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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 22.10.2018 
od 13.00 hodin na Městském úřadě Příbram 

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

Ověřovatelé zápisu: Ing. Václav Dvořák, Mgr. Alena Ženíšková 
 
 
2) Schválení programu včetně návrhů změn a doplňků 

Program byl upraven a doplněn na celkový počet 55 bodů. 
 
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. Návrh na změny v ceníku SZM Příbram od 1.11.2018 na stávající službu 
6. Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2018 
7. Úpravy rozpisu rozpočtu města na rok 2018 
8. Podání žádosti o dotaci na projekt Místní akční plán ORP Příbram II 
9. Žádost o finanční příspěvek (Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s.) 

10. Nákup MS Office 365 (staženo z programu) 
11. Změna názvů autobusových zastávek v Příbrami v souvislosti s integrací dopravy 
12. Uzavření smlouvy o reklamní činnosti a propagačních službách se společností Polycasa, s. r. o. 
13. Návrh na uzavření Dodatku č. 2 k Dohodě o užívání jiného silničního motorového vozidla než vozidla 

v majetku města Příbram poskytovaného pro služební účely a užívání jiného silničního motorového vozidla 
než vozidla v majetku města Příbram poskytovaného pro služební účely při zajištění přepravy přiděleným 
řidičem ze dne 07.01.2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 05.05.2017 

14. Návrh odměn ředitelkám, ředitelům příspěvkových organizací města a vedoucí organizační složky města 
15. Stanovení celkového počtu zaměstnanců města zařazených do MěÚ Příbram 
16. Návrh plánu běžných oprav a údržby vodohospodářského majetku města Příbrami na rok 2019 
17. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě     

do napěťové hladiny 0,4 KV (NN) v katastrálním území Kozičín, parc. číslo 37 
18. Návrh plánu běžných oprav a údržby vodohospodářského majetku města Příbrami na rok 2019         

(staženo z programu) 
19. Návrh odměn ředitelkám a ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Příbram 
20. Fotbalový turnaj ve Freibergu 
21. Taneční fotbal ve Freibergu 
22. Žádost o dotaci Spartak Příbram – osvětlení  
23. Žádost o dotaci Spartak Příbram – údržba  
24. Žádost o vydání souhlasu s kácením dřevin na pozemcích města Příbram – p. č. 2285/1, p. č. 4213/1, p. č. 

4217/1, p. č. 4216, vše v k. ú. Příbram 
25. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení přípojky dešťové kanalizace a budoucího umístění 

revizní šachtice – p. č. 515/100 v k. ú. Březové Hory 
26. Prodej některého majetku města Příbram při společném prodeji s prodejem závodu úpadce Příbramská 

teplárenská a.s. 
27. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení elektro přípojky NN – p. č. 1599/1 v k. ú. Příbram 
28. Žádost o zřízení věcného břemene cesty pře část pozemku p. č. 3162/1 v k. ú. Příbram 
29. Převzetí stavby oplocení 
30. Návrh na přidělení bytu v DPS 
31. Žádost ředitelky Základní školy, Příbram VIII, Školní 75 o souhlas zřizovatele s pronájmem prostor školy 

k provozování školního bufetu 
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32. Platové náležitosti ředitelů základních škol 
33. Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.07.2018 do 30.09.2018 včetně plnění usnesení ZM 

za minulá období 
34. Oprava opěrných zdí – Příbram VI – Březové Hory, Husova ulice – výběr dodavatele 
35. Výstavba komunikace – Dělostřelecká – Mlynářská (2) – výběr dodavatele 
36. Záměr zakázky „Zpracování plánu ÚSES pro ORP Příbram“ 
37. Revokace usnesení – podání žádosti o dotaci na projekt „Inkluzivní vzdělávání v Příbrami – 2. etapa“ 
38. Výjimka z Pravidel č. 1/2018/MěÚ – návrh na přidělení ubytovací buňky  
39. Výjimka z Pravidel č. 1/2018/MěÚ – návrh na přidělení ubytovací buňky 
40. Návrh na odpis pohledávek 
41. Akualizace Přílohy č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 ze dne 15. prosince 2014, o stanovení míst,    

na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje, loterie a jiné podobné hry 
42. Návrh z jednání bytové komise ze dne 16.10.2018 
43. Dohody o uznání dluhu a splátkách dluhu (za nájemné, záloh na služby, vyúčtování služeb vč. příslušenství) 

za pronájem bytů a nebytových prostor 
44. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi městem Příbram a vlastníky dotčených 

pozemků při výstavbě dešťové kanalizace v ulici Na Leštině, Příbram IX 
45. Schválení Dodatku č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 

a poskytnutí příspěvku č. PBA-V-45/2018 a Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa 
a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. PBA-JZ-
55/2018 

46. Žádosti o přidělení volného služebního bytu č. 1 v Příbrami VII, Bratří Čapků čp. 279 
47. Svěření pravomoci Městské policii Příbram v souvislosti s provozem parkoviště u Oblastní nemocnice 

Příbram a.s. 
48. Žádost o udělení výjimky ze zákazu požívání alkoholických nápojů dle vyhlášky č. 3/2018 ze dne 

18.06.2018  – „Spolek Prokop Příbram“ 
49. Žádost o dofinancování rozpočtu MŠ Pohádka 
50. Návrh na odkup pozemků pod komunikací včetně převodu komunikace a infrastruktury v k. ú. Lazec a v k. ú. 

Kozičín 
51. Přijetí daru od obce Bohutín 
52. InLine dráha + Cyklotrasa Drkolnov-Bohutín – předání staveb do správy – revokace usnesení 
53. Stanovení oddávajících pro volební období 2018 - 2022 
54. Návrh programu 1. Ustavujícího zasedání ZM dne 05.11.2018 
55. Různé 

 
R.usn.č.1049/2018        
Rada      s c h v a l u j e 
              upravený program dnešního jednání RM (včetně stažených bodů č. 10 a č. 18). 
 

                                                         hl.  pro  6 
       (nepřítomen 1) 

 
(Materiál „Oprava chodníku – obtok Hořejší Obory“ byl zařazen do programu jednání RM 22.10.2018 
usnesením  R.usn.č.1098/2018 jako bod č. 55) 
 
 
3) Informace členů RM 

 
  
4) Interpelace 

 
 
5) Návrh na změny v ceníku SZM Příbram od 1.11.2018 na stávající službu 

R.usn.č.1050/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

změnu v Ceníku služeb SZM Příbram tak, jak uvedeno v důvodové zprávě a příloze předloženého 
materiálu, a to s platností od 1.11.2018. 
 

