytování dotací a návratných finančních 
výpomocí z rozpočtu města Příbram č. 2/2018 přijatými ZM dne 10.09.2018, Usn.č.1034/2018/ZM. 

 
                                                         hl.  pro  6 

 
 
21) Žádost o finanční příspěvek (ZUŠ AD Příbram) 

R.usn.č.1032/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

1) poskytnutí finančního příspěvku pro Základní uměleckou školu Antonína Dvořáka Příbram,  
se sídlem Krátká 351, 261 01 Příbram III, IČO: 61904163, na úhradu školného základního 
uměleckého vzdělávání v hudebním oboru Hra na kytaru …………,  ve výši 2.400,00 Kč a to  z kap. 
728 - OSVZ, prvek 3730 - podpora pro talentované děti, za podmínky splnění bezdlužnosti vůči 
rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným, 
 

2) rozpočtové opatření, tj. změnu rozpočtu města pro rok 2018 na straně běžných výdajů, tj. snížení  
kap. 728 – OSVZ, prvek 3730 (podpora pro talentované děti) o částku 2.400,00 Kč  
a navýšení kap. 728 – OSVZ, prvek 4513 (ZUŠ, příspěvkové organizace města) ve stejné výši.     

      Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
Kap. 728 – OSVZ, prvek č. 3730, paragraf 4329, položka 5901              - 2.400,00 Kč 
Kap. 728 – OSVZ, prvek č. 4513, paragraf 4329, položka 5331             + 2.400,00 Kč 
 

3) uzavření veřejnoprávní smlouvy se Základní uměleckou školu Antonína Dvořáka Příbram,  
se sídlem Krátká 351, 261 01 Příbram III, IČO: 61904163, o poskytnutí dotace ve výši 2.400,00 Kč 
na úhradu školného základního uměleckého vzdělávání v hudebním oboru Hra na kytaru v souladu 
s Pravidly o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram č. 
2/2018 přijatými Zastupitelstvem města  Příbram dne 10.09.2018,  Usn. č. 1034/2018/ZM.         

 
                                                         hl.  pro  6 

 
 
22) Žádost o zařazení do pořadníků čekatelů Domova seniorů CSZS 
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R.usn.č.1033/2018        
Rada    n e s c h v a l u j e  

zařazení žádosti pana …………… trvale bytem ……………, do pořadníku čekatelů Domova seniorů 
CSZS Příbram, jako výjimku udělenou zřizovatelem služby. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
23) Záměr zakázky – „Rekonstrukce domu s pečovatelskou službou v Hradební ulici“ 

R.usn.č.1034/2018        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

záměr realizace zakázky „Rekonstrukce domu s pečovatelskou službou v Hradební ulici“ dle přílohy. 
 
II.   u k l á d á  
OPVZ zadávací řízení realizovat. 
 
III.   s c h v a l u j e 
na zakázku „Rekonstrukce domu s pečovatelskou službou v Hradební ulici“ hodnotící komisi ve složení: 
 
člen:                                                                             

Mgr. Václav Švenda  
Ing. Pavla Sýkorová 
Mgr. Jiřina Humlová 
Mgr. Hana Marie Levanti 
Ing. Jindřich Kába 
Ing. Jindřich Novák 
Alena Tůmová 
 
náhradník: 
Dagmar Drozenová 

 
                                                         hl.  pro  6 

 
 
24) Žádost o dotaci – Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 

R.usn.č.1035/2018        
Rada  I.   s c h v a l u j e  

1) poskytnutí individuální dotace ve výši 20.000,00 Kč pro subjekt Gymnázium, Příbram, Legionářů 402, 
Legionářů 402, 261 01 Příbram VII, IČ 61100226, na projekt s názvem „Navigační hra Vyšší princip“, a 
to z kap. 777-OŠKS, za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím 
jím zřízeným či založeným, 

 
2) rozpočtové opatření, tj. změnu rozpočtu města na rok 2018, které se promítne na straně běžných 

výdajů, tj. snížení rozpočtu kapitoly 741-OE číslo prvku 660 (rezerva starosty) o částku 20.000,00 Kč a 
navýšení kapitoly 777–OŠKS  číslo prvku 4514 (Gymnázia) o stejnou částku.  
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
Kap. 741 – OE, prvek 660, paragraf 6171, pol. 5901            -  20.000,00 Kč 
Kap. 777 – OŠKS, prvek 4514 paragraf 3121, pol. 5333           + 20.000,00 Kč      

 
3) uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem Gymnázium, Příbram, Legionářů 402, IČO 61100226, o 

poskytnutí dotace ve výši 20.000,00 Kč na projekt „Navigační hra Vyšší princip“, v souladu s Pravidly 
o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram č. 2/2018 přijatými 
ZM dne 10.09.2018, Usn.č.1034/2018/ZM. 

