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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 12.11.2018 

od 13.00 hodin na Městském úřadě Příbram 

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

Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Rotter, Svatopluk Chrastina 
 
 
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. Podání žádosti na zařazení prvku aktivního monitoringu na Dopravní portál Středočeského kraje 
6. Schválení dodatku č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a 

poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu                    
č. PBA-VN-43/2017 ze dne 26.10.2017 

7. Žádost ZŠ 28. října  o souhlas zřizovatele s přijetím sponzorského daru 
8. Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2018 
9. Úpravy rozpisu rozpočtu města na rok 2018 (staženo z programu) 

10. Změna rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Oslavy 100 let založení Československa“ 
11. Přijetí dotace na projekt „Pořízení nádob na tříděný odpad v místních částech města Příbrami“ 
12. Městské lesy Příbram s.r.o. 
13. Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva města 
14. Náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva města 
15. Přísedící Okresního soudu v Příbrami – opětovné zvolení 
16. Uzavření smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a 

kanalizací - lokalita Příbram II, s vlastníky sítí   (staženo z programu) 
17. Oprava obtoku rybníka Hořejší Obora“  - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 904/OIRM/2018 
18. Příbram II, Svatá Hora – návrh na zajištění tlakových poměrů“ - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo                    

č. 588/OIRM/2018 
19. Participativní rozpočet v r. 2019 (staženo z programu) 
20. Participativní rozpočet v r. 2018 – stanovisko společnosti Transparency International (staženo z programu) 
21. Uzavření smlouvy o reklamní činnosti a propagačních službách se společností SILMET Příbram a.s. 
22. Uzavření smlouvy o reklamní činnosti a propagačních službách se společností ZAT, a. s. 
23. Uzavření smlouvy o reklamní činnosti a propagačních službách se společností Proresta, s. r. o. 
24. Uzavření smlouvy o reklamní činnosti a propagačních službách se společností Dolák, s. r. o 
25. Uzavření smlouvy o reklamní činnosti a propagačních službách se společností PBtisk, a. s. 
26. Žádost o ukončení smlouvy o pronájmu malé tělocvičny dohodou, žádost o uzavření smlouvy o výpůjčce    

na využití malé tělocvičny v Příbrami VII, Žežická  ul. č. p. 193 
27. Žádost o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor A 613/OSM/2017 se společností BASEMBER 

s.r.o. 
28. Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram ze dne 10.09.2018, č.usn.1064/2018/ZM 
29. Návrh na uzavření smlouvy o právu provést stavbu a návrh na uzavření nájemní smlouvy - části pozemků   

p. č. 4482/2, p. č. 4481/3, oba v k. ú. Příbram a části pozemků p. č. 290/2, p. č. 290/3, p. č. 287/1, vše v k. ú. 
Zdaboř 

30. Žádost o prodej části pozemku p. č. 48/1 a části pozemku p. č. 70/2, oba v k. ú. Trhové Dušníky 
31. Žádost o prodej části pozemku p. č. 140 o výměře cca 200 m

2
 z celkové výměry 1164 m

2
 v katastrálním 

území Kozičín 
32. Žádost o pronájem části pozemku p. č. 992 o výměře cca 959 m

2
 a pozemku p. č. 993/1 o výměře 415 m

2
, 

oba v k. ú. Příbram 
33. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení vodovodní přípojky – p. č. 614/9 v k. ú. Jerusalem 
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34. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN       – p. č. 2411/2, p. č. 2530 
a p. č. 2545/2, vše v k. ú. Příbram 

35. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kanalizační stoky, vodovodního řadu, budoucího 
umístění 19 ks šachtic a 1 ks přečerpávací stanice - vše v k. ú. Příbram a v k. ú. Zdaboř 

36. 1) Žádost o prodej části pozemku p. č. 338/2 o výměře cca 1405 m
2
 z celkové výměry 1735 m

2
 

v katastrálním území Háje u Příbramě 
2) Žádost o prodej jiné části pozemku p. č. 338/2 o výměře cca 330 m

2
 z celkové výměry 1735 m

2
 

v katastrálním území Háje u Příbramě 
37. Žádost o prodej pozemku p. č. 80 v katastrálním území Zavržice 
38. Propachtování pozemků v katastrálním území Příbram – zahrádkářská kolonie Kaňka 
39. Žádost o prodej části pozemku p. č. 1599/1, části pozemku p. č. 1504 a části pozemku p. č. 1505, vše 

v katastrálním území Příbram 
40. Žádost o prodej části pozemku p. č. 627/6 o výměře cca 9 m

2
 z celkové výměry 17 m

2
 v katastrálním území 

Jerusalem 
41. Žádost o prodej části pozemku p. č. 627/6 o výměře cca 8 m

2
 z celkové výměry 17 m

2
 a pozemku p. č. 

628/1, oba v katastrálním území Jerusalem 
42. Žádost o prodej pozemku p. č. 776/59 v katastrálním území Příbram 
43. Žádost o pronájem části pozemku p. č. 620/1 o výměře cca 26 m

2
 z celkové výměry 1287 m

2
 v katastrálním 

území Příbram 
44. Žádost o prodej části pozemku p. č. 2762/54 a části pozemku p. č. 4219/104, oba v katastrálním území 

Příbram 
45. Žádost o prodej pozemku p. č. 2521/71 v katastrálním území Příbram 
46. Žádost o bezplatné využití jednacího sálu v budově města na nám. T. G. Masaryka 121, Příbram I 
47. Žádost o umístění reklamního poutače na budovu čp. 176, v ulici Čs. armády,   261 01 Příbram – Příbram IV 
48. Návrh na revokaci usnesení  Zastupitelstva města Příbram č. 829/2017/ZM  ze dne 16.10.2017 
49. Revokace usnesení, jmenování členů redakční rady zpravodaje města Příbram 
50. Modernizace městského informačního systému MěÚ Příbram – Koncová zařízení 
51. Rekonstrukce domu s pečovatelskou službou v Hradební ulici 
52. Pořízení licencí MS Office – hodnotící komise 
53. Rozšíření parkovacích stání - Drkolnov 
54. Parkoviště u hřbitova v ulici Generála Tesaříka – spodní stavba 
55. Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram 
56. Dodatek č. 7 Organizačního řádu Městského úřadu Příbram, Organizační norma č. 1/2015 
57. Stavby realizované společností SPO Příbram s. r. o. - řešení 
58. Různé 

 
(Materiály:  „Nový rybník – komunikace – parkoviště – in-line dráha“; „Minigolf Nový rybník – plochy“ a „Nový 
rybník – veřejné osvětlení“  byly zařazeny do programu jednání RM 12.11.2018 usnesením č.1151/2018 jako 
body č. 58, 59 a 60) 
 
R.usn.č.1100/2018        
Rada      s c h v a l u j e 
              stažení materiálů z programu dnešního jednání RM uvedenými pod body: 
    9 – „Úpravy rozpisu rozpočtu města na rok 2018“ 

 16 – „Uzavření smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících 
vodovodů a kanalizací - lokalita Příbram II, s vlastníky sítí, …………… a ……………“ 

  19 – „Participativní rozpočet v r. 2019“ 
  20 – „Participativní rozpočet v r. 2018 – stanovisko společnosti Transparency International“. 

 
                                                         hl.  pro  6 
 
 
 

 
R.usn.č.1101/2018        
Rada      s c h v a l u j e 
               upravený program dnešního jednání RM. 
 

                                                         hl.  pro  6 
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3) Informace členů RM 

 
  
4) Interpelace 

 
 
5) Podání žádosti na zařazení prvku aktivního monitoringu na Dopravní portál Středočeského kraje 

R.usn.č.1102/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

podání žádosti na zařazení prvku aktivního monitoringu (4ks inteligentních ukazatelů rychlosti GEM 
CDU 2605 Zeus – ul. Balbínova, ul. Evropská, ul. Slivických bojovníků, ul. Hornických učňů vše město 
Příbram) na Dopravní portál Středočeského kraje. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
6) Schválení dodatku č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných 
prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu  
č. PBA-VN-43/2017 ze dne 26.10.2017 

R.usn.č.1103/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a 
poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu             
č. PBA-VN-43/2017 ze dne 26.10.2017. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
7) Žádost ZŠ 28. října o souhlas zřizovatele s přijetím sponzorského daru 

R.usn.č.1104/2018        
Rada    s o u h l a s í  

s přijetím účelově neurčeného sponzorského finančního daru pro Základní školu, Příbram VII, 
28. října 1 ve výši 113.000,00  Kč od SRPŠ při Základní škole, Příbram VII, 28. října 1, který bude 
použit pro potřeby žáků školy. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
8) Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2018 

R.usn.č.1105/2018        
Rada    I.   s c h v a l u j e  
 
8 a) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. úpravy rozpočtu v rámci 
příjmů kapitoly 741 - OE (transfery předpokládané a přijaté s ÚZ13013) a rozpočtu výdajů kapitoly 717 - 
MP z důvodu přijetí příspěvku ve výši 48.000,00 Kč (za 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-43/2017 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018, tj. úpravy rozpočtu v rámci příjmů kapitoly 
741 - OE (transfery předpokládané a přijaté s ÚZ13013) a rozpočtu výdajů kapitoly 717 - MP z důvodu 
přijetí příspěvku ve výši 48.000,00 Kč (za 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-43/2017. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0397 741 - 
OE 

 4116 13013 002 Neinvestiční přijaté transfery 4330 Nové pracovní 
příležitosti  ESF 
82,38 % 

39 542,40 

RP0397 741 - 
OE 

 4116 13013 002 Neinvestiční přijaté transfery 4331 Nové pracovní 
příležitosti 17,62 % 
SR 

8 457,60 
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RP0397 741 - 
OE 

 4116  002 Neinvestiční přijaté transfery 3601 Neinvestiční transfer 
od ÚP - předpoklad 

-48 000,00 

RP0404 717 - 
MP 

5311 5011 13013 002 OP Zaměstnanost - vytvoření 
prac. příležitostí v rámci veřejně 
prospěšných prací (koordinátor a 
pomocník APK) 

3627 Platy 82,38 % 29 509,34 

RP0404 717 - 
MP 

5311 5011 13013 002 OP Zaměstnanost - vytvoření 
prac. příležitostí v rámci veřejně 
prospěšných prací (koordinátor a 
pomocník APK) 

3628 Platy 17,62 % 6 311,66 

RP0404 717 - 
MP 

5311 5032 13013 002 OP Zaměstnanost - vytvoření 
prac. příležitostí v rámci veřejně 
prospěšných prací (koordinátor a 
pomocník APK) 