                                                         hl.  pro  6 
       (nepřítomen 1) 
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6) Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2018 

R.usn.č.1051/2018        
 

6 a) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018 v rámci příjmů kapitoly 741 - OE 
(transfery ÚZ 13101) a v rámci výdajů kapitoly 719 - OVV z důvodu přijetí příspěvku za srpen 2018 ve 
výši 13.000,00 Kč od Úřadu práce ČR dle Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a 
poskytnutí příspěvku č. PBA-S-140/2017 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018 v rámci příjmů kapitoly 741 - OE (transfery ÚZ 
13101) a v rámci výdajů kapitoly 719 - OVV z důvodu přijetí příspěvku za srpen 2018 ve výši 13.000,00 
Kč od Úřadu práce ČR dle Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí 
příspěvku č. PBA-S-140/2017. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0381 719 - OVV 6171 5032  001 Činnost místní 
správy 

185 Zdravotní pojištění -873,00 

RP0381 719 - OVV 6171 5031  001 Činnost místní 
správy 

184 Sociální pojištění -2 425,50 

RP0381 719 - OVV 6171 5032 13101 011 ÚP-Dohoda o 
vyhrazení SÚPM a 
poskytnutí příspěvku 

4197 Povinné pojistné na 
veřejné zdravotní 
pojištění 

873,00 

RP0381 719 - OVV 6171 5031 13101 011 ÚP-Dohoda o 
vyhrazení SÚPM a 
poskytnutí příspěvku 

4196 Povinné pojistné na 
sociální zabezpečení 

2 425,50 

RP0381 719 - OVV 6171 5011  001 Činnost místní 
správy 

182 Platy zaměstnanců -9 701,50 

RP0381 719 - OVV 6171 5011 13101 011 ÚP-Dohoda o 
vyhrazení SÚPM a 
poskytnutí příspěvku 

4195 Platy zaměstnanců 9 701,50 

RP0388 741 - OE  4116 13101 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

4137 Vyhrazení společensky 
účelného prac. místa 

13 000,00 

RP0388 741 - OE  4116  002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

3601 Neinvestiční transfer od 
ÚP - předpoklad 

-13 000,00 

 
 

6 c) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly     741 - OE (transfery, ÚZ 13015) o částku 1.441.539,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OVV 
ve stejné výši z důvodu přijetí účelové dotace na výkon sociální práce dle Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí 
dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2018 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - 
OE (transfery, ÚZ 13015) o částku 1.441.539,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OVV ve stejné výši 
z důvodu přijetí účelové dotace na výkon sociální práce dle Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace            
z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2018. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0389 741 - OE  4116 13015 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

3532 Dotace na výkon 
sociální práce 

1 441 539,00 

RP0395 719 - 
OVV 

4341 5011 13015 007 Výkon 
sociální práce 

3573 Platy zaměstnanců 322 733,00 

RP0395 719 - 
OVV 

4341 5031 13015 007 Výkon 
sociální práce 

3574 Sociální pojištění 80 683,25 

RP0395 719 - 
OVV 

4341 5032 13015 007 Výkon 
sociální práce 

3575 Zdravotní pojištění 29 046,00 

RP0395 719 - 
OVV 

4349 5011 13015 007 Výkon 
sociální práce 

3576 Platy zaměstnanců 365 763,00 

RP0395 719 - 
OVV 

4349 5031 13015 007 Výkon 
sociální práce 

3577 Sociální pojištění 91 440,75 

RP0395 719 - 
OVV 

4349 5032 13015 007 Výkon 
sociální práce 

3578 Zdravotní pojištění 32 919,00 

RP0395 719 - 
OVV 

4359 5011 13015 007 Výkon 
sociální práce 

3579 Platy zaměstnanců 387 279,00 

RP0395 719 - 
OVV 

4359 5031 13015 007 Výkon 
sociální práce 

3580 Sociální pojištění 96 820,00 

RP0395 719 - 
OVV 

4359 5032 13015 007 Výkon 
sociální práce 

3581 Zdravotní pojištění 34 855,00 
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6 d) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018 v rámci výdajů kapitoly 749 - 
Městská realitní kancelář 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018 v rámci výdajů kapitoly 749 - Městská realitní 
kancelář. 

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

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0396 749 - MěRK 3612 6122 001 Byty 3582 Výtahy - technické 
zhodnocení 

-2 100 000,00 

RP0396 749 - MěRK 3612 5171 001 Běžné výdaje - správa 
a údržba bytů a nebytů 

484 Opravy a udržování 2 100 000,00 

 
 

6 e) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. snížení příjmů kapitoly 741 - 
OE (neinvestiční transfery ÚZ 33063) o částku 101.280,00 Kč a snížení výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ 
(transfer pro Základní školu, Příbram VIII, Školní 75) ve stejné výši z důvodu vrácení snížené částky 
dotace 101.280,00 Kč do státního rozpočtu MŠMT ČR po schválených změnách aktivit ve 
zjednodušeném projektu "ŠABLONY" 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018, tj. snížení příjmů kapitoly 741 - OE 
(neinvestiční transfery ÚZ 33063) o částku 101.280,00 Kč a snížení výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ (transfer 
pro Základní školu, Příbram VIII, Školní 75) ve stejné výši z důvodu vrácení snížené částky dotace 
101.280,00 Kč do státního rozpočtu MŠMT ČR po schválených změnách aktivit ve zjednodušeném 
projektu "ŠABLONY". 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0403 741 - OE  4116 33063 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

4242 Neinv. účelová dotace MŠMT ČR 
- "Šablony" ZŠ Školní - 85 % 

-86 088,00 

RP0403 741 - OE  4116 33063 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

4243 Neinv. účelová dotace MŠMT ČR 
- "Šablony" ZŠ Školní - 15 % 

-15 192,00 

RP0403 788 - ŠŠZ 3113 5336 33063 002 Základní 
školy 

4244 Neinv. účelová dotace MŠMT ČR 
- "Šablony" ZŠ Školní - 85 % 

-86 088,00 

RP0403 788 - ŠŠZ 3113 5336 33063 002 Základní 
školy 

4245 Neinv. účelová dotace MŠMT ČR 
- "Šablony" ZŠ Školní - 15 % 

-15 192,00 

 
 

6 f) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE o částku 56.000,00 Kč (transfery ÚZ 13013) a rozpočtu výdajů kapitoly 749 - MěRK ve 
stejné výši z důvodu přijetí příspěvku (za srpen 2018) od Úřadu práce ČR dle Dohody o vytvoření 
pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného 
ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. PBA-VZ-5/2016 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - 
OE o částku 56.000,00 Kč (transfery ÚZ 13013) a rozpočtu výdajů kapitoly 749 - MěRK ve stejné výši z 
důvodu přijetí příspěvku (za srpen 2018) od Úřadu práce ČR dle Dohody o vytvoření pracovních 
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního 
rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. PBA-VZ-5/2016. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
č. pož. kapit

ola 
paragraf pol. účel. 