 
                                                         hl.  pro  6 

 
 
25) Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na zpracování projektové dokumentace ke značení 
cyklotras v CHKO Brdy 

R.usn.č.1036/2018        
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Rada    s c h v a l u j e  
přijetí dotace ve výši 85.500 Kč z rozpočtu Středočeského kraje na zpracování projektové dokumentace 
ke značení cyklotras v CHKO Brdy a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace se Středočeským krajem   
na tento projekt. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
26) Uzavření smlouvy o reklamní činnosti a propagačních službách se společností Auto - Poly,          
spol. s r. o. 

R.usn.č.1037/2018        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

uzavření Smlouvy o reklamní činnosti a propagačních službách se společností Auto – Poly, spol. s r. o.,                
IČO: 48033758, jejímž předmětem je závazek města Příbram poskytnout za úplatu 5.000 Kč + DPH 
služby za účelem propagace a reklamy zmíněné společnosti (dále jen „Smlouva“) u příležitosti konání 
akce „Zažijte to znovu“ v r. 2018. 
 
II.    u k l á d á  
OKM zajistit uzavření Smlouvy v souladu s bodem I. tohoto usnesení. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
27) Kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2019 

R.usn.č.1038/2018        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM  

schválit výpočet vodného ve výši 51,58 Kč/m3 včetně DPH a stočného ve výši  23,79 Kč/m3 včetně 
DPH na rok 2019, předložený městu Příbram svým provozovatelem vodohospodářských zařízení, 
1.SčV a.s. se sídlem Ke Kablu 971,100 00. Praha 10. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
28) Návrh na uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 83003710/3 

R.usn.č.1039/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 83003710/3 mezi odběratelem městem 
Příbram a provozovatel 1. SčV, a.s., se sídlem Ke Kablu 971, Praha 10, IČO 47549793 pro odběrné 
místo č. 802180158 – budova č. p. 45, ul. Čechovská, v Příbrami VIII, která je součástí pozemků p. č. 
4232/18, 4232/29, k. ú. Příbram, ve smyslu návrhu předmětné smlouvy, který tvoří přílohu tohoto 
materiálu.  
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
29) Souhlas zřizovatele s uvedením sídla společnosti Pizzařství s.r.o. na adrese provozovny 

R.usn.č.1040/2018        
Rada    s o u h l a s í  

s umístěním sídla společnosti Pizzařství s.r.o., IČ 03117065, na adrese Zimní stadion, Legionářů 378, 
Příbram VII (provozovna společnosti). 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
30) Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytování služeb připojení k internetu 

R.usn.č.1041/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o poskytování služeb připojení k internetu ze dne 4.6.2004 s firmou 
INTERNET Pb, spol. s r.o., IČO: 04797710. Předmětem dodatku je zvýšení kapacity připojení pro 
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Základní uměleckou školu, Příbram I, nám. T. G. Masaryka 155 na 50/10 Mbps. Celkové navýšení ceny 
poskytovaných služeb bude 30.000,- Kč bez DPH (tj. 36.300,- Kč včetně DPH) ročně. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
31) Souvislé opravy 2018 – rozšíření smlouvy 

R.usn.č.1042/2018        
Rada    I.   r o z h o d u j e  

o zadání veřejné 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 provedeného výběrového řízení dodavateli 
s nejnižší nabídkovou cenou.  
 
II.   s c h v a l u j e 
1) uzavření smlouvy na zakázku „Rozšíření smlouvy na souvislé opravy místních komunikací - 2018“ 

se společností STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, IČ 60838744,                
za nabídkovou cenu 1.550.000,00 Kč bez DPH (350,- Kč/m

2
 bez DPH).  

 
2) Rozpočtové opatření – změnu rozpočtu města na rok 2018 na straně výdajů, to je snížení rozpočtu 

kapitálových výdajů kapitoly 749 – MěRK, číslo prvku 3571 Technické zhodnocení o částku 
1.875.500,00 Kč a navýšení rozpočtu běžných výdajů kapitoly 789 – SOSH, číslo prvku 3744 
Souvislé opravy MK ve stejné výši. 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
Kap. 749 – MěRK, prvek č. 3571, paragraf 3612, položka 6121       -  1.875.500,00 Kč 
Kap. 789 – SOSH, prvek č. 3744, paragraf 2212, položka 5171       + 1.875.500,00 Kč 
 
III.   u k l á d á 

SOSH učinit právní kroky související s kroky související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky 
dle bodu II. tohoto usnesení.  

 
                                                         hl.  pro  6 
 

 
32) Financování opravy přístupových chodníků – Komenského 407, 408, 409 

R.usn.č.1043/2018        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

obdržení účelového finančního daru pro město Příbram, na zajištění opravy přístupových chodníků pro 
Společenství vlastníků domu ul. Komenského 407, 408, 409, Příbram VII v navrhované výši                  
39 280,- bez DPH/47 528,80 Kč s DPH. 