3629 Zdravotní pojištění 
82,38 % 

2 655,93 

RP0404 717 - 
MP 

5311 5032 13013 002 OP Zaměstnanost - vytvoření 
prac. příležitostí v rámci veřejně 
prospěšných prací (koordinátor a 
pomocník APK) 

3630 Zdravotní pojištění 
17,62 % 

568,07 

RP0404 717 - 
MP 

5311 5031 13013 002 OP Zaměstnanost - vytvoření 
prac. příležitostí v rámci veřejně 
prospěšných prací (koordinátor a 
pomocník APK) 

3631 Pojistné na sociální 
zabezpečení a 
příspěvek ... 82,38 
% 

7 377,13 

RP0404 717 - 
MP 

5311 5031 13013 002 OP Zaměstnanost - vytvoření 
prac. příležitostí v rámci veřejně 
prospěšných prací (koordinátor a 
pomocník APK) 

3632 Pojistné na sociální 
zabezpečení a 
příspěvek ... 17,62 
% 

1 577,87 

RP0404 717 - 
MP 

5311 5011  001 Provozní výdaje MP 69 Platy zaměstnanců -35 821,00 

RP0404 717 - 
MP 

5311 5032  001 Provozní výdaje MP 72 Zdravotní pojištění -3 224,00 

RP0404 717 - 
MP 

5311 5031  001 Provozní výdaje MP 70 Sociální pojištění -8 955,00 

 
 

8 b) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018 na straně běžných výdajů, tj. 
navýšení rozpočtu kapitoly 739 - TS (neinvestiční příspěvek) o částku 200.026,00 Kč a snížení rozpočtu 
kapitoly 789 - SOSH (opravy a údržba) ve stejné výši 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018 na straně běžných výdajů, tj. navýšení 
rozpočtu kapitoly 739 - TS (neinvestiční příspěvek) o částku 200.026,00 Kč a snížení rozpočtu kapitoly 
789 - SOSH (opravy a údržba) ve stejné výši 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0408 789 - SOSH 2219 5171  002 Opravy a 
údržba 

3657 Oprava a údržba 
komunikací 

-101 524,50 

RP0408 789 - SOSH 2229 5171  002 Opravy a 
údržba 

3662 Dopravní značení - údržba 
a opravy 

-98 501,50 

RP0409 739 - TS 3639 5331  001 Příspěvky 
zřizovatele 

546 Neinvestiční příspěvek 200 026,00 

 
 

8 c) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - 
OE (dotace ÚZ 13305) o částku 1.095.900,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 787 - CSZS (neinvestiční 
transfery ÚZ 13305) ve stejné výši a další změny rozpočtu na straně výdajů spočívající ve snížení 
kapitoly 787 - CSZS (neinvestiční příspěvek zřizovatele) o částku 1.095.900,00 Kč a navýšení výdajů 
kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů) z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace dle uzavřené 
smlouvy S-0130/SOC/2018 z rozpočtu Středočeského kraje pro příspěvkovou organizaci Centrum 
sociálních a zdravotních služeb města Příbram na činnosti nebo soubor činností podle zákona č. 
108/2006 Sb., zákona o sociálních službách 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (dotace 
ÚZ 13305) o částku 1.095.900,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 787 - CSZS (neinvestiční transfery 
ÚZ 13305) ve stejné výši a další změny rozpočtu na straně výdajů spočívající ve snížení kapitoly 787 - 
CSZS (neinvestiční příspěvek zřizovatele) o částku 1.095.900,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 741 - 
OE (rezerva z dotačních titulů) z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace dle uzavřené smlouvy         
S-0130/SOC/2018 z rozpočtu Středočeského kraje pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních a 
zdravotních služeb města Příbram na činnosti nebo soubor činností podle zákona č. 108/2006 Sb., 
zákona o sociálních službách.  
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Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
č. pož. kapitola paragraf pol. účelový 

znak 
název akce prvek 

rozpočt
u 

popis částka změny 

RP0414 741 - OE  4122 13305 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

3603 Neinvestiční dotace KÚ - 
poskytování soc. služeb 

1 095 900,00 

RP0414 741 - OE 6171 5901  001 Ostatní 3369 Rezerva z dotačních titulů 1 095 900,00 

RP0414 787 - 
CSZS 

4351 5331  001 Příspěvky od 
zřizovatele 

3475 Neinvestiční příspěvek od 
zřizovatele 

-1 095 900,00 

RP0414 787 - 
CSZS 

4351 5336 13305 002 Transfery 
neinvestiční  

3602 Neinvestiční dotace KÚ - 
poskytování soc. služeb 

1 095 900,00 

 
 

8 d) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - 
OE (dotace ÚZ 13013) o částku 718.029,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 787 - CSZS (neinvestiční 
transfery ÚZ 13013) ve stejné výši z důvodu přijetí účelové dotace na projekt č. 
CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002177 s názvem: Dětská skupina "Berušky" a další změny rozpočtu na 
straně výdajů spočívající ve snížení kapitoly 787 - CSZS (neinvestiční příspěvek zřizovatele) o částku 
718.029,00 Kč a navýšení rozpočtu kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů) ve stejné výši 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (dotace 
ÚZ 13013) o částku 718.029,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 787 - CSZS (neinvestiční transfery ÚZ 
13013) ve stejné výši z důvodu přijetí účelové dotace na projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002177 
s názvem: Dětská skupina "Berušky" a další změny rozpočtu na straně výdajů spočívající ve snížení 
kapitoly 787 - CSZS (neinvestiční příspěvek zřizovatele) o částku 718.029,00 Kč a navýšení rozpočtu 
kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů) ve stejné výši. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0411 741 - OE  4116 13013 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

3692 Neinv. transfer ČR - Dětská 
skupina "Berušky" 

75 582,00 

RP0411 741 - OE  4116 13013 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

3691 Neinv. transfer EU - Dětská 
skupina "Berušky" 

642 447,00 

RP0411 787 - 
CSZS 

4351 5336 13013 002 Transfery 
neinvestiční  

3689 Neinv. dotace ČR - Dětská 
skupina "Berušky" 

75 582,00 

RP0411 787 - 
CSZS 

4351 5336 13013 002 Transfery 
neinvestiční  

3688 Neinv. dotace EU - Dětská 
skupina "Berušky" 

642 447,00 

RP0411 787 - 
CSZS 

4351 5331  001 Příspěvky 
od zřizovatele 

3475 Neinvestiční příspěvek od 
zřizovatele 

-718 029,00 

RP0411 741 - OE 6171 5901  001 Ostatní 3369 Rezerva z dotačních titulů 718 029,00 

 
 

8 e) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - 
OE (neinvestiční transfery ÚZ 00099) o částku 30.000,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 728 - OSVZ ve 
stejné výši z důvodu přijetí dotace na akci: Svátek seniorů 2018 z rozpočtu Středočeského kraje z 
Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof v rámci Tematického zadání "Podpora 
hejtmana" 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE 
(neinvestiční transfery ÚZ 00099) o částku 30.000,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 728 - OSVZ ve 
stejné výši z důvodu přijetí dotace na akci: Svátek seniorů 2018 z rozpočtu Středočeského kraje 
z Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof v rámci Tematického zadání "Podpora 
hejtmana". 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0406 741 - OE  4122 00099 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

2710 Dotace z fondu 
hejtmana 
Středočeského kraje 

30 000,00 

RP0412 728 - 
OSVZ 

3319 5169 00099 015 Svátek 
seniorů 2018 

4300 Nákup služeb z 
dotace 

30 000,00 

RP0412 728 - 
OSVZ 

4359 5169  006 Den seniorů 4173 Nákup služeb -97 500,00 

RP0412 728 - 
OSVZ 

3319 5169  015 Svátek 
seniorů 2018 

4301 Nákup služeb - 
spoluúčast 

97 500,00 

RP0412 728 - 
OSVZ 

4359 5175  006 Den seniorů 4511 Pohoštění -2 500,00 

RP0412 728 - 
OSVZ 

3319 5175  015 Svátek 
seniorů 2018 

4521 Pohoštění (Svátek 
seniorů) 

2 500,00 
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8 f) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - 
OE (neinvestiční transfery, ÚZ 00603) o částku 395.500,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 780 - KJD ve 
stejné výši z důvodu přijetí 4. splátky neinvestiční účelové dotace na "Zajišťování regionálních funkcí 
knihoven ve Středočeském kraji“. 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE 
(neinvestiční transfery, ÚZ 00603) o částku 395.500,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 780 - KJD ve 
stejné výši z důvodu přijetí 4. splátky neinvestiční účelové dotace na "Zajišťování regionálních funkcí 
knihoven ve Středočeském kraji“. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0419 741 - OE  4122 00603 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

1132 "Zajištění regionálch 
funkcí knihoven ve 
Středočeském kraji" 

395 500,00 

RP0419 780 - KJD 3314 5336 00603 002 Transfery 
neinvestiční 

3409 Neinvestiční dotace 
StČ kraje 

395 500,00 

 
 

8 h) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - 
OE (neinvestiční transfery ÚZ 13013) o částku 828.495,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 787 - CSZS 
(projekt Dětská skupina „Berušky“ II.) ve stejné výši a další úpravy rozpočtu města na straně běžných 
výdajů, které spočívají v navýšení kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů) o částku 828.495,00 Kč a 
snížení kapitoly 787 - CSZS (neinvestiční příspěvek od zřizovatele) ve stejné výši z důvodu přijetí 
neinvestiční účelové dotace na realizaci projektu Dětská skupina "Berušky" II. registrační č. 
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008943 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE 
(neinvestiční transfery ÚZ 13013) o částku 828.495,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 787 - CSZS 
(projekt Dětská skupina „Berušky“ II.) ve stejné výši a další úpravy rozpočtu města na straně běžných 
výdajů, které spočívají v navýšení kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů) o částku 828.495,00 Kč 
a snížení kapitoly 787 - CSZS (neinvestiční příspěvek od zřizovatele) ve stejné výši z důvodu přijetí 
neinvestiční účelové dotace na realizaci projektu Dětská skupina "Berušky" II. registrační č. 
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008943.  