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0398 741 - 
OE 

 4116 13013 002 Neinvestiční přijaté 
transfery 

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

46 132,80 

RP0398 741 - 
OE 

 4116 13013 002 Neinvestiční přijaté 
transfery 

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

9 867,20 

RP0399 749 - 
MěRK 

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

3931 82,38 % Platy 34 427,43 

RP0399 749 - 
MěRK 

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

3930 17,62 % Platy 7 363,57 

RP0399 749 - 
MěRK 

6409 5031 13013 003 Nové prac. příležitosti 
(vrátný) - VPP, OP 
Zaměstnanost 

3932 17,62 % Pojistné na 
sociální zabezpečení a 
příspěvek na státní 
politiku zaměstnanosti 

1 840,94 
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RP0399 749 - 
MěRK 

6409 5031 13013 003 Nové prac. příležitosti 
(vrátný) - VPP, OP 
Zaměstnanost 

3933 82,38 % Pojistné na 
sociální zabezpečení a 
příspěvek na státní 
politiku  zaměstnanosti 

8 607,06 

RP0399 749 - 
MěRK 

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

3935 82,38 % Pojistné na 
veřejné zdravotní pojištění 

3 098,31 

RP0399 749 - 
MěRK 

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

3934 17,62 % Pojistné na 
veřejné zdravotní pojištění 

662,69 

 
 

6 g) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018 na straně výdajů, tj. navýšení 
rozpočtu kapitoly 781 - SZM o částku 100.000,00 Kč (neinvestiční příspěvek od zřizovatele) a snížení 
rozpočtu výdajů kapitoly 777 - OŠKS ve stejné výši z důvodu pořádání akce "Mikulášská" v areálu 
Nového rybníka v Příbrami příspěvkovou organizací Sportovní zařízením města Příbram 

rozpočtové opatření - změny rozpočtu města na rok 2018 na straně výdajů, tj. navýšení rozpočtu 
kapitoly 781 - SZM o částku 100.000,00 Kč (neinvestiční příspěvek od zřizovatele) a snížení rozpočtu 
výdajů kapitoly 777 - OŠKS ve stejné výši z důvodu pořádání akce "Mikulášská" v areálu Nového 
rybníka v Příbrami příspěvkovou organizací Sportovní zařízením města Příbram. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
č. pož. Kapitola paragraf pol. Účelový 

znak 
název 
akce 

prvek 
rozpoč
tu 

popis částka změny 

RP0401 777 – 
OŠKS 

3319 5169  001 
Kultura, 
sport 

3726 Nákup ostatních služeb -45 000,00 

RP0401 777 – 
OŠKS 

3319 5139  001 
Kultura, 
sport 

3727 Nákup materiálu -10 000,00 

RP0401 777 – 
OŠKS 

3319 5041  001 
Kultura, 
sport 

3768 Odměny umělcům a jejich 
zástupcům 

-45 000,00 

RP0402 781 – SZM 3412 5331  001 
Příspěvky 
zřizovatele  

548 Neinvestiční příspěvky 100 000,00 

 
 

6 h) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018 na straně výdajů, tj. navýšení 
rozpočtu kapitoly 781 - SZM o částku 105.500,00 Kč (neinvestiční příspěvek od zřizovatele) a snížení 
rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva starosty) ve stejné výši z důvodu pořádání akce 
"Mikulášská" v areálu Nového rybníka v Příbrami příspěvkovou organizací Sportovní zařízením města 
Příbram 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018 na straně výdajů, tj. navýšení rozpočtu 
kapitoly 781 - SZM o částku 105.500,00 Kč (neinvestiční příspěvek od zřizovatele) a snížení rozpočtu 
výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva starosty) ve stejné výši z důvodu pořádání akce "Mikulášská" v areálu 
Nového rybníka v Příbrami příspěvkovou organizací Sportovní zařízením města Příbram. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0405 741 - OE 6171 5901  001 Ostatní 660 Rezerva starosty -105 500,00 

RP0405 781 - 
SZM 

3412 5331  001 Příspěvky 
zřizovatele  

548 Neinvestiční příspěvky 105 500,00 

 
 
 

Rada    II.   d o p o r u č u j e   ZM schválit  
 

6 b) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018 v rámci výdajů kapitoly 792 - 
FOVM 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018 v rámci výdajů kapitoly 792 – FOVM. 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. účelový 
znak 

název akce prvek 
rozpočtu 

popis částka změny 

RP0394 792 - 
FOVM 

3639 5171  001 Běžné 
výdaje 

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

-1 354 225,00 
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RP0394 792 - 
FOVM 

3639 6122  002 Kapitálové 
výdaje 

4225 VDJ Husa - zabezpečovací 
systém  

-120 000,00 

RP0394 792 - 
FOVM 

3639 5169  001 Běžné 
výdaje 

3565 Příbram VI - Bř. Hory, nám. J. A. 
Alise - výměna kanalizačního 
řadu 

-400 000,00 

RP0394 792 - 
FOVM 

3639 5171  001 Běžné 
výdaje 

3555 Čerpací stanice odpadních vod 
Červená - výměna čerpadel 

-150 000,00 

RP0394 792 - 
FOVM 

2321 5171  001 Běžné 
výdaje 

3552 MČOV Příbram - výměna 
dávkovacích čerpadel flokulantu 

-100 000,00 

RP0394 792 - 
FOVM 

3639 6121  002 Kapitálové 
výdaje 

3835 Orlov - řešení nevyhovujících 
tlakových poměrů v osadě 

-4 318 500,00 

RP0394 792 - 
FOVM 

3639 5171  001 Běžné 
výdaje 

4411 Příbram III, Sázky Barandov - 
oprava kanalizace - 1. etapa 

6 442 725,00 

 
                                                         hl.  pro  6 
       (nepřítomen 1) 

 
 
7 Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2018 v rámci kapitoly 783 - OOA na straně běžných 
výdajů dle usnesení RM ze dne 29.01.2018 R.usn.č. 56/2018 bodu II. 

R.usn.č.1052/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2018 v rámci kapitoly 783 - OOA 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 

RP0383 783 - 
OOA 

5512 5132  002 Požární 
ochrana - 
dobrovolná část 

3142 Ochranné pomůcky 100 000,00 

RP0383 783 - 
OOA 

5512 5171  002 Požární 
ochrana - 
dobrovolná část 

3153 Opravy a 
udržování 

-100 000,00 

 
                                                         hl.  pro  6 
       (nepřítomen 1) 

 
 
8) Podání žádosti o dotaci na projekt Místní akční plán ORP Příbram II 

R.usn.č.1053/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

1) podání žádosti o dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt „MAP II 
ORP Příbram“, 
 

2) uzavření partnerství v rámci projektu „MAP II ORP Příbram" s následujícími partnery s finančním 
příspěvkem v projektu: 
MAS PODBRDSKO, z.s., 
MAS Brdy, z.ú. 

                                                         hl.  pro  6 
       (nepřítomen 1) 

 
 
9) Žádost o finanční příspěvek (Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s.) 

R.usn.č.1054/2018        
Rada    n e s c h v a l u j e 

poskytnutí finančního příspěvku příspěvku pro Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s., se sídlem 
Pod Oborou 88, 104 00 Praha 10 – Hájek, IČO: 27006891. DIČ: CZ27006891, a to z důvodu, že 
zařízení není určeno pro občany města Příbram. 

                                                         hl.  pro  6 
       (nepřítomen 1) 
 

10) Nákup MS Office 365 

(staženo z programu) 
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11) Změna názvů autobusových zastávek v Příbrami v souvislosti s integrací dopravy 

R.usn.č.1055/2018      
Rada    s c h v a l u j e  

ppřřeeddlloožžeennýý  nnáávvrrhh  zzmměěnn  nnáázzvvůů  aauuttoobbuussoovvýýcchh  zzaassttáávveekk  vv  PPřřííbbrraammii  ddllee  nnáávvrrhhuu  SSOOSSHH..  
 