 
II.   u k l á d á 
SOSH zajištění opravy těchto přístupových chodníků. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
33) InLine dráha + Cyklotrasa Drkolnov-Bohutín – předání staveb do správy 

R.usn.č.1044/2018        
Rada    r o z h o d u j e  

1) předat stavbu „InLine dráha Nový rybník – Fialův rybník“ do správy Technickým službám města 
Příbrami, a to v celé trase, 

2) předat stavbu „Úprava komunikace a polní cesta Bohutín - Drkolnov“ do správy Technickým službám 
města Příbrami. 

 
                                                         hl.  pro  6 
 

 
34) InLine dráha Nový rybník – Fialův rybník, dodatek č. 2 k SoD 

R.usn.č.1045/2018        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  
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změnu rozsahu prací provedených při realizaci investiční akce „InLine dráha Nový rybník – Fialův 
rybník“ oproti projektové dokumentaci. 
 
II.   s c h v a l u j e 
1) provedení víceprací ve výši 442.742,39 Kč bez DPH způsobených důvody specifikovanými 

v důvodové zprávě, 
 

2) uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na investiční akci „InLine dráha Nový rybník – Fialův 
rybník“ se společností STRABAG, a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, kterým dojde 
k zapracování změn uvedených důvodové zprávě, 
 

3) úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2018 v rámci kapitoly 786 – OIRM na straně kapitálových 
výdajů dle usnesení RM ze dne 29.01.2018 R. usn. č. 56/2018, bodu II. 

        Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
        Kapitola 786 – OIRM, prvek č. 4230, paragraf 2212, pol. 6121   -  535.719,00 Kč 
        Kapitola 786 – OIRM, prvek č. 3857, paragraf 3412, pol. 6121   + 535.719,00 Kč. 

 
 
III.   u k l á d á 
OIRM ve spolupráci s OPVZ administrovat uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo dle bodu II. tohoto 
usnesení 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
35) Efektivní úřad města Příbram – uzavření dodatku č. 2 pro dílčí část 3 zakázky 

R.usn.č.1046/2018        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb č. 185/OVV/2018 se společností Estredia SE, 
se sídlem Karlovo náměstí 290/16, 120 00 Praha 2, IČO 24782211, pro dílčí část 3 (tj. zavedení 
moderních metod projektového řízení) rozšiřující předmět plnění o certifikační kurz pro jednu další 
osobu a zvyšující cenu plnění o 22 000 Kč bez DPH.  
 
II.   u k l á d á 
OPVZ učinit právní kroky související s uzavřením dodatku dle bodu I. tohoto usnesení. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
36) Návrh na uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě A č. 150/OP/2010 ze dne 28.05.2010 

R.usn.č.1047/2018        
Rada    n e s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě A č. 150/OP/2010 uzavřené dne 28.05.2010, mezi 
pronajímatelem městem Příbram a nájemcem společností SVZ Centrum s.r.o., IČO: 26092212, se 
sídlem Aloise Jiráska 264, Příbram IV, ve znění jejích dodatků č. 1 až č. 3, jehož předmětem by mělo 
být pozastavení úhrady druhé složky nájemného – bonusového doplatku v souvislosti s ukládáním 
odpadu na skládce TKO Bytíz v katastrálním území Bytíz a Dubno, a to na dobu 18 měsíců od nabytí 
účinnosti tohoto dodatku. 

 
                                                         hl.  pro  6 
 

37) Žádost o dotaci – Hokejový klub Příbram 

R.usn.č.1048/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

1) poskytnutí individuální dotace ve výši 50.000,00 Kč pro subjekt Hokejový klub HC Příbram, z.s., 
Legionářů 378, 261 01 Příbram VII, IČO 47072741, na projekt s názvem „Reprezentační zápasy ČR 
- Švýcarsko“, 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, tj. snížení 

rozpočtu kapitoly 741-OE číslo prvku 660 (Rezerva starosty) o částku 50.000,00 Kč a navýšení 
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rozpočtu kapitoly 777-OŠKS číslo prvku 3694 (Neinvestiční účelová dotace spolkům) o stejnou 
částku z důvodu poskytnutí individuální dotace.      
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
Kap. 741 – OE, prvek 660, paragraf 6171, pol. 5901             - 50.000,00 Kč 
Kap. 777 – OŠKS, prvek 3694, paragraf 3419, pol. 5222      + 50.000,00 Kč 

 
3)  uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem Hokejový klub HC Příbram z.s., Legionářů 378, 261 

01 Příbram VII, IČO 47072741, o poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč na projekt „Reprezentační 
zápasy ČR - Švýcarsko“, v souladu s Pravidly o poskytování dotací a návratných finančních 
výpomocí z rozpočtu města Příbram č. 2/2018 přijatými ZM dne 10.09.2018, Usn.č.1034/2018/ZM. 

 
                                                         hl.  pro  6 
 

 
 
38) Různé      

 
 
 
Zápis ověřili: 
Mgr. Alena Ženíšková 
Věra Kresslová 
 
Ing. Jindřich Vařeka, 
starosta 
 
Zapsala: Iva Černohorská 
Příbram, dne: 11.10.2018   
 
Ověřeno: 17.10.2018 
Vyvěšeno: 17.10.2018      
 
 
 