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

znak 
název akce prvek 

rozpočt
u 

popis částka změny 

RP0425 741 - OE  4116 13013 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

4530 Projekt Dětská skupina 
"Berušky" II. - ČR 

87 210,00 

RP0425 741 - OE  4116 13013 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

4529 Projekt Dětská skupina 
"Berušky" II. - EU 

741 285,00 

RP0425 787 - 
CSZS 

4351 5336 13013 002 Transfery 
neinvestiční  

4532 Projekt Dětská skupina 
"Berušky" II. - ČR 

87 210,00 

RP0425 787 - 
CSZS 

4351 5336 13013 002 Transfery 
neinvestiční  

4531 Projekt Dětská skupina 
"Berušky" II. - EU 

741 285,00 

RP0425 741 - OE 6171 5901  001 Ostatní 3369 Rezerva z dotačních titulů 828 495,00 

RP0425 787 - 
CSZS 

4351 5331  001 Příspěvky od 
zřizovatele 

3475 Neinvestiční příspěvek od 
zřizovatele 

-828 495,00 

 
 

8 i) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018 v rámci výdajů kapitoly 717 - 
Městská policie Příbram 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018 v rámci výdajů kapitoly 717 - Městská policie 
Příbram. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0423 717 - MP 5311 5139  001 Provozní 
výdaje MP 

77 Nákup materiálu 50 000,00 

RP0424 717 - MP 5311 6125  001 Investiční 
výdaje MP 

94 Výpočetní technika -58 500,00 

RP0424 717 - MP 5311 5038  001 Provozní 
výdaje MP 

73 Povinné pojištění 8 500,00 
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8 j) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - 
OE (neinvestiční transfery ÚZ 34070) o částku 30.000,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 777 - OŠKS ve 
stejné výši z důvodu přijetí účelové dotace na projekt s názvem "Oslavy 100 let založení 
Československa" dle Rozhodnutí č. MK-S 8223/2018 - ORNK o poskytnutí neinvestiční dotace ze 
státního rozpočtu na rok 2018 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE 
(neinvestiční transfery ÚZ 34070) o částku 30.000,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 777 - OŠKS ve 
stejné výši z důvodu přijetí účelové dotace na projekt s názvem "Oslavy 100 let založení 
Československa" dle Rozhodnutí č. MK-S 8223/2018 - ORNK o poskytnutí neinvestiční dotace ze 
státního rozpočtu na rok 2018. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0418 741 - 
OE 

 4116 34070 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

1240 Neinvestiční účelová dotace 
Knihovna 21.století "Měsíc pro duši" 

30 000,00 

RP0426 777 - 
OŠKS 

3319 5137 34070 001 Kultura, sport 4507 Mobilní panely - projekt "Oslavy 100 
let založení Československa" 

30 000,00 

 
 

8 k) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018 v rámci výdajů kapitoly 786 - 
OIRM 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018 v rámci výdajů kapitoly 786 – OIRM. 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. účelový 
znak 

název akce prvek 
rozpočtu 

popis částka změny 

RP0427 786 - OIRM  2219 5171  019 Stavebnictví 
různé 

4533 Oprava chodníku 
Plzeňská ulice 

494 275,00 

RP0427 786 - OIRM  2212 6121  015 Komunikace 
Orlov - Hájetina 

4230 Realizace stavby -494 275,00 

 
 

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

8 g) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - 
OE, neinvestiční transfery o částku 255.600,00 Kč (ÚZ 17015, ÚZ 17016) a investiční transfery o částku 
16.376.455,83 Kč (ÚZ 17968 a ÚZ 17969) a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva 
z dotačních titulů) ve výši 16.632.055,83 Kč z důvodu přijetí dotace na akci: Výstavba parkovacích 
systémů P+R, B+R a K+R v Příbrami 

schválit rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE, 
neinvestiční transfery o částku 255.600,00 Kč (ÚZ 17015, ÚZ 17016) a investiční transfery o částku 
16.376.455,83 Kč (ÚZ 17968 a ÚZ 17969) a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva 
z dotačních titulů) ve výši 16.632.055,83 Kč z důvodu přijetí dotace na akci: Výstavba parkovacích 
systémů P+R, B+R a K+R v Příbrami. 

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

znak 
název akce prvek rozpočtu popis částka změny 

RP0421 741 - OE  4116 17016 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

4524 Dotace ze 
strukturálního 
fondu ERDF 85 % 

241 400,00 

RP0421 741 - OE  4216 17969 001 Investiční 
přijaté transfery 

4526 Dotace ze 
strukturálního 
fondu ERDF 85 % 

15 466 652,73 

RP0421 741 - OE  4116 17015 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

4525 Dotace ze státního 
rozpočtu 5 % 

14 200,00 

RP0421 741 - OE  4216 17968 001 Investiční 
přijaté transfery 

4527 Dotace ze státního 
rozpočtu 5 % 

909 803,10 

RP0421 741 - OE 6171 5901  001 Ostatní 3369 Rezerva z 
dotačních titulů 

16 632 055,83 

 
                                                        hl.  pro  6 

 
 
9) Úprava rozpisu rozpočtu města na rok 2018 

(staženo z programu) 
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10) Změna rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Oslavy 100 let založení Československa“ 

R.usn.č.1106/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

změnu Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury 
v programu Podpora regionálních kulturních tradic na projekt „Oslavy 100 let založení Československa", 
dochází ke změně celkových neinvestičních nákladů projektu. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
11) Přijetí dotace na projekt „Pořízení nádob na tříděný odpad v místních částech města Příbram“ 

R.usn.č.1107/2018      
Rada    s c h v a l u j e  

1) přijetí dotace z Operačního programu životní prostředí na projekt „Pořízení nádob na tříděný odpad 
v místních částech města Příbram“, a to ve výši max. 723.231,00 Kč, 

 
2) uzavření smluv o zápůjčce se všemi přihlášenými zájemci o nádoby na tříděný odpad, kteří splňují 

podmínky, a to na dobu udržitelnosti projektu. Po uplynutí této doby se nádoby stanou majetkem 
vydržitelů. 

 
                                                         hl.  pro  6 

 
 
12) Městské lesy Příbram s.r.o. 

Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky. 
R.usn.č.1108/2018        
Rada    s t a h u j e  

předložený materiál z dnešního jednání RM. 
                                                         hl.  pro  6 

 
 
13) Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva města 

R.usn.č.1109/2018        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM  

stanovit v souladu s § 72, § 74 odst. 3 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, v platném znění  
 

1) Neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách: 
- člen rady:8 729 Kč, 
- předseda výboru/komise:4 365 Kč,  
- člen výboru/komise: 3 637 Kč,  
- člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 2 182 Kč,  
s účinností do 31.12.2018. 
 
2) Neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách: 
- člen rady:9 340 Kč, 
- předseda výboru/komise:4 670 Kč,  
- člen výboru/komise: 3 892 Kč,  
- člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 2 335 Kč,  
s účinností od 01.01.2019. 
 
3) V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města se stanovuje 

odměna jako souhrn odměn za 2 různé funkce s nejvyšší odměnou stanovenou zastupitelstvem 
města.   

 
Odměna bude poskytována od 17.12.2018. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát 
člena zastupitelstva města bude odměna poskytována ode dne složení slibu.  V případě budoucích 
změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.  
 

                                                         hl.  pro  6 
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14) Náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva města 

Hlasováno o návrhu Mgr. Brožíkové. 
R.usn.č.1110/2018        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM  

1) zrušit Usn. č. 878/2017/ZM ze dne 11.12.2017, 
 

2) stanovit neuvolněným členům ZM, kteří jsou podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující 
jinou samostatnou výdělečnou činnost, náhradu ušlého výdělku paušální částkou ve výši 250 Kč    
za  hodinu a v souhrnu za měsíc do výše 1.200,00 Kč a to za výkon jejich funkce v souvislosti 
s výkonem jejich funkce člena ZM spojenou s účastí na jednání RM, komisí RM, výborů ZM             
a zasedání ZM. 

      Náhrada ušlého výdělku bude vyplacena na základě jejich žádosti.  
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
15) Přísedící Okresního soudu v Příbrami – opětovné zvolení 

R.usn.č.1111/2018        
Rada     d o p o r u č u j e   ZM  

zvolit do funkce přísedící Okresního soudu v Příbrami pro funkční období 2018 – 2022 paní Michaelu 
Dzamkovou. 

                                                         hl.  pro  6 
 
 

 
16) Uzavření smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících 
vodovodů a kanalizací - lokalita Příbram II, s vlastníky sítí 

(staženo z programu) 
 
 
17) „Oprava obtoku rybníka Hořejší Obora“  - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 904/OIRM/2018 

R.usn.č.1112/2018        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

změnu rozsahu prací, provedených při realizaci opravy obtoku rybníka Hořejší Obora oproti původnímu 
předpokládanému rozsahu, uvedenému v položkovém rozpočtu ze dne 13.04.2018. 
 
II.   s c h v a l u j e   
1) provedení prací v rozsahu položkového rozpočtu ze dne 29.10.2018, jež zvyšuje celkovou cenu díla 

o 2.495.087,28 Kč bez DPH, tj. 3.019.055,61 Kč včetně DPH, 
 

2) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 904/OIRM/2018 na opravu obtoku rybníka Hořejší 
Obora, se společností 1. SčV, a. s., se sídlem Ke Kablu 971,  Praha 10, PSČ 100 00, IČO 
47549793, kterým dojde ke změně díla podle položkového rozpočtu ze dne 29.10.2018, který 
postihuje změny, uvedené v důvodové zprávě a je nedílnou součástí tohoto dodatku, a jímž se mění 
celková cena díla na částku 4.336.404,50 Kč bez DPH, to je 5.247.049,46 Kč včetně DPH,  
 

3) úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2018 v rámci kapitoly 792 – FOVM na straně běžných výdajů 
dle usnesení RM ze dne 29.01.2018 R. usn. č. 56/2018, bodu II. 

 
 Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

 Kapitola 792 – FOVM, prvek č. 3832, paragraf 3639, pol. 5171   -  3.019.060,00 Kč 
 Kapitola 792 – FOVM, prvek č. 4192, paragraf 3639, pol. 5171   + 3.019.060,00 Kč 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
18) „Příbram II, Svatá Hora – návrh na zajištění tlakových poměrů“  - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. 588/OIRM/2018 

R.usn.č.1113/2018        
Rada    s c h v a l u j e  
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uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 588/OIRM/2018 na zpracování projektové dokumentace a 
dodávky souvisejících prací „Příbram II, Svatá Hora – návrh na zajištění tlakových poměrů“  s firmou  
VRV,a. s., se sídlem Nábřežní 4, Praha 5, PSČ 150 56, IČO 47116901, který mění článek č. IV, Doba 
plnění. 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
19) Participativní rozpočet v r. 2019 

(staženo z programu) 
 
 
20) Participativní rozpočet v r. 2018 – stanovisko společnosti Transparency International 

(staženo z programu) 
 

 
21) Uzavření smlouvy o reklamní činnosti a propagačních službách se společností SILMET Příbram, a. s. 