                                                         hl.  pro  6 
       (nepřítomen 1) 

 
 
12) Uzavření smlouvy o reklamní činnosti a propagačních službách se společností Polycasa, s. r. o. 

R.usn.č.1056/2018        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

uzavření Smlouvy o reklamní činnosti a propagačních službách se společností Polycasa, s. r. o.,                      
IČO: 25058703, jejímž předmětem je závazek města Příbram poskytnout za úplatu 20.000 Kč + DPH 
služby za účelem propagace a reklamy zmíněné společnosti (dále jen „Smlouva“) u příležitosti konání 
adventu v Příbrami v r. 2018.  
 
II.    u k l á d á   
OKM zajistit uzavření Smlouvy v souladu s bodem I. tohoto usnesení. 
 

                                                         hl.  pro  6 
       (nepřítomen 1) 

 
 
13) Návrh na uzavření Dodatku č. 2 k Dohodě o užívání jiného silničního motorového vozidla než vozidla 
v majetku města Příbram poskytovaného pro služební účely a užívání jiného silničního motorového 
vozidla než vozidla v majetku města Příbram poskytovaného pro služební účely při zajištění přepravy 
přiděleným řidičem ze dne 07.01.2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 05.05.2017 

R.usn.č.1057/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření „Dodatku č. 2 k Dohodě o užívání jiného silničního motorového vozidla než vozidla v majetku 
města Příbram poskytovaného pro služební účely a užívání jiného silničního motorového vozidla než 
vozidla v majetku města Příbram poskytovaného pro služební účely při zajištění přepravy přiděleným 
řidičem“ ze dne  07.01.2015, ve znění dodatku č. 1 ze dne 05.05.2017, mezi městem Příbram a 
starostou města Příbram. 
 

                                                         hl.  pro  5 
       zdrž. 1 
       (nepřítomen 1) 

 
 
14) Návrh odměn ředitelkám, ředitelům příspěvkových organizací města a vedoucí organizační složky 
města 

R.usn.č.1058/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

odměny ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací města, zaměstnankyni pověřené řízením 
příspěvkové organizace a vedoucí organizační složky města bez právní subjektivity ve výši dle 
návrhu v příloze č. 1 tohoto materiálu. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
15) Stanovení celkového počtu zaměstnanců města zařazených do MěÚ Příbram 

R.usn.č.1059/2018        
Rada    s t a n o v í  

celkový počet zaměstnanců města Příbram zařazených do MěÚ Příbram v počtu 220 zaměstnanců,         
s účinností od 01.12.2018. 
 

                                                         hl.  pro  6 
       (nepřítomen 1) 
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16) Návrh plánu běžných oprav a údržby vodohospodářského majetku města Příbrami na rok 2019 

R.usn.č.1060/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

definitivní návrh plánu běžných oprav a údržby vodohospodářského majetku města Příbrami 
na rok 2019, vyhotovený společností 1. SčV, a.s., se sídlem Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10. 
 

                                                         hl.  pro  6 
       (nepřítomen 1) 

 
 
17) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční 
soustavě do napěťové hladiny 0,4 KV (NN) v katastrálním území Kozičín, parc. číslo 37 

R.usn.č.1061/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavřít budoucí smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do 
napěťové hladiny 0,4 kV (NN) s provozovatelem distribuční soustavy (dále jen PDS) ČEZ Distribuce, a. 
s., Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035 a uhradit částku ve výši 
16.000,00 Kč jako podíl na nákladech, spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu. 
 
                                                          hl.  pro  6 

       (nepřítomen 1) 
  

 
18) Návrh plánu běžných oprav a údržby vodohospodářského majetku města Příbrami na rok 2019 

(staženo z programu)                                                           
 
 
 
19) Návrh odměn ředitelkám a ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Příbram 

R.usn.č.1062/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

odměny pro ředitelky a ředitele škol a školských zařízení zřizovaných městem Příbram za plnění 
mimořádných úkolů ve 2. pololetí roku 2018 dle předloženého návrhu. 
 

                                                         hl.  pro   7 
 
 
20) Freiberg - fotbalový turnaj 2018 

R.usn.č.1063/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

zahraniční pracovní cestu do Freibergu (Německo) k účasti na fotbalovém turnaji o pohár starosty 
města Freiberg ve dnech 02.- 04.11.2018 dle předloženého seznamu uvedeného v příloze materiálu. 
Cestovní náklady (pojistné, stravné, doprava) a dar do výše 3.000,00 Kč hradí město Příbram z kap. 
777 – OŠKS. Cesta se uskuteční smluvní dopravou. 
 

                                                         hl.  pro  6 
       (nepřítomen 1) 

 
 
21) Freiberg - Taneční turnaj 2018 

R.usn.č.1064/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

zahraniční cestu členů Klubu tanečního sportu Příbram, z.s., k účasti na 12. tanečním turnaji 
partnerských měst ve dnech 23. -  25. 11. 2018 ve Freibergu (Německo) dle předloženého seznamu. 
Cestovní náklady (pojistné, stravné, doprava) hradí město Příbram z kap. 777 – OŠKS. Cesta se 
uskuteční smluvní dopravou. 

 
                                                         hl.  pro  6 
       (nepřítomen 1) 
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22) Žádost o dotaci – SK SPARTAK Příbram osvětlení 

Hlasováno o návrhu Ing. Dvořáka. 
R.usn.č.1065/2018        
Rada    n e d o p o r u č u j e  ZM 

poskytnutí individuální dotace pro SK SPARTAK Příbram, spolek, z důvodu rozporu s Pravidly pro 
poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram (č. 2/2017). 
 

                                                         hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 

 
 
23) Žádost o dotaci – SK SPARTAK Příbram údržba 

Hlasováno o návrhu Ing. Dvořáka. 
R.usn.č.1066/2018        
Rada    n e d o p o r u č u j e   ZM  

poskytnutí individuální dotace pro SK SPARTAK Příbram, spolek, z důvodu rozporu s Pravidly pro 
poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram (č. 2/2017). 
 

                                                         hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 

 
 
24) Žádost o vydání souhlasu s kácením dřevin na pozemcích města Příbram – p. č. 2285/1, p. č. 4213/1, 
p. č. 4217/1, p. č. 4216, vše v k. ú. Příbram 

R.usn.č.1067/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

udělení souhlasu města Příbram, jako vlastníka pozemků p. č. 2285/1, p. č. 4213/1, p. č. 4217/1 a 
p. č. 4216, vše v k. ú. Příbram, se vstupem na tento pozemek a s kácením dřevin rostoucích na 
těchto pozemcích, a to v souvislosti se stavbou „Vybudování zastávky Příbram zastávka“ pro státní 
organizaci Správa železniční dopravní cesty, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, 
PSČ 110 00, IČO 70994234, s oprávněním převedení uděleného souhlasu na případně jiného 
zhotovitele pověřeného výkonem prací, který z místa stavby odstraní veškerý vzniklý dřevní odpad, 
přičemž dřevní hmotu ponechá na místě samém v celých délkách a vlastník pozemků prostřednictvím 
příspěvkové organizace Technické služby města Příbrami tuto dřevní hmotu zužitkuje. 
 