R.usn.č.1114/2018        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

uzavření Smlouvy o reklamní činnosti a propagačních službách se společností SILMET Příbram, a. s., 
IČO: 26210428, jejímž předmětem je závazek města Příbram poskytnout za úplatu 10.000 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 
 
 
22) Uzavření smlouvy o reklamní činnosti a propagačních službách se společností ZAT, a. s. 

R.usn.č.1115/2018        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

uzavření Smlouvy o reklamní činnosti a propagačních službách se společností ZAT, a. s, IČO: 
45148431, jejímž předmětem je závazek města Příbram poskytnout za úplatu 50.000 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 
 
 

23) Uzavření smlouvy o reklamní činnosti a propagačních službách se společností Proresta, s. r. o. 

R.usn.č.1116/2018        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

uzavření Smlouvy o reklamní činnosti a propagačních službách se společností Proresta, s. r. o., IČO: 
47541121, jejímž předmětem je závazek města Příbram poskytnout za úplatu 10.000 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 
 
 
24) Uzavření smlouvy o reklamní činnosti a propagačních službách se společností Dolák, s. r. o. 

R.usn.č.1117/2018        
Rada    I.   s c h v a l u j e  
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uzavření Smlouvy o reklamní činnosti a propagačních službách se společností Dolák, s. r. o., IČO: 
25622633, jejímž předmětem je závazek města Příbram poskytnout za úplatu 10.000 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 
 
 
25) Uzavření smlouvy o reklamní činnosti a propagačních službách se společností PBtisk, a. s. 

R.usn.č.1118/2018        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

uzavření Smlouvy o reklamní činnosti a propagačních službách se společností PBtisk, a. s., IČ: 
48244627, jejímž předmětem je závazek města Příbram poskytnout za úplatu celkem 20 340,50 Kč + 
21 % DPH = 24 612 Kč 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 
 
 
26) Žádost o ukončení smlouvy o pronájmu malé tělocvičny dohodou, žádost o uzavření smlouvy                      
o výpůjčce na využití malé tělocvičny v Příbrami VII, Žežická  ul. č. p. 193 

Hlasováno o návrhu Ing. Rottera. 
R.usn.č.1119/2018        
Rada    n e s c h v a l u j e  

1) uzavření dohody o ukončení smlouvy o pronájmu malé tělocvičny A 949/OSM/2018 ze dne 
28.08.2018, mezi městem Příbram a společností Společně, o.p.s, se sídlem Brno, Mendlovo náměstí 
1a, PSČ 603 00, IČO 26976307, a to ke dni 31.10.2018. 

 
2) uzavření smlouvy o výpůjčce na využití malé tělocvičny v Příbrami VII, Žežická ul. č. p. 193              

na období od 01.11.2018 do 30.06.2019 – mezi městem Příbram jako půjčitelem a vypůjčitelem 
společností Společně, o.p.s, se sídlem Brno, Mendlovo náměstí 1a, PSČ 603 00, IČO 26976307, a 
to vždy v pondělí od 11.00 hodin do 12.00 hodin, vždy v úterý od 17.00 hodin do 18.00 hodin a vždy 
ve čtvrtek od 10.00 hodin do 11.00 hodin. 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
27) Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor A 613/OSM/2017 se společností 
BASEMBER s.r.o. 

R.usn.č.1120/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor A 613/OSM/2017 ze  dne 29.06.2017 s nájemcem 
společností BASEMBER, s.r.o., se sídlem Riegrova 54, Příbram I, 261 01 Příbram, IČO 03908852, kdy 
předmětem dodatku bude dočasné snížení nájemného v období od 01.01.2018 do 04.10.2018, ze 
současných 11.275,00 Kč/měsíčně na 8.798,00 Kč/měsíčně, a to z důvodu omezení užívacího práva 
nájemce v důsledku provedení nezbytných oprav. 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
28) Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram ze dne 10.09.2018, č.usn.1064/2018/ZM 

R.usn.č.1121/2018        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM  

schválit revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram ze dne 10.09.2018, č. usn. 1064/2018/ZM. 
 

                                                         hl.  pro  6 
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29) Návrh na uzavření smlouvy o právu provést stavbu a návrh na uzavření nájemní smlouvy - části 
pozemků p. č. 4482/2, p. č. 4481/3, oba v k. ú. Příbram a části pozemků p. č. 290/2, p. č. 290/3, p. č. 287/1, 
vše v k. ú. Zdaboř 

R.usn.č.1122/2018        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

uzavření inominátní smlouvy o právu provést stavbu příjezdové komunikace na části pozemku 
p. č. 4482/2, části pozemku p. č. 4481/3, oba v k. ú. Příbram a části pozemku p. č. 290/2, části 
pozemku 290/3, části pozemku p. č. 287/1, vše v k. ú. Zdaboř, mezi stavebníkem a současně 
investorem, kterým je společnost Harisberg s.r.o., se sídlem K Podlesí 649, Příbram VI-Březové Hory, 
261 01 Příbram, IČO 03570215, a vlastníkem pozemků městem Příbram, s tím, že stavba bude 
realizována za podmínek vyplývajících z platné právní úpravy a v souladu s přílohou podané žádosti, tj. 
s projektovou dokumentací s názvem akce „Komunikace a inženýrské sítě – Příbram – Zdaboř 
propojení Prachatická a Vokačovská“, zpracovanou zodpovědným projektantem Ing. Jiřím Vandasem, 
datovanou 4/2018, a to konkrétně dle situačních snímků z projektové dokumentace, které jsou 
obsaženy v předloženém materiálu a dle situace komunikace – dodatku č. 1, datované dne 9/2018, 
která je v souladu s koncepcí a rozvoje města a je též přílohou předloženého materiálu. 
 
II.   s c h v a l u j e  
pronájem části pozemku p. č. 4482/2 o výměře 50 m

2
 z celkové výměry 616 m

2 
v k. ú. Příbram za cenu 

11Kč/m
2
/rok, části pozemku p. č. 4481/3 o výměře 46 m

2
 z celkové výměry 183 m

2 
v k. ú. Příbram za 

cenu 11Kč/m
2
/rok, části pozemku p. č. 290/2 o výměře 10 m

2
 z celkové výměry 751 m

2 
v k. ú. Zdaboř  

za cenu 11 Kč/m
2
/rok, části pozemku 290/3 o výměře 6 m

2
 z celkové výměry 23 m

2 
v k. ú. Zdaboř        

za cenu 12 Kč/m
2
/rok, části pozemku p. č. 287/1 o výměře 75 m

2
 z celkové výměry 939 m

2 
v k. ú. 

Zdaboř za cenu 11Kč/m
2
/rok (vyznačeno ve dvou situačních snímcích z projektové dokumentace, které 

jsou přílohou předloženého materiálu), na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou počínající 
běžet první den měsíce následujícího po doručení výpovědi, společnosti Harisberg s.r.o., se sídlem 
K Podlesí 649, Příbram VI-Březové Hory, 261 01 Příbram, IČO 03570215. Výše nájemného bude 
jedenkrát ročně upravována dle míry inflace vyhlašované Českým statistickým úřadem a v případě 
prodlení s úhradou nájemného má pronajímatel právo na úhradu úroku z prodlení ve výši dle platných 
předpisů za každý den prodlení s platbou nájemného s tím, že společnost uhradí náklady spojené 
s vypracováním znaleckého posudku ve výši 3.000 Kč. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
30) Žádost o prodej části pozemku p. č. 48/1 a části pozemku p. č. 70/2, oba v k. ú. Trhové Dušníky 

R.usn.č.1123/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

záměr prodeje části pozemku p. č. 48/1 o výměře cca 742 m
2
 z celkové výměry 3173 m

2
, jehož součástí 

je stavba rodinného domu č. p. 111 a pozemku p. č. 70/2 o výměře cca 238 m
2
 z celkové výměry      

425 m
2
, oba v k. ú. Trhové Dušníky. 

 
                                                         hl.  pro  6 

 
 
31) Žádost o prodej části pozemku p. č. 140 o výměře cca 200 m

2
 z celkové výměry 1164 m

2
 

v katastrálním území Kozičín 

Hlasováno o návrhu Ing. Buršíka. 
R.usn.č.1124/2018        
Rada    n e s c h v a l u j e  

záměr prodeje části pozemku p. č. 140 o výměře cca 200 m
2
 z celkové výměry 1164 m

2
 v katastrálním 

území Kozičín. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
32) Žádost o pronájem části pozemku p. č. 992 o výměře 959 m

2
 a pozemku p. č. 993/1 o výměře 

415 m
2
, oba v k. ú. Příbram 

Hlasováno o návrhu Ing. Rottera. 
R.usn.č.1125/2018        
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Rada    I.   s c h v a l u j e  
pronájem části pozemku p. č. 992 o výměře 959 m

2
 z celkové výměry 2672 m

2 
v k. ú. Příbram za cenu 

65 Kč/m
2
/rok a pozemku p. č. 993/1 o výměře 415 m

2 
v k. ú. Příbram za cenu 65 Kč/m

2
/rok (vyznačeno 

v situačním snímku, který je přílohou materiálu), na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou 
počínající běžet první den měsíce následujícího po doručení výpovědi, Integrované střední škole 
hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram, Gen. R. Tesaříka 114, se sídlem 261 01 Příbram – 
Příbram I, Gen. R. Tesaříka 114, IČO 00508268 (dále jen „ISŠ HPOS“), s tím, že: 
-  výše nájemného bude jedenkrát ročně upravována dle míry inflace vyhlašované Českým statistickým 
úřadem a v případě prodlení s úhradou nájemného má pronajímatel právo  na úhradu úroku z prodlení 
ve výši dle platných předpisů za každý den prodlení s platbou nájemného,  
-   ISŠ HPOS uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku ve výši 2.500 Kč, 
-   ISŠ HPOS zajistí na své náklady pravidelnou běžnou údržbu předmětu pronájmu,  
-  a dále s podmínkou akceptace chůze a jízdy přes část pozemku p. č. 992, k. ú. Příbram (dle 
situačního snímku v příloze tohoto materiálu se jedná o příjezd k parkovací ploše), ze strany 
oprávněných uživatelů parkovací plochy zřízené na části uvedeného pozemku pro potřeby Městského 
úřadu Příbram, 
a to vše za předpokladu, že budoucí nájemce musí při dalším postupu respektovat skutečnost, že přes 
část pozemku ve vlastnictví města Příbram p. č. 992 v k. ú. Příbram, jehož součástí je stavba 
občanského vybavení č. p. 114 v Příbrami I a pozemku ve vlastnictví města Příbram p. č. 993/1 
v k. ú. Příbram, bude zřízeno věcné břemeno cesty ve prospěch pozemku p. č. 998/4 v k. ú. Příbram, 
kdy oprávněným z věcného břemene bude Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, se sídlem 
Orlická 2020/4, 130 00 Praha - Vinohrady, IČO 41197518. 
 