                                                         hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 

 
 
25) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení přípojky dešťové kanalizace a budoucího 
umístění revizní šachtice – p. č. 515/100 v k. ú. Březové Hory 

R.usn.č.1068/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení přípojky dešťové kanalizace přes pozemek ve vlastnictví města 
Příbram p. č. 515/100 v k. ú. Březové Hory a zřízení věcného břemene umístění 1 ks revizní šachtice         
na tomto uvedeném pozemku, ve prospěch pozemku p. č. 515/199 v k. ú. Březové Hory. 

 
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: 
pozemek p. č. 515/100 – komunikace IV. tř., ostatní pozemek 
                                      – uložení v komunikaci IV. tř. a v ostatním pozemku za shodnou cenu 50 Kč/bm 
                                      – umístění revizní šachtice za cenu 100 Kč/ks. 
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
 

                                                         hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 

 
 
26) Prodej některého majetku města Příbram při společném prodeji s prodejem závodu úpadce 
Příbramská teplárenská a.s. 
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R.usn.č.1069/2018        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM  

I.   s c h v á l i t 
prodej majetku města Příbram při společném prodeji s prodejem závodu úpadce Příbramská 
teplárenská a.s., uvedeného ve zveřejněném záměru prodeje č.j. MeUPB 92292/2018 ze dne 
9.10.2018, který je přílohou předloženého materiálu. 
 
II.   k o n s t a t o v a t, 
že Zastupitelstva města Příbram již svým usnesením č.j. 1027/2018/ZM ze dne 10.9.2018 vyslovilo 
souhlas s procentním podílem hodnoty majetku města Příbram ve výši 14 % na celkové hodnotě 
majetku uvažovaného k předmětnému společnému prodeji, tj. s tím, že město Příbram obdrží 14 % 
z finanční částky, která bude získána z uvažovaného budoucího společného prodeje, pokud k tomuto 
společnému prodeji dojde, čemuž musí předcházet ještě budoucí schválení prodeje konkrétních 
položek z majetku města zastupitelstvem města. 
 
III.   d o p l n i t, 
že prodej části předmětného majetku města, a to konkrétně prodej movitých věcí (technologií), podléhá 
povinnosti úhrady daně z přidané hodnoty (DPH) v zákonné výši, která bude ke kupní ceně ve výši 
uvedených 14 % ještě navíc připočtena, a to podle poměru připadajícího na movité věci (technologie) 
stanoveného znaleckým posudkem. 
 
IV.   s c h v á l i t 
záměr bezúplatného zřízení věcných břemen (služebností užívání a služebností inženýrských sítí) ze 
strany města Příbram jako povinného ve prospěch oprávněného, kterým bude kupující vzešlý 
z výběrového řízení na předmětný společný prodej, a to v případech, kdy kupující bude po koupi vlastnit 
movité věci (technologie) odkoupené z majetku města umístěné v nemovitých věcech ve vlastnictví 
města nebo na nich nebo nad nimi, pokud tato věcná břemena nevznikla v minulosti ze zákona a pokud 
o jejich zřízení nabyvatel věcí požádá. 
 

                                                         hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 

 
 
27) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení elektro přípojky NN - p. č. 1599/1 v k. ú. 
Příbram 

R.usn.č.1070/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení elektro přípojky NN přes pozemek ve vlastnictví města Příbram 
p. č. 1599/1 v k. ú. Příbram, ve prospěch pozemku p. č. 1508, jehož součástí je jiná stavba bez čp/če 
v k. ú. Příbram, přičemž v době uzavírání příslušných smluvních vztahů týkajících se zřízení 
věcného břemene bude v těchto smluvních dokumentech uveden jako oprávněný z věcného břemene 
ten, který bude v té době vlastníkem pozemku, v jehož prospěch se věcné břemeno zřizuje. 
 
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: 
pozemek p. č. 1599/1 – komunikace III. tř. - chodník Svatohorská alej, ostatní pozemek 

                      – uložení křížením komunikace za cenu 700 Kč/bm a podélné uložení do  
                         komunikace za cenu 200 Kč/bm 
                      – uložení v ostatním pozemku za cenu 50 Kč/bm. 

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

                                                         hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 
 
 

28) Žádost o zřízení věcného břemene cesty přes část pozemku p. č. 3162/1 v k. ú. Příbram 

R.usn.č.1071/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

bezúplatné zřízení věcného břemene cesty přes část pozemku ve vlastnictví města Příbram 
p. č. 3162/1 v k. ú. Příbram, ve prospěch pozemků p. č. 3160/1, p. č. 3160/2, p. č. 3160/4, pozemku  
p. č. 3160/5, jehož součástí je stavba průmyslového objektu č. p. 366 v Příbrami I, pozemků 
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p. č. 3160/9, p. č. 3160/11, p. č. 3160/13, p. č. 3160/16, pozemku p. č. 3160/17, na němž stojí jiná 
stavba bez čp/če, pozemku p. č. 3160/20, na němž stojí jiná stavba bez čp/če, pozemků p. č. 3160/21, 
p. č. 3160/22, vše v k. ú. Příbram, a to dle geometrického plánu č. 6018-57/2018 ze dne 18.06.2018,  
ve kterém je vymezen přesný rozsah věcného břemene, přičemž v době uzavírání příslušného 
smluvního vztahu týkajícího se zřízení věcného  břemene bude v tomto smluvním dokumentu uveden  
jako oprávněný z věcného břemene ten, který bude v té době vlastníkem pozemků, v jejichž prospěch 
se věcné břemeno zřizuje. 
 

                                                         hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 

 
 
29) Převzetí stavby oplocení 

R.usn.č.1072/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

převzetí stavby oplocení minizoo v areálu Nového Rybníku v celkové hodnotě 61.127 Kč do účetnictví 
města Příbram a navýšení celkové hodnoty výpůjčky nemovitého majetku. 
 

                                                         hl.  pro  6 
       (nepřítomen 1) 

 
 
30) Návrh na přidělení bytu v DPS 

R.usn.č.1073/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

přidělení bytu č. 21/405 v DPS Příbram VIII, Brodská 101, pro paní …………, trvale bytem ………… 
podle Směrnice č. 1/2018/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“. 
 

                                                         hl.  pro  6 
       (nepřítomen 1) 

 
 
31) Žádost ředitelky Základní školy, Příbram VIII, Školní 75 o souhlas zřizovatele s pronájmem prostor 
školy k provozování školního bufetu 

R.usn.č.1074/2018        
Rada    s o u h l a s í  

s tím, aby ředitelka Základní školy, Příbram VIII, Školní, uzavřela smlouvu o poskytnutí pronájmu 
místnosti v přízemí hlavního pavilonu školy o výměře 11 m

2
 firmě pana Jiřího Vančata, Ostrov 39, 

262 72 Březnice, IČO 74581899, která bude zajišťovat provoz školního bufetu, a to s účinností od data 
podpisu smlouvy oběma smluvními stranami na dobu neurčitou. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
32) Platové náležitosti ředitelů základních škol 

Hlasováno o návrhu Mgr. Švendy. 
R.usn.č.1075/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

1) přiznání osobního příplatku pro ředitele Základní školy, Příbram II, Jiráskovy sady 273, ředitele 
Základní školy, Příbram – Březové Hory, Prokopská 337 a ředitelku Základní školy, Příbram VIII, 
Školní 75 ve výši stanovené v upraveném materiálu přílohy, s účinností od 01.11.2018, 

 
2) návrh platového výměru pro ředitelku Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 dle upraveného návrhu 

s účinností od 01.11.2018. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
33) Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.07.2018 do 30.09.2018 včetně  plnění usnesení 
ZM za minulá období 
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R.usn.č.1076/2018        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í  

předloženou  Zprávu  o kontrole  plnění  usnesení ZM Příbram za období od 01.07.2018 do 30.09.2018 
včetně plnění usnesení ZM za minulá období.  
 