II.   s c h v a l u j e 
úhradu částky ve výši 65 Kč/m

2
/rok za bezesmluvní užívání části pozemku p. č. 992 o výměře 

959 m
2
 z celkové výměry 2672 m

2 
v k. ú. Příbram a úhradu částky ve výši 65 Kč/m

2
/rok za bezesmluvní 

užívání pozemku p. č. 993/1 o výměře 415 m
2 

v k. ú. Příbram, Integrovanou střední školou hotelového 
provozu, obchodu a služeb, Příbram, Gen. R. Tesaříka 114, se sídlem 261 01 Příbram – Příbram I, 
Gen. R. Tesaříka 114, IČO 00508268, a to zpětně za tři roky. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
33) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení vodovodní přípojky – p. č. 614/9 v k. ú. 
Jerusalem 

R.usn.č.1126/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky přes pozemek ve vlastnictví města Příbram  
p. č. 614/9 v k. ú. Jerusalem, ve prospěch pozemku p. č. 611, jehož součástí je stavba rodinného domu 
č. p. 29, vše v k. ú. Jerusalem, přičemž v době uzavírání příslušných smluvních vztahů týkajících 
se zřízení věcného břemene budou v těchto smluvních  dokumentech uvedeni jako oprávnění z 
věcného břemene ti, kteří budou v té době vlastníky pozemku, v jehož prospěch se věcné břemeno 
zřizuje.  

 
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: 
pozemek p. č. 614/9 – komunikace III. tř., ostatní pozemek 
                                  – uložení křížením komunikace za cenu 700 Kč/bm a podélné uložení 
                                     v komunikaci 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 
 

 
34) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN – p. č. 2411/2, 
p. č. 2530 a p. č. 2545/2, vše v k. ú. Příbram 

R.usn.č.1127/2018        
Rada    s c h v a l u j e  
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zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN přes pozemky ve vlastnictví města Příbram p. 
č. 2411/2, p. č. 2530 a p. č. 2545/2, vše v k. ú. Příbram, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035. 
 
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:  
pozemek p. č. 2411/2 – komunikace II. tř., chodník 
                                   – uložení křížením komunikace za cenu 2.500 Kč/bm a podélné uložení 
                                      do komunikace za cenu 500 Kč/bm                        
                                   – uložení v chodníku za cenu 100 Kč/bm 
pozemky p. č. 2530, p. č. 2545/2  – ostatní pozemek 
                                                      – uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm. 
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
35) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kanalizační stoky, vodovodního řadu, 
budoucího umístění 19 ks šachtic a 1 ks přečerpávací stanice - vše v k. ú. Příbram a v k. ú. Zdaboř 

R.usn.č.1128/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení kanalizační stoky přes pozemky ve vlastnictví města Příbram  
p. č. 4481/3, p. č. 4482/2, p. č. 4536/7, p. č. 4537/3, p. č. 4536/6, p. č. 4536/5, p. č. 4519/1,  
p. č. 4540/2, p. č. 4519/2, p. č. 4565/5, vše v k. ú. Příbram a přes pozemky p. č. 287/1 a p. č. 280, oba 
v k. ú. Zdaboř, zřízení věcného břemene uložení vodovodního řadu přes pozemky p. č. 4481/3 a  
p. č. 4482/2, oba v k. ú. Příbram, zřízení věcného břemene umístění celkem 19 ks šachtic, a to vždy po 
1 ks na pozemcích p. č. 4536/6, p. č. 4536/7, oba v k. ú. Příbram a p. č. 287/1 v k. ú. Zdaboř, 4 ks na 
pozemku p. č. 4540/2, 10 ks na pozemku p. č. 4519/1 a 2 ks na pozemku p. č. 280 v k. ú. Zdaboř a 
umístění 1 ks přečerpávací stanice na pozemku p. č. 4567 v k. ú. Příbram, a to ve prospěch společnosti 
Harisberg s.r.o., se sídlem K Podlesí 649, Příbram VI-Březové Hory, 261 01 Příbram,  
IČO 03570215, s tím, že budoucí oprávněný z věcného břemene musí při dalším postupu respektovat 
skutečnost, že pozemky p. č. 4540/2, p. č. 4567, oba v k. ú. Příbram a p. č. 280 v k. ú. Zdaboř, jsou 
předmětem pachtovní smlouvy se Zemědělským družstvem Bohutín, se sídlem Vysoká Pec 18, 
262 41 Bohutín, IČO 47048239. 

 
Věcné břemeno bude oceněno zvlášť pro každou inž. síť dle "Zásad", a to: 
pozemky p. č. 4481/3, p. č. 4482/2, p. č. 4536/7, p. č. 4537/3, p. č. 4536/6, p. č. 4536/5, p. č. 4565/5 
                v k. ú. Příbram – ostatní pozemek 
                                         – uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm 
pozemky p. č. 287/1 a p. č. 280, oba v k. ú. Zdaboř – ostatní pozemek 
                                                                                  – uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm 
pozemky p. č. 4519/1, p. č. 4540/2, p. č. 4519/2 v k. ú. Příbram – komunikace III. tř., ostatní pozemek 
                – uložení křížením komunikace za cenu 1500 Kč/bm a podélné uložení v komunikaci za 
                   cenu 400 Kč/bm 
                – uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm. 
 
Umístění šachtic (celkem 19 ks o velikosti každé 0,8 m

2
) na pozemcích p. č. 4536/7, p. č. 4536/6, p. č. 

4540/2, p. č. 4519/1, vše v k. ú. Příbram a na pozemcích p. č. 287/1, p. č. 280, oba v k. ú.  Zdaboř, za 
cenu 150 Kč/ks. 
 
Umístění přečerpávací stanice (1 ks o velikosti cca 5 m

2
) na pozemku p. č. 4567 v k. ú. Příbram za cenu 

10.000,00 Kč/ks. 
 

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

                                                         hl.  pro  6 
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36) 1) Žádost o prodej části pozemku p. č. 338/2 o výměře cca 1405 m
2
 z celkové výměry 1735 m

2
 

v katastrálním území Háje u Příbramě 
2) Žádost o prodej jiné části pozemku p. č. 338/2 o výměře cca 330 m

2
 z celkové výměry 1735 m

2 

v katastrálním území Háje u Příbramě 

R.usn.č.1129/2018        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

úhradu částky ve výši 9 Kč/m
2
/rok za bezesmluvní užívání části pozemku p. č. 338/2 o výměře 1405 m

2
 

z celkové výměry 1735 m
2
 (část vyznačena v situačním snímku označeném písm. a) v katastrálním 

území Háje u Příbramě panem ……………, bytem ……………, a to zpětně za tři roky. 
 
II.   s c h v a l u j e 
úhradu částky ve výši 12 Kč/m

2
/rok za bezesmluvní užívání části pozemku p. č. 338/2 o výměře 15 m

2
 

z celkové výměry 1735 m
2
 (část vyznačena v situačním snímku označeném písm. b) v katastrálním 

území Háje u Příbramě společností ASORT, spol. s r.o., se sídlem Háje 100, 261 01 Háje, IČO 
26504821, a to zpětně za tři roky. 
 
III.   d o p o r u č u j e   ZM 
schválit prodej části pozemku p. č. 338/2 o výměře cca 1405 m

2
 z celkové výměry 1735 m

2
 (viz situační 

snímek přílohou, část označena písm. a) v katastrálním území Háje u Příbramě, za cenu 157 Kč/m
2
, 

panu ……………, bytem ……………, s tím, že: 
- v kupní smlouvě bude uvedeno, že dvě betonové nádrže na vodu, nacházející se na prodávané 

části pozemku, nejsou ve vlastnictví města Příbram a městu Příbram jejich vlastník není znám,  
- před uzavřením kupní smlouvy bude předmětný pozemek vyjmut ze smlouvy o pronájmu 

pozemků ze dne 12.6.2009 včetně jejích dodatků, která byla uzavřena mezi městem Příbram a 
Městskými lesy Příbram s.r.o, 

- kupující uhradí ½ nákladů spojených s vypracováním znaleckého posudku ve výši 1.250 Kč. 
 
IV.   d o p o r u č u j e   ZM 
schválit prodej zbývající části pozemku p. č. 338/2 o výměře cca 330 m

2
 z celkové výměry 1735 m

2
 (viz 

situační snímek v příloze, část označena písm. b) v katastrálním území Háje u Příbramě, za cenu     
195 Kč/m

2
, společnosti ASORT, spol. s r.o., se sídlem Háje 100, 261 01 Háje, IČO 26504821 s tím, že: 

- před uzavřením kupní smlouvy bude předmětný pozemek vyjmut ze smlouvy o pronájmu pozemků     
ze dne 12.6.2009 včetně jejích dodatků, která byla uzavřena mezi městem Příbram a Městskými lesy 
Příbram s.r.o., 
- společnost uhradí ½ nákladů spojených s vypracováním znaleckého posudku ve výši 1.250 Kč. 
 

                                                         hl.  pro  6 
            proti 0 
                            zdrž. 1 
 

 
37) Žádost o prodej pozemku p. č. 80 v katastrálním území Zavržice 

R.usn.č.1130/2018        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

úhradu částky za bezesmluvní užívání pozemku p. č. 80 v katastrálním území Zavržice, ve výši            
14 Kč/m

2
/rok, panem ……………, bytem ……………, a to zpětně od 30.4.2015. 

 
II.   d o p o r u č u j e   ZM 
schválit prodej pozemku p. č. 80 v katastrálním území Zavržice, za cenu 228 Kč/m

2
, panu ……………, 

bytem  …………… s tím, že kupující uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku ve 
výši 1.700 Kč. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
38) Propachtování pozemků v k. ú. Příbram – zahrádkářská osada Kaňka 

Hlasováno o návrhu Ing. Rottera. 
R.usn.č.1131/2018        
Rada    s c h v a l u j e  
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1) Uzavření pachtovní smlouvy na propachtování pozemků p. č. 2251/2 za cenu 18 Kč/m
2
/rok, p. č. 