                                                         hl.  pro  6 
       (nepřítomen 1) 
 

 
34) Oprava opěrných zdí – Příbram VI – Březové Hory, Husova ulice – výběr dodavatele 

R.usn.č.1077/2018        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Oprava opěrných zdí – Příbram VI – Březové Hory, 
Husova ulice“ (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 
PROFIBLAST s.r.o., se sídlem Lupáčova 891/7, 130 00 Praha 3, IČO: 07205431. Nabídková cena činí 
1 139 218,44 Kč bez DPH. 
 
III.   s c h v a l u j e 
uzavření smlouvy na zakázku „Oprava opěrných zdí – Příbram VI – Březové Hory, Husova ulice“ se 
společností PROFIBLAST s.r.o., se sídlem Lupáčova 891/7, 130 00 Praha 3, IČO: 07205431, za 
nabídkovou cenu 1 139 218,44 Kč bez DPH. 
 
IV.   u k l á d á 
OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky dle bodu II. a III. tohoto 
usnesení. 

                                                         hl.  pro  6 
       (nepřítomen 1) 
 

 
35) Výstavba komunikace – Dělostřelecká – Mlynářská (2) – výběr dodavatele 

R.usn.č.1078/2018        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Výstavba komunikace – Dělostřelecká – Mlynářská (2)“ 
(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 StawoProfi 
s.r.o., se sídlem Plzeňská 580, 335 01 Nepomuk, IČO: 05432731. Nabídková cena činí 1 277 839,00 Kč 
bez DPH. 
 
III.   s c h v a l u j e 
uzavření smlouvy na zakázku „Výstavba komunikace – Dělostřelecká – Mlynářská (2)“ se společností 
StawoProfi s.r.o., se sídlem Plzeňská 580, 335 01 Nepomuk, IČO: 05432731, za nabídkovou cenu 
1 277 839,00 Kč bez DPH. 
 
IV.   u k l á d á 
OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky dle bodu II. a III. tohoto 
usnesení. 

 
                                                         hl.  pro  6 
       (nepřítomen 1) 
 

 
36) Záměr zakázky – „Zpracování plánu ÚSES pro ORP Příbram“ 

R.usn.č.1079/2018        
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Rada    I.   s c h v a l u j e  
záměr realizace zakázky „Zpracování plánu ÚSES pro ORP Příbram“ dle přílohy.  
 
II.   u k l á d á 
OPVZ zadávací řízení realizovat. 
 

                                                         hl.  pro  5 
zdrž. 1 

       (nepřítomen 1) 
 

 
37) Revokace usnesení - podání žádosti o dotaci na projekt „Inkluzivní vzdělávání v Příbrami – 2. etapa" 

R.usn.č.1080/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

revokaci usn. č. 658/2018, ze dne 25.06.2018. 
 

                                                         hl.  pro  6 
       (nepřítomen 1) 
 

 
38) Výjimka z Pravidel č. 1/2018/MěÚ – návrh na přidělení ubytovací buňky (pí …………) 

R.usn.č.1081/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

přidělení ubytovací buňky městské ubytovny na adrese Čs. armády 5, Příbram IV pro paní …………, 
nar. …………, trvale bytem …………, jako výjimku z Pravidel č. 1/2018/MěÚ pro přidělování a užívání 
obytných prostor ubytovacího zařízení v majetku Města Příbram. 
 

                                                         hl.  pro  6 
       (nepřítomen 1) 

 
 
39) Výjimka z Pravidel č. 1/2018/MěÚ – návrh na přidělení ubytovací buňky (p. …………) 

R.usn.č.1082/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

přidělení ubytovací buňky městské ubytovny na adrese Čs. armády 5, Příbram IV pro pana …………, 
nar. …………, trvale bytem …………, státní příslušnost …………, jako výjimku z Pravidel č. /2018/MěÚ 
pro přidělování a užívání obytných prostor ubytovacího zařízení v majetku města Příbram. 
 

                                                         hl.  pro  6 
       (nepřítomen 1) 
 

 
40) Návrh na odpis pohledávek 

R.usn.č.1083/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

odpis pohledávek – poplatků za pobyt na záchytné stanici – zemřelí v celkové výši 399.228,00 Kč dle 
přiloženého přehledu. 
 

                                                         hl.  pro  6 
       (nepřítomen 1) 
 

 
41) Aktualizace Přílohy č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 ze dne 15. prosince 2014, o stanovení 
míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje, loterie a jiné podobné hry 

Hlasováno o návrhu Mgr. Švendy. 
R.usn.č.1084/2018        
Rada     I.   d o p o r u č u j e   ZM  

1) aktualizovat Přílohu č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 ze dne 15. prosince 2014, o stanovení 
míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje, loterie a jiné podobné hry s tím, že 
budou vyjmuty z Přílohy č. 1 adresy uvedené v příloze, 
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2) schválit Návrh obecně závazné vyhlášky, o regulaci provozování hazardních her. 
 
II.   u k l á d á 
OE doplnit materiál o aktuální informace a předložit materiál na zasedání ZM. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

42) Návrh z jednání bytové komise ze dne 16.10.2018 

R.usn.č.1085/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

1) uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 1212/MERK/2016 (nájemní smlouva v konsolidovaném 
znění) k bytu č. ………… v Příbrami VII, tř. Osvobození čp. 305, 2+0, byt služební, s paní …………, 
na dobu určitou 2 let od 1.11.2018, za cenu 72,00  Kč/m

2
/měsíc,  

 
2) uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 1244/MERK/2016 (nájemní smlouva v konsolidovaném 

znění) k bytu č. ………… v Příbrami VII, Politických vězňů čp. 301, 1+1, byt standard, s panem 
…………, na dobu určitou 2 let od 1.1.2019, za cenu 82,00 Kč/m

2
/měsíc, 

 
3) uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 1033/MERK/2016 (nájemní smlouva v konsolidovaném 

znění) k bytu č. ………… v Příbrami VIII, Brodská čp. 92, 2+0, byt standard, s paní …………, na 
dobu určitou 2 let od 15.11.2018, za cenu 131,00 Kč/m

2
/měsíc, 

 
4) uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 1160/MERK/2016 (nájemní smlouva v konsolidovaném 

znění) k bytu č.  ………… v Příbrami IV, Čs. armády čp. 5, 1+0, byt služební, s panem …………, na 
dobu určitou 2 let od 1.12.2018, za cenu 72,00 Kč/m

2
/měsíc, 

 
5) uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 1140/MERK/2014 (nájemní smlouva v konsolidovaném 

znění) k bytu č. ………… v Příbrami IV, Čs. armády čp. 4, 2+0, byt PVO, s manželi …………           
a …………, na dobu určitou 2 let od 1.12.2018, za cenu 48,50 Kč/m

2
/měsíc), 

 
6) uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 1159/MERK/2016 (nájemní smlouva v konsolidovaném 

znění) k bytu č. ………… v Příbrami IV, Čs. armády čp. 4, 2+1, byt PVO, s manželi ………… a 
…………, na dobu určitou 2 let od 1.12.2018, za cenu 48,50 Kč/m

2
/měsíc), 

 
7) uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 1139/MERK/2014 (nájemní smlouva v konsolidovaném 

znění) k bytu č. ………… v Příbrami IV, Čs. armády čp. 4, 2+1, byt PVO, s manželi ………… a 
…………, na dobu určitou 2 let od 1.12.2018, za cenu 48,50 Kč/m

2
/měsíc), 

 
8) uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 1043/MERK/2017 (nájemní smlouva v konsolidovaném 

znění) k bytu č. ………… v Příbrami IV, Čs. armády čp. 4, 1+0, byt PVO, s paní …………, na dobu 
určitou 2 let od 1.12.2018, za cenu 47,28 Kč/m

2
/měsíc), 

 
9) uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 872/MERK/2017 (nájemní smlouva v konsolidovaném 

znění) k bytu č. …………, v Příbrami VII, Politických vězňů čp. 301, 2+1, byt standard, s paní  
………… na dobu určitou 2 let od 11.10.2018 za cenu 105,00 Kč/m

2
/měsíc. 

 
                                                         hl.  pro  6 
       (nepřítomen 1) 
 
 

43) Dohody o uznání dluhu a splátkách dluhu (za nájemné, záloh na služby, vyúčtování služeb             
vč. příslušenství) za pronájem bytů a nebytových prostor 

R.usn.č.1086/2018        
Rada I.    b e r e   n a   v ě d o m í 

informaci o obsahu usnesení RM č. 82/96 ze dne 7.2.1996, o pokynu MÚ Příbram, odbor bytového 
hospodářství ze dne 31.7.2003 při postupech uzavírání dohod o splátkách dlužného nájemného          
za nájem bytu a  o praxi  v období po vydaném usnesení  RM č. 82/96. 

 
 II.    s c h v a l u j e    

1) revokaci usnesení RM č. 82/96 ze dne 07.02.1996. 
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2)  a)  Možnost uzavírání dohod o uznání dluhu a splátkách dluhu za pronájem bytů a to vždy              

po posouzení konkrétní situace dlužníka a na základě písemného vyjádření OSVZ k výši a lhůtě 
splátek. Výše splátky bude stanovena dohodou s dlužníkem za podmínky úhrady celkového 
dluhu maximálně do 18 měsíců – bod II C důvodové zprávy. Zastupitelstvu obce je vyhrazeno 
rozhodování o uzavření dohod o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců – viz § 85 
zák. č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení), v platném znění. K podpisu dohody je 
oprávněn/a vedoucí MěRK resp. právní zástupce MěRK. 

 
b)  Možnost uzavírání dohod o uznání dluhu a splátkách dluhu za pronájem nebytových prostor, 

vždy po posouzení konkrétní situace dlužníka, kdy výše splátky bude stanovena dohodou 
s dlužníkem za podmínky úhrady celkového dluhu maximálně do  18 měsíců – bod II C 
důvodové zprávy. Zastupitelstvu obce je vyhrazeno rozhodování o uzavření dohod o splátkách 
s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců – viz § 85 zák. č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění. K podpisu dohody je oprávněn/a vedoucí MěRK resp. právní 
zástupce MěRK. 

  
                                                         hl.  pro  6 
       (nepřítomen 1) 
 

 
44) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi městem Příbram a vlastníky 
dotčených pozemků při výstavbě dešťové kanalizace v ulici Na Leštině, Příbram IX 

R.usn.č.1087/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření devíti smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti s …………, …………, …………, 
…………, …………, …………, …………, …………, ………… v rámci projektu výstavby dešťové 
kanalizace v ulici Na Leštině, Příbram IX“ a to bezúplatně. 
 

                                                         hl.  pro  6 
       (nepřítomen 1) 
 

 
45) Schválení Dodatku č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných 
prací a poskytnutí příspěvku č. PBA-V-45/2018 a Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního 
místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu 
č. PBA-JZ-55/2018 

R.usn.č.1088/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

1) uzavření „Dodatku č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných 
prací a poskytnutí příspěvku č. PBA-V-45/2018 ze dne 15.10.2018“, 

 
2) uzavření Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, 

spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. PBA-JZ-55/2018 a přijetí 
příspěvku na vytvoření 1 pracovního místa ve výši a za podmínek blíže specifikovaných v přiložené 
dohodě. 

 
                                                         hl.  pro  6 
       (nepřítomen 1) 
 
 

46) Žádosti o přidělení volného služebního bytu č. 1 v Příbrami VII, Bratří Čapků čp. 279 

Hlasováno o návrhu Ing. Dvořáka. 
Usn. nebylo přijato.        
Rada    s c h v a l u j e  

1) uzavření nájemní smlouvy jako první v pořadí  s …………, bytem ………… na dobu určitou            
6 měsíců, od 1.11.2018, za cenu 80,-Kč/m

2
/měsíc, jejímž předmětem je byt č. č. 1 v Příbrami VII, 

Bratří Čapků čp. 279, kategorie standard a udělení výjimky z platné Směrnice č. 1/2018 – Pravidla 
pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram Hlava I, článek 3 odst.1 b) a d) a změnu 
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zařazení bytu č. 1 v Příbrami VII, Bratří Čapků čp. 279  z bytu v kategorii služební na kategorii 
standard, 

 
2) uzavření nájemní smlouvy jako druhou v pořadí s …………, na dobu určitou 2 roky, za cenu 70,- 

Kč/m
2
/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  1  
proti  3  
zdrž. 2 
(nepřítomen 1) 

Návrh nebyl přijat. 
 
 
Hlasováno o návrhu Mgr. Ženíškové. 
R.usn.č.1089/2018        
Rada    s c h v a l u j e 

uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je byt č. 1 v Příbrami VII, Bratří Čapků čp. 279, kategorie 
služební s paní …………, na dobu určitou 2 roky, za cenu 70,- Kč/m

2
/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 
(nepřítomen 1) 

 
 

47) Svěření pravomoci Městské policii Příbram v souvislosti s provozem parkoviště u Oblastní 
nemocnice Příbram a.s. 

R.usn.č.1090/2018        
Rada    u k l á d á  

Městské policii Příbram povinnost na parkovišti u Oblastní nemocnice Příbram a.s. zvednout závoru 
dálkovým přístupem, případně mechanicky, v případě technických problémů s parkovacím automatem. 
  

                                                         hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 

 
 

48) Žádost o udělení výjimky ze zákazu požívání alkoholických nápojů dle vyhlášky č. 3/2018 ze dne 
18.06.2018  – „Spolek Prokop Příbram“ 

R.usn.č.1091/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

udělení výjimky dle článku 4 písm. b) OZV Města Příbram č. 3/20018 ze dne 18.06.2018 na akci 
„Putování se světýlky za sv. Martinem“ dne 11.11.2018 na nám. T. G. Masaryka Příbram I. 
 