2253/2 za cenu 18 Kč/m
2
/rok a p. č. 2252/1 za cenu 18 Kč/m

2
/rok, vše v k. ú. Příbram mezi 

propachtovatelem městem Příbram a pachtýři paní  …………… a panem ……………, oba bytem 
……………, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní dobou, za účelem využití pozemků pro 
zahrádku. V případě naléhavého zájmu na straně propachtovatele (např. uvolnění pozemků pro 
realizaci projektu tzv. Zelené páteře), který nebude možné uspokojit jinak než skončením smluvního 
vztahu mezi smluvními stranami, je propachtovatel oprávněn pacht vypovědět. V tomto případě 
zaniká smluvní vztah uplynutím výpovědní doby v délce 3 měsíců s počátkem jejího běhu dnem 
doručení výpovědi pachtýři. 
Výše pachtovného bude jedenkrát ročně upravována dle míry inflace vyhlašované Českým 
statistickým úřadem a v případě prodlení s úhradou pachtovného má propachtovatel právo na 
úhradu úroku z prodlení ve výši dle platných předpisů za každý den prodlení s platbou 
pachtovného, s tím, že pachtýři: 
uhradí společně a nerozdílně 1/7 nákladů spojených s vypracováním znaleckého posudku ve výši 
600 Kč. 
Časová působnost tohoto usnesení je 6 měsíců od oznámení usnesení žadatelům. 

 
2) Úhradu částky za bezesmluvní užívání pozemků p. č. 2251/2 ve výši 18 Kč/m

2
/rok, p. č. 2253/2 ve 

výši 18 Kč/m
2
/rok a p. č. 2252/1 ve výši 18 Kč/m

2
/rok, vše v k. ú. Příbram, a to zpětně od 24.7.2018, 

paní  …………… a panem ……………, oba bytem ……………. 
 

3) Uzavření pachtovní smlouvy na propachtování pozemků p. č. 2246/9 za cenu 18 Kč/m
2
/rok, p. č. 

2246/8 za cenu 18 Kč/m
2
/rok, id. podílu ve výši 1/6 pozemku p. č. 2246/10 za cenu 18 Kč/m

2
/rok a 

id. podílu ve výši 1/6 pozemku p. č. 2246/11 za cenu 18 Kč/m
2
/rok, vše v k. ú. Příbram mezi 

propachtovatelem městem Příbram a pachtýřem paní ……………, bytem ……………, na dobu 
neurčitou s šestiměsíční výpovědní dobou, za účelem využití pozemků pro zahrádku. V případě 
naléhavého zájmu na straně propachtovatele (např. uvolnění pozemků pro realizaci projektu tzv. 
Zelené páteře), který nebude možné uspokojit jinak než skončením smluvního vztahu mezi 
smluvními stranami, je propachtovatel oprávněn pacht vypovědět. V tomto případě zaniká smluvní 
vztah uplynutím výpovědní doby v délce 3 měsíců s počátkem jejího běhu dnem doručení výpovědi 
pachtýři. 
Výše pachtovného bude jedenkrát ročně upravována dle míry inflace vyhlašované Českým 
statistickým úřadem a v případě prodlení s úhradou pachtovného má propachtovatel právo            
na úhradu úroku z prodlení ve výši dle platných předpisů za každý den prodlení s platbou 
pachtovného, s tím, že pachtýř: 
uhradí společně a nerozdílně 1/7 nákladů spojených s vypracováním znaleckého posudku ve výši 
600 Kč. 
Časová působnost tohoto usnesení je 6 měsíců od oznámení usnesení žadatelce. 

 
4) Úhradu částky za bezesmluvní užívání pozemků p. č. 2246/9 ve výši 18 Kč/m

2
/rok, p. č. 2246/8     

ve výši 18 Kč/m
2
/rok, id. podílu ve výši 1/6 pozemku p. č. 2246/10 ve výši 18 Kč/m

2
/rok a id. podílu 

ve výši 1/6 pozemku p. č. 2246/11 ve výši 18 Kč/m
2
/rok, vše v k. ú. Příbram, a to zpětně                

od 24.7.2018, paní ……………, bytem ……………. 
 

5) Uzavření pachtovní smlouvy na propachtování pozemků p. č. 2246/7 za cenu 18 Kč/m
2
/rok, p. č. 

2246/22 za cenu 18 Kč/m
2
/rok, id. podílu ve výši 1/6 pozemku p. č. 2246/10 za cenu 18 Kč/m

2
/rok a 

id. podílu ve výši 1/6 pozemku p. č. 2246/11 za cenu 18 Kč/m
2
/rok, vše v k. ú. Příbram mezi 

propachtovatelem městem Příbram a pachtýřem paní ……………, bytem ……………, na dobu 
neurčitou s šestiměsíční výpovědní dobou, za účelem využití pozemků pro zahrádku. V případě 
naléhavého zájmu na straně propachtovatele (např. uvolnění pozemků pro realizaci projektu tzv. 
Zelené páteře), který nebude možné uspokojit jinak než skončením smluvního vztahu mezi 
smluvními stranami, je propachtovatel oprávněn pacht vypovědět. V tomto případě zaniká smluvní 
vztah uplynutím výpovědní doby v délce 3 měsíců s počátkem jejího běhu dnem doručení výpovědi 
pachtýři. 
Výše pachtovného bude jedenkrát ročně upravována dle míry inflace vyhlašované Českým 
statistickým úřadem a v případě prodlení s úhradou pachtovného má propachtovatel právo            
na úhradu úroku z prodlení ve výši dle platných předpisů za každý den prodlení s platbou 
pachtovného, s tím, že pachtýř: 
uhradí společně a nerozdílně 1/7 nákladů spojených s vypracováním znaleckého posudku ve výši 
600 Kč. 
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Časová působnost tohoto usnesení je 6 měsíců od oznámení usnesení žadatelce. 
 

6) Úhradu částky za bezesmluvní užívání pozemků p. č. 2246/7 ve výši 18 Kč/m
2
/rok, p. č. 2246/22    

ve výši 18 Kč/m
2
/rok, id. podílu ve výši 1/6 pozemku p. č. 2246/10 ve výši 18 Kč/m

2
/rok a id. podílu 

ve výši 1/6 pozemku p. č. 2246/11 ve výši 18 Kč/m
2
/rok, vše v k. ú. Příbram, a to zpětně                

od 24.7.2018, paní ……………, bytem ……………. 
 

7) Úhradu částky za bezesmluvní užívání pozemků p. č. 2246/6 ve výši 18 Kč/m
2
/rok, p. č. 2246/20   

ve výši 18 Kč/m
2
/rok, p. č. 2246/21 ve výši 18 Kč/m

2
/rok, id. podílu ve výši 1/6 pozemku p. č. 

2246/10 ve výši 18 Kč/m
2
/rok a id. podílu ve výši 1/6 pozemku p. č. 2246/11 ve výši 18 Kč/m

2
/rok, 

vše v k. ú. Příbram, a to zpětně od 24.7.2018 do 30.11.2018, panem ……………, bytem …………… 
s tím, že pan …………… zároveň uhradí  1/7 nákladů spojených s vypracováním znaleckého 
posudku ve výši 600 Kč. 

 
8) Uzavření pachtovní smlouvy na propachtování pozemků p. č. 2246/5 za cenu 18 Kč/m

2
/rok, p. č. 

2246/18 za cenu 18 Kč/m
2
/rok, p. č. 2246/19 za cenu 18 Kč/m

2
/rok, id. podílu ve výši 1/6 pozemku 

p. č. 2246/10 za cenu 18 Kč/m
2
/rok a id. podílu ve výši 1/6 pozemku p. č. 2246/11 za cenu             

18 Kč/m
2
/rok, vše v k. ú. Příbram, mezi propachtovatelem městem Příbram a pachtýřem panem 

……………, bytem ……………, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní dobou, za účelem 
využití pozemků pro zahrádku. V případě naléhavého zájmu na straně propachtovatele (např. 
uvolnění pozemků pro realizaci projektu tzv. Zelené páteře), který nebude možné uspokojit jinak 
než skončením smluvního vztahu mezi smluvními stranami, je propachtovatel oprávněn pacht 
vypovědět. V tomto případě zaniká smluvní vztah uplynutím výpovědní doby v délce 3 měsíců 
s počátkem jejího běhu dnem doručení výpovědi pachtýři. 
Výše pachtovného bude jedenkrát ročně upravována dle míry inflace vyhlašované Českým 
statistickým úřadem a v případě prodlení s úhradou pachtovného má propachtovatel právo            
na úhradu úroku z prodlení ve výši dle platných předpisů za každý den prodlení s platbou 
pachtovného, s tím, že pachtýř: 
uhradí společně a nerozdílně 1/7 nákladů spojených s vypracováním znaleckého posudku ve výši 
600 Kč. 
Časová působnost tohoto usnesení je 6 měsíců od oznámení usnesení žadateli. 

 
9) Úhradu částky za bezesmluvní užívání pozemků p. č. 2246/5 ve výši 18 Kč/m

2
/rok, p. č. 2246/18    

ve výši 18 Kč/m
2
/rok, p. č. 2246/19 ve výši 18 Kč/m

2
/rok, id. podílu ve výši 1/6 pozemku p. č. 

2246/10 ve výši 18 Kč/m
2
/rok a id. podílu ve výši 1/6 pozemku p. č. 2246/11 ve výši 18 Kč/m

2
/rok, 

vše v k. ú. Příbram, a to zpětně od 24.7.2018, panem ……………, bytem ……………. 
 

10) Uzavření pachtovní smlouvy na propachtování pozemků p. č. 2246/4 za cenu 18 Kč/m
2
/rok, p. č. 

2246/16 za cenu 18 Kč/m
2
/rok, p. č. 2246/17 za cenu 18 Kč/m

2
/rok,  id. podílu ve výši 1/6 pozemku 

p. č. 2246/10 za cenu 18 Kč/m
2
/rok a id. podílu ve výši 1/6 pozemku p. č. 2246/11 za cenu            

18 Kč/m
2
/rok, vše v k. ú. Příbram, mezi propachtovatelem městem Příbram a pachtýři paní   

……………, a panem ……………, oba bytem ……………, na dobu neurčitou s šestiměsíční 
výpovědní dobou, za účelem využití pozemků pro zahrádku. V případě naléhavého zájmu na straně 
propachtovatele (např. uvolnění pozemků pro realizaci projektu tzv. Zelené páteře), který nebude 
možné uspokojit jinak než skončením smluvního vztahu mezi smluvními stranami, je propachtovatel 
oprávněn pacht vypovědět. V tomto případě zaniká smluvní vztah uplynutím výpovědní doby 
v délce 3 měsíců s počátkem jejího běhu dnem doručení výpovědi pachtýři. 
Výše pachtovného bude jedenkrát ročně upravována dle míry inflace vyhlašované Českým 
statistickým úřadem a v případě prodlení s úhradou pachtovného má propachtovatel právo             
na úhradu úroku z prodlení ve výši dle platných předpisů za každý den prodlení s platbou 
pachtovného, s tím, že pachtýř: 
uhradí společně a nerozdílně 1/7 nákladů spojených s vypracováním znaleckého posudku ve výši 
600 Kč. 
Časová působnost tohoto usnesení je 6 měsíců od oznámení usnesení žadatelům. 