                                                         hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 

 
 
49) Žádost o dofinancování rozpočtu MŠ Pohádka 

R.usn.č.1092/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

1) poskytnutí finanční částky ve výši 41.571,00 Kč na neinvestiční výdaje na přímé náklady na 
vzdělávání - finanční prostředky na platy pedagogů MŠ Pohádka, 

 
2) rozpočtové opatření – změnu rozpočtu města na rok 2018 na straně výdajů, tj. snížení rozpočtu 

kapitoly 777 – OŠKS, prvku č. 1301 Rezerva o celkovou částku 41.571,00 Kč a navýšení rozpočtu 
kapitoly 788 – ŠSZ, prvku 906 MŠ Pohádka - neinvestiční příspěvek o částku 41.571,00 Kč, 
z důvodu poskytnutí finanční částky na neinvestiční výdaje na přímé náklady na vzdělávání - 
finanční prostředky na platy pedagogů MŠ Pohádka.       
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      Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
      Kap. 777 –  OŠKS, prvek 1301, paragraf 3299, položka  5901  –  41.571,00 Kč 
      Kap. 788 – ŠŠZ, prvek 906, paragraf 3111, položka 5331         +  41.571,00 Kč 
 

                                                         hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 

 
 
50) Návrh na odkup pozemků pod komunikací včetně převodu komunikace a infrastruktury v k. ú. Lazec  
a v k. ú. Kozičín 

R.usn.č.1093/2018        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM  

schválit výkup: 
1) pozemků: 

- p. č. 732/1 v k. ú. Lazec a p. č. 249/109 v k. ú. Kozičín, včetně stavby komunikace a infrastruktury, 
společně se stavbou komunikace a infrastruktury na pozemcích p. č. 732/47 a p. č. 732/48 v k. ú. 
Lazec, to vše v podílovém spoluvlastnictví paní …………, bytem ………… (id. podíl ve výši 1/3), 
pana ………… (id. podíl ve výši 1/3) a paní …………, bytem ………… (id. podíl ve výši 1/3),  
a dále pozemků: 
- p. č. 732/47  v  k. ú.  Lazec, který je ve vlastnictví paní …………, bytem …………, 
- p. č. 732/48 v k. ú. Lazec, který je v podílovém spoluvlastnictví paní …………, bytem ………… (id. 
podíl ve výši ½) a paní …………, bytem ………… (id. podíl ve výši ½), 

 
2) komunikace včetně infrastruktury na pozemku p. č. 249/111 v k. ú. Kozičín (vlastník pozemku je 

město Příbram), která je v podílovém spoluvlastnictví paní …………, pana …………, paní …………, 
 

a to vše (pod bodem 1 a 2 tohoto usnesení) za symbolickou kupní cenu ve výši 1 Kč s podmínkou, 
že: 
- předmět výkupu nebude zatížen žádným věcným právem zatěžujícím nemovitost (zástavním 

právem apod.), 
- bude před výkupem splněna podmínka Technických služeb města Příbram, a to že vlastníci 

současný rozvaděč veřejného osvětlení nahradí jiným, který bude osazen se samostatným 
otevíráním na komunikaci. 

 
                                                         hl.  pro  6 
       (nepřítomen 1) 
 

 
51) Přijetí daru od obce Bohutín 

R.usn.č.1094/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

přijetí finančního daru ve výši 250.000,00 Kč od obce Bohutín účelově vázaného na investiční akci 
„cyklo – pěší propoj mezi Příbrami a Bohutínem“ a uzavření darovací smlouvy s obcí Bohutín IČO 
00241946 ve věci uvedeného daru. 
  

                                                         hl.  pro  6 
       (nepřítomen 1) 
 
 

52) InLine dráha + Cyklotrasa Drkolnov-Bohutín – předání staveb do správy – revokace usnesení 

R.usn.č.1095/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

1) revokaci usnesení Rady města Příbram č.1044/2018 ze dne 08.10.2018, 
2) předání stavby „InLine dráha Nový rybník – Fialův rybník“ do výpůjčky Sportovním zařízení města 

Příbram, p.o., 
3) předání stavby „Úprava komunikace a polní cesta Bohutín - Drkolnov“ do výpůjčky Technickým 

službám města Příbrami, p.o. 
 

                                                         hl.  pro  6 
       (nepřítomen 1) 



Město Příbram - RM 22.10.2018  

 18 

 
 
53) Stanovení oddávajících pro volební období 2018-2022 

R.usn.č.1096/2018        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM 

pověřit MUDr. Františka Hausera, Mgr. Jiřinu Humlovou, Mgr. Vladimíra Krále, Vladimíra Peterku,     
Mgr. Jarmilu Potůčkovou, JUDr. Dagmaru Říhovou, Antonína Schejbala, Mgr. Marka Školouda,        
Mgr. Václava Švendu a Janu Valterovou výkonem funkce oddávajícího pro volební období 2018 – 
2022, dle § 11a  odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb. 
 
II.   u k l á d á     

            OVV zařadit tento materiál do programu 1. ustavujícího zasedání ZM dne 05.11.2018. 
 
III.   s t a n o v u j e, 
že všichni oddávající mají právo při realizaci sňatečného obřadu užívat závěsný odznak. 
 

                                                         hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 

 
 
54) Návrh programu 1. ustavujícího zasedání ZM dne 05.11.2018 

Hlasováno o návrhu Ing. Dvořáka 
R.usn.č.1097/2018        
Rada    s o u h l a s í  

s upraveným návrhem programu 1. ustavujícího zasedání ZM dne 05.11.2018 
 

                                                         hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 

 
 
 

Hlasováno o zařazení bodu „Oprava chodníku – obtok Hořejší Obory“ do programu dnešního jednání RM. 
R.usn.č.1098/2018       
Rada    s c h v a l u j e  

zařazení bodu „Oprava chodníku – obtok Hořejší Obory“ jako bod č. 55 do programu dnešního jednání 
RM. 
 

                                                         hl.  pro  6 
       (nepřítomen 1) 
 

 
55) Oprava chodníku – obtok Hořejší Obory 

R.usn.č.1099/2018        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

provedení opravy chodníku u Hořejší Obory za cenu dle položkového rozpočtu předloženého                
1. SčV, a. s., v celkové výši 408.491,32 Kč bez DPH (494.274,50 Kč včetně DPH). 
 
 

 
 II.   u k l á d á 

OIRM ve spolupráci s SOSH a OPVZ administrovat uzavření smlouvy se společností 1. SčV, a. s.,    
IČO: 47549793, dle bodu I. 

 
                                                         hl.  pro  6 
       (nepřítomen 1) 
 

 
 
56) Různé      
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Zápis ověřili: 
Ing. Václav Dvořák 
Mgr. Alena Ženíšková 
 
Ing. Jindřich Vařeka, 
starosta 
 
Zapsala: Iva Černohorská 
Příbram, dne: 25.10.2018   
 
Ověřeno: 26.10.2018 
Vyvěšeno: 29.10.2018      
 
 
 