 
11) Úhradu částky za bezesmluvní užívání pozemků p. č. 2246/4 ve výši 18 Kč/m

2
/rok, p. č. 2246/16    

ve výši 18 Kč/m
2
/rok, p. č. 2246/17 ve výši 18 Kč/m

2
/rok, id. podílu ve výši 1/6 pozemku p. č. 

2246/10 ve výši 18 Kč/m
2
/rok a id. podílu ve výši 1/6 pozemku p. č. 2246/11 ve výši 18 Kč/m

2
/rok, 

vše v k. ú. Příbram, a to zpětně  24.7.2018, paní  …………… a panem ……………, oba bytem 
……………. 
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12) Uzavření pachtovní smlouvy na propachtování pozemků p. č. 2246/3 za cenu 18 Kč/m

2
/rok, p. č. 

2246/14 za cenu 18 Kč/m
2
/rok, p. č. 2246/15 za cenu 18 Kč/m

2
/rok, id. podílu ve výši 1/6 pozemku 

p. č. 2246/10 za cenu 18 Kč/m
2
/rok a id. podílu ve výši 1/6 pozemku p. č. 2246/11 za cenu             

18 Kč/m
2
/rok, vše v k. ú. Příbram, mezi propachtovatelem městem Příbram a pachtýřem paní   

……………, bytem ……………, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní dobou, za účelem 
využití pozemků pro zahrádku. V případě naléhavého zájmu na straně propachtovatele (např. 
uvolnění pozemků pro realizaci projektu tzv. Zelené páteře), který nebude možné uspokojit jinak 
než skončením smluvního vztahu mezi smluvními stranami, je propachtovatel oprávněn pacht 
vypovědět. V tomto případě zaniká smluvní vztah uplynutím výpovědní doby v délce 3 měsíců 
s počátkem jejího běhu dnem doručení výpovědi pachtýři. 
Výše pachtovného bude jedenkrát ročně upravována dle míry inflace vyhlašované Českým 
statistickým úřadem a v případě prodlení s úhradou pachtovného má propachtovatel právo na 
úhradu úroku z prodlení ve výši dle platných předpisů za každý den prodlení s platbou 
pachtovného, s tím, že pachtýř: 
uhradí společně a nerozdílně 1/7 nákladů spojených s vypracováním znaleckého posudku ve výši 
600 Kč. 
Časová působnost tohoto usnesení je 6 měsíců o oznámení usnesení žadatelce. 

 
13) Úhradu částky za bezesmluvní užívání pozemků p. č. 2246/3 ve výši 18 Kč/m

2
/rok, p. č. 2246/14   

ve výši 18 Kč/m
2
/rok, p. č. 2246/15 ve výši 18 Kč/m

2
/rok, id. podílu ve výši 1/6 pozemku p. č. 

2246/10 ve výši 18 Kč/m
2
/rok a id. podílu ve výši 1/6 pozemku p. č. 2246/11 ve výši 18 Kč/m

2
/rok, 

vše v k. ú. Příbram, a to zpětně od 24.7.2018, paní ……………, bytem ……………. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
39) Žádost o prodej části pozemku p. č. 1599/1, části pozemku p. č. 1504 a části pozemku p. č. 1505, vše 
v katastrálním území Příbram 

Hlasováno o návrhu Ing. Rottera. 
R.usn.č.1132/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

záměr prodat část pozemku p. č. 1504 o výměře cca 53 m
2
 z celkové výměry 27454 m

2
 (část 

vyznačena v situačním snímku, který je přílohou žádosti) v k. ú. Příbram, část pozemku p. č. 1599/1      
o výměře cca 60 m

2
 z celkové výměry 3441 m

2
 (část vyznačena v situačním snímku, který je přílohou 

žádosti) v k. ú. Příbram a část pozemku p. č. 1505 o výměře cca 27 m
2
 z celkové výměry 1436 m

2
 (část 

vyznačena v situačním snímku, který je přílohou žádosti) v k. ú. Příbram. 
 
                                                         hl.  pro  6 
 

40) Žádost o prodej části pozemku p. č. 627/6 o výměře cca 9 m
2
 z celkové výměry 17 m

2
 v katastrálním 

území Jerusalem 

R.usn.č.1133/2018        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

úhradu částky za bezesmluvní užívání části pozemku p. č. 627/6 o výměře 9 m
2
 z celkové výměry       

17 m
2
 (část vyznačena v situačním snímku, který je přílohou materiálu) v katastrálním území Jerusalem, 

ve výši 40 Kč/m
2
/rok panem ……………, bytem  …………… a paní ……………, bytem ……………,   

……………, a to zpětně za tři roky. 
 
II.    d o p o r u č u j e   ZM 
schválit prodej části pozemku p. č. 627/6 o výměře cca 9 m

2
 z celkové výměry 17 m

2
 (část vyznačena 

v situačním snímku, který je přílohou materiálu) za cenu 806 Kč/m
2
 v katastrálním území Jerusalem,   

do SJM pana ……………, bytem  …………… a paní ……………, bytem …………… s tím, že oba 
společně a nerozdílně uhradí ½ nákladů spojených s vypracováním znaleckého posudku ve výši 1.500 
Kč. 
 

                                                         hl.  pro  6 
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41) Žádost o prodej části pozemku p. č. 627/6 o výměře cca 8 m
2 
z celkové výměry 17 m

2
 a pozemku p. č. 

628/1, oba v katastrálním území Jerusalem 

R.usn.č.1134/2018        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

úhradu částky za bezesmluvní užívání části pozemku p. č. 627/6 o výměře 8 m
2
 z celkové výměry 17 

m
2
 (část vyznačena v situačním snímku, který je přílohou materiálu) v katastrálním území Jerusalem,  

ve výši 40 Kč/m
2
/rok, paní ……………, bytem ……………, a to zpětně za tři roky. 

 
II.   d o p o r u č u j e   ZM 
schválit prodej části pozemku p. č. 627/6 o výměře cca 8 m

2
 z celkové výměry 17 m

2
 (část vyznačena 

v situačním snímku, který je přílohou materiálu) za cenu 806 Kč/m
2
 a pozemku p. č. 628/1, za cenu 806 

Kč/m
2
, oba v katastrálním území Jerusalem, paní ……………, bytem …………… s tím, že žadatelka 

uhradí ½ nákladů spojených s vypracováním znaleckého posudku ve výši 1.500 Kč. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
42) Žádost o prodej pozemku p. č. 776/59 v katastrálním území Příbram 

R.usn.č.1135/2018        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

úhradu částky za bezesmluvní užívání pozemku p. č. 776/59 v k. ú. Příbram, ve výši 22 Kč/m
2
/rok, paní 

……………, bytem ……………, a to zpětně za tři roky.  
 
II.   d o p o r u č u j e   ZM 
schválit prodej pozemku p. č. 776/59 v katastrálním území Příbram, za cenu 539 Kč/m

2
, paní 

……………, bytem …………… s tím, že paní …………… uhradí náklady spojené s vypracováním 
znaleckého posudku ve výši 1.700 Kč. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
43) Žádost o pronájem části pozemku p. č. 620/1 o výměře cca 26 m

2
 z celkové výměry 1287 m

2
 

v katastrálním území Příbram 

R.usn.č.1136/2018        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku p. č. 620/1 o výměře 26 m
2
 z celkové výměry 1287 m

2
 

v katastrálním území Příbram, za cenu 98 Kč/m
2
/rok, na dobu neurčitou, za účelem vyhrazení               

2 parkovacích míst a umístění dobíjecí stanice (kdy umístění stanice bude mimo asfaltovou plochu), 
společnosti Olife Energy, a.s., se sídlem Lazarská 11/6, 120 00 Praha 2 – Nové Město, IČO 29291879 
s tím, že společnost si na vlastní náklady vybuduje elektrickou přípojku. Výše nájemného bude 
jedenkrát ročně upravována dle míry inflace vyhlašované Českým statistickým úřadem a v případě 
prodlení s úhradou nájemného má pronajímatel právo na úhradu úroku z prodlení ve výši dle platných 
předpisů za každý den prodlení s platbou nájemného s tím, že společnost uhradí náklady spojené 
s vypracováním znaleckého posudku ve výši 1.700 Kč. 
 
II.   u k l á d á 
SOSH zapracovat do nově připravované obecně závazné vyhlášky města Příbram o místním poplatku           
za užívání veřejného prostranství osvobození od poplatku za vyhrazení trvalého parkovacího místa      
a umístění příslušného technického zařízení pro dobíjecí stanici pro elektromobily. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
44) Žádost o prodej části pozemku p. č. 2762/54 a části pozemku p. č. 4219/104, oba v katastrálním 
území Příbram 

R.usn.č.1137/2018        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM  

schválit prodej části pozemku p. č. 2762/54 o výměře 29 m
2
 z celkové výměry 76 m

2
 (dle geom. plánu  

č. 6051-100/2018 se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 2762/102) a části pozemku p. č. 4219/104      
o výměře 33 m

2
 z celkové výměry 2522 m

2
 (dle geom. plánu č. 6051-100/2018 se jedná o nově vzniklý 
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pozemek p. č. 4219/164), oba v katastrálním území Příbram, za celkovou kupní cenu 14.260 Kč,  ČR - 
Správě  železniční dopravní cesty, státní organizaci, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – 
Nové Město, IČO 70994234. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
45) Žádost o prodej pozemku p. č. 2521/71 v katastrálním území Příbram 

R.usn.č.1138/2018        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

úhradu částky za bezesmluvní užívání části pozemku p. č. st. 400/2 o výměře 16 m
2
 z celkové výměry 

39 m
2
 v katastrálním území Březové Hory, ve výši 30 Kč/m

2
/rok, společností STAVUS, a.s., se sídlem 

Poštovní 6, 261 01 Příbram V – Zdaboř, IČO 45148121, a to zpětně od 1.1.2018. 
 
II.   d o p o r u č u j e   ZM 
schválit prodej pozemku p. č. 2521/71 v katastrálním území Příbram, za cenu 754 Kč/m

2
, společnosti 

STAVUS, a.s., se sídlem Poštovní 6, 261 01 Příbram V – Zdaboř, IČO 45148121 s tím, že společnost 
uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku ve výši 3.000 Kč. 
 

                                                         hl.  pro  6 
  

 
46) Žádost o bezplatné využití jednacího sálu v budově města na nám. T. G. Masaryka 121, Příbram I 

R.usn.č.1139/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o výpůjčce jednacího sálu v budově č. p. 121, nám. T. G. Masaryka, Příbram I, mezi 
městem Příbram jako půjčitelem a vypůjčitelem – Okresní správou sociálního zabezpečení Příbram, 
Hailova 133, Příbram I,  na den 25.01.2019 od 8.00 hodin do 10.00 hodin s tím, že následný úklid 
celého sálu bezprostředně po skončení akce zajistí vypůjčitel. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 

47) Žádost o umístění reklamního poutače na budovu č. p. 176, v ulici Čs. armády, 261 01              
Příbram – Příbram IV 

R.usn.č.1140/2018        
Rada    n e s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o umístění reklamního poutače o velikosti 520 cm x 250 cm na fasádu budovy č. p. 
176, ul. Čs. armády, 261 01 Příbram – Příbram IV, která je součástí pozemku p. č. st. 2774/4 v k. ú. 
Příbram (dle situačního snímku v příloze tohoto materiálu), mezi vlastníkem budovy - městem Příbram a 
žadatelem, společností Vesna Liberec, spol. s.r.o., se sídlem Liberec 1, Husova 5/25, IČO 46711350, 
za cenu 12.000,- Kč ročně na dobu určitou 5 let. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 

48) Návrh na revokaci usnesení  Zastupitelstva města Příbram č. 829/2017/ZM ze dne 16.10.2017 

R.usn.č.1141/2018        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM  

schválit revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram č. 829/2017/ZM ze dne 16.10.2017. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
49) Revokace usnesení, jmenování členů redakční rady zpravodaje města Příbram 

R.usn.č.1142/2018        
Rada    I.   r e v o k u j e  

své usnesení č. R.usn.č.1071/2015, bod II. část 3) ze dne 16. 11. 2015. 
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II.   j m e n u j e    
členem redakční rady: Ing. Martina Buršíka, MBA; Mgr. Jana Konvalinku; Evu Švehlovou, DiS.;  
Václava Bešťáka; Mgr. Jaroslava Hodrmenta.   
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
50) Modernizace městského informačního systému MěÚ Příbram – Koncová zařízení 

Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky. 
R.usn.č.1143/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

v souladu s čl. V odst. 6 směrnice č. 2/2011 na veřejnou zakázku malého rozsahu „Modernizace 
městského informačního systému MěÚ Příbram – Koncová zařízení“ hodnotící komisi ve složení: 
 
člen                                                                             
Ing. Martin Buršík, MBA    
Ing. Jan Drozen 
David Minář 
Mgr. Hana Marie Levanti 

 Dagmar Drozenová 
 
 náhradník 
 Mgr. Jan Novotný 

 
                                                         hl.  pro  6 
 

 
51) Rekonstrukce domu s pečovatelskou službou v Hradební ulici 

R.usn.č.1144/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

na veřejnou zakázku „Rekonstrukce domu s pečovatelskou službou v Hradební ulici“ hodnotící komisi 
ve složení: 
 
člen                                                                             
Mgr. Jan Konvalinka    
Mgr. Jiřina Humlová  
Ing. Pavla Sýkorová 
Mgr. Hana Marie Levanti 

 Ing. Jindřich Kába 
 Ing. Jindřich Novák 
 
 náhradník 

Dagmar Drozenová 
                        

                                  hl.  pro  6 
 

 
52) Pořízení licencí MS Office - hodnotící komise 

R.usn.č.1145/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

v souladu s čl. VI odst. 3 směrnice č. 2/2011 na zakázku „Pořízení licencí MS Office“ hodnotící komisi 
ve složení: 
 
člen                                                                             
Ing. Martin Buršík, MBA    
Ing. Jan Drozen 
David Minář 
Mgr. Hana Marie Levanti 

 Dagmar Drozenová 
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 náhradník 
Zdeněk Bambas 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
53) Rozšíření parkovacích stání - Drkolnov 

R.usn.č.1146/2018        
Rada    I.   r o z h o d u j e  

o zadání zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona na základě výjimky ve smyslu ust. č. 
VII, bodu 6 písm. c) směrnice č. 2/2011 – na základě poptávky provedené SOSH dodavateli s nejnižší 
nabídkovou cenou. 
 
II.   s c h v a l u j e 
uzavření smlouvy na realizaci zakázky „Rozšíření parkovacích stání - Drkolnov“ s firmou Marcela 
Soukupová, Nad Prachandou 1235, 263 01 Dobříš, IČ 4705681, za nabídkovou cenu uvedenou 
v příloze tj. 121 868,40 Kč bez DPH/ 147 460,76 Kč s DPH. 
 
III.   u k l á d á 
SOSH učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky dle bodu II. tohoto 
usnesení. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
54) Parkoviště u hřbitova v ulici Generála Tesaříka – spodní stavba 

R.usn.č.1147/2018        
Rada    n e s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy na realizaci zakázky „Spodní stavba pod nový parkovací systém na parkoviště           
u hřbitova v ulici Generála Tesaříka“ se společností KOSTA Příbram, spol. s r.o., IČ 26509601,           
za nabídkovou cenu uvedenou v příloze tj. 222 270,- Kč bez DPH/ 268 947 Kč s DPH. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
55) Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram 

R.usn.č.1148/2018        
Rada    I.   p o v ě ř u j e  

Ing. Lucii Bambasovou, vedoucí ekonomického úseku příspěvkové organizace Centrum sociálních 
a zdravotních služeb města Příbram, řízením příspěvkové organizace Centrum sociálních a zdravotních 
služeb města Příbram s účinností od 13.11.2018 do doby jmenování a nástupu nového ředitele, který 
bude  do funkce jmenován na dobu určitou, a to po dobu výkonu veřejné funkce stávajícího ředitele. 
 
II.   u r č u j e 
Ing. Lucii Bambasové po dobu pověření řízením příspěvkové organizace Centrum sociálních                 
a zdravotních služeb Příbram plat ve výši uvedené v příloze č. 1 tohoto materiálu s účinností od jejího 
pověření řízením. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
 
56) Dodatek č. 7 Organizačního řádu Městského úřadu Příbram, Organizační norma č. 1/2015 

R.usn.č.1149/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

Dodatek č. 7 Organizačního řádu Městského úřadu Příbram, Organizační norma č. 1/2015, kterým se 
Příloha č. 3 k Organizačnímu řádu Městského úřadu Příbram nahrazuje zněním, které je přílohou tohoto 
materiálu. 
 

                                                         hl.  pro  6 
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57) Stavby realizované společností SPO Příbram s.r.o. 

R.usn.č.1150/2018        
Rada    I.   b e r e  n a  v ě d o m í 

skutečnosti uvedené ve stanovisku Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s.r.o., doručeného dne   
12.11.2018, v příloze materiálu s variantami dalšího postupu. 
 
II.   r o z h o d u j e 
1) u stavby „Objekt zázemí Nový rybník“ o dalším postupu - omezení rozsahu díla při zachování 

smluvních sankcí,  
2)  u stavby „Stavební úpravy a přístavba Junior klubu“ o dalším postupu - omezení rozsahu díla při 

zachování smluvních sankcí.  
 

III.   u k l á d á 
OPVZ ve spolupráci s OIRM a advokátní kanceláří Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s.r.o., IČO 
03250202, zadministrovat právní kroky související s usnesením dle bodu II.   
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
Hlasování o zařazení bodů do programu dnešního jednání RM: 
1) „Nový rybník – komunikace – parkoviště – in-line dráha“ 
2) „Minigolf Nový rybník – plochy“ 
3) „Nový rybník – veřejné osvětlení“   
 
 
R.usn.č.1151/2018        
Rada    s c h v a l u j e  
 zařazení bodů do programu dnešního jednání RM: 

1) „Nový rybník – komunikace – parkoviště – in-line dráha“ -  jako bod č. 58, 
2) „Minigolf Nový rybník – plochy“ -  jako bod č. 59, 
3) „Nový rybník – veřejné osvětlení“ -  jako bod č. 60. 

 
                                                         hl.  pro  6 

 
 
58) Nový rybník – komunikace – parkoviště – in-line dráha 

R.usn.č.1152/2018        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

1) uzavření smlouvy o dílo s firmou STRABAG, a.s., IČO: 60838744, se sídlem: Na Bělidle 198/21, 
150 00 Praha 5 za cenu 530 280,75 Kč včetně DPH 

2) rozpočtové opatření – změnu rozpočtu města na rok 2018 v rámci kapitoly 786 – OIRM na straně 
výdajů podle usnesení ZM ze dne 11.12.2017, usn. č. 876/2017/ZM. 

 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
Kapitola 786 – OIRM, prvek č. 4238, paragraf 2219, pol. 6121   -  530.281,00 Kč 
Kapitola 786 – OIRM, prvek č. 4537, paragraf 2212, pol. 5171   + 530.281,00 Kč. 
  
 II.  u k l á d á   
OIRM  ve spolupráci se SZM a OPVZ uzavřít s firmou STRABAG,a.s. smlouvu o dílo. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
59) Minigolf Nový rybník - plochy 

R.usn.č.1153/2018        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo na realizaci ploch mezi  jednotlivými dráhami minigolfu a realizaci chodníků       
u minigolfu na Novém rybníku s firmou PROGNATUS, s.r.o., IČO: 28952057, se sídlem Mezibranská 
1579/4, 110 00 Praha 1, za nabídkovou cenu 575 890,10 Kč bez DPH (696 827,00 Kč s DPH).       
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 II.  u k l á d á   
OIRM  ve spolupráci se SZM a OPVZ uzavřít s firmou PROGNATUS s.r.o. smlouvu o dílo. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
60) Nový rybník – veřejné osvětlení 

R.usn.č.1154/2018        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

1) uzavření smlouvy o dílo s firmou JD ROZHLASY s.r.o., IČO: 27797007, se sídlem: Vigantice 196, 
756 61 Vigantice za cenu 252 420,- Kč včetně DPH, 

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

 
  Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
  Kapitola 786 – OIRM, prvek č. 4237, paragraf 3639, pol. 6121   -  84.000,00 Kč 
  Kapitola 786 – OIRM, prvek č. 3944, paragraf 3412, pol. 6121   + 84.000,00 Kč. 

 
 II.  u k l á d á   
OIRM  ve spolupráci se SZM a OPVZ uzavřít s firmou JD ROZHLASY s.r.o. smlouvu o dílo. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
 
61) Různé      

 
 
Zápis ověřili: 
Ing. Petr Rotter 
Svatopluk Chrastina 
 
Ing. Jindřich Vařeka, 
starosta 
 
Zapsala: Iva Černohorská 
Příbram, dne:  16.11.2018   
 
Ověřeno: 26.11.2018 
Vyvěšeno: 27.11.2018 


