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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 26.11.2018 

od 13.00 hodin na Městském úřadě Příbram 

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

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Zorka Brožíková, Mgr. Renata Vesecká 
 
 
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. Městské lesy Příbram s. r. o. 
6. Poskytování dalšího plnění členům zastupitelstva obce v souvislosti s výkonem funkce 
7. Zpráva o plnění usnesení RM Příbram za II. čtvrtletí 2018 včetně plnění usnesení RM za minulá období 
8. Návrh termínů jednání Rady města Příbram a zasedání Zastupitelstva města Příbram na rok 2019 
9. Akční plán zlepšování kvality ovzduší 

10. Žádost o ukončení smlouvy o pronájmu prostor k podnikání č. 701 v Příbrami I, Pražská čp. 129 
11. Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2018 
12. Úpravy rozpisu rozpočtu města na rok 2018 
13. IV. výběrové řízení v roce 2018 na poskytování zápůjček z Fondu zápůjček města Příbram 
14. Knihovna Jana Drdy – žádost o navýšení mzdového limitu 
15. Hydraulické vyprošťovací zařízení – bezúplatný převod 
16. Žádost o dotaci – SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Orlov 
17. Schválení provozního kanalizačního řádu stokové sítě města Příbram 
18. Uzavření smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů        

a kanalizací - lokalita Příbram II, s vlastníky sítí,  …………… a …………… 
19. Návrh na přidělení bytů v DPS 
20. Žádost o výjimku ze Směrnice č. 1/2018/MěÚ – prodloužení pronájmu v sociálním bytě  
21. Přidělení sociálního bytu  
22. Žádost o finanční příspěvek (ZUŠ WŠ Příbram, z. s.) 
23. Organizace provozu v MŠ zřizovaných městem Příbram v období červenec – srpen 2019 
24. ZUŠ, Příbram I, nám. T.G. Masaryka  155 – souhlas zřizovatele s poskytováním základů uměleckého 

vzdělávání v rámci Akademie umění a kultury – vzdělávání III. věku 
25. Freiberg – veletrh partnerských měst 
26. Gymband – mezinárodní koncert v Příbrami 
27. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kanalizační přípojky – p. č. 101/6 v k. ú. Žežice 
28. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN - p. č. 23/11 v k. ú. Orlov 
29. Žádost o prodej částí pozemků p.č. 4514/1, p.č. 4514/7 a  p.č. 4516/1, vše v k.ú. Příbram. 
30. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nemovitostí č. 464/OKSIS/2014 ze dne 10.4.2014 
31. Návrh programu 2. zasedání ZM dne 17.12.2018 
32. Pronájem bytu č. 2 v Příbrami I, ul. Hailova čp. 117 
33. Zřízení Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva města Příbram 
34. Zřízení osadních výborů 
35. Konstrukční zajištění budovy garáží na pozemku parc. č. 593 v k. ú. Příbram 
36. Žádost o schválení uzavření střediska Dětských skupin a rehabilitačního stacionáře v termínu od 27.12. – 

31.12.2018 
37. Změna ceníku fakultativních služeb u střediska pečovatelská služba od 1.1.2019 
38. Návrh na rozdělení případného výtěžku z prodeje adventních hrnků na charitativní účely 
39. Participativní rozpočet „Společně pro Příbram“ v roce 2019 
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40. Dopis organizace Transparency International reagující na stížnost …………… na chybné vyhodnocení 
výsledků projektu Společně pro Příbram 

41. Revokace R.usn.č.1022/2018 ze dne 08.10.2018 a vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího 
pracovního místa ředitele Školní jídelny, Příbram II, K Zátiší 274 

42. Projednání přerušení provozu mateřských škol v období vánočních prázdnin 
43. Záměr zakázky – „Oprava ploché střechy na zimním stadionu Příbram“ 
44. Záměr zakázky – „Bezbariérový přístup do Kulturního domu v Příbrami“ 
45. Jmenován hodnotící komise – Zpracování ÚSES pro ORP Příbram 
46. Žádost společnosti Vodafone Czech Republic a.s. o umístění základnové stanice na budovu čp. 1, 

náměstí J. A. Alise, Příbram VI – Březové Hory 
47. Žádosti o uzavření dodatků k nájemním smlouvám na pronájem bytů 
48. Rozšíření vymezené oblasti B – modrá zóna Dvořákovo nábřeží v Nařízení č. 1/2018 ze dne 14.05.2018   

o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích nebo jejich 
úsecích na území města Příbram 

49. Změna rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami“ 
50. Změna rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Předcházení vzniku bioodpadů ve městě Příbram“ 
51. Výběr dodavatele zajištění technického zázemí – Adventní trhy 2018 
52. Pořízení licencí MS Office – výběr dodavatele 
53. Zastupování ve věci uplatnění nároků z porušení smlouvy 
54. Uzavření smlouvy ve věci poradenství při správě vodohospodářského majetku města  
55. Modernizace městského informačního systému MěÚ Příbram – Modernizace agend – výsledek 
56. Modernizace městského informačního systému MěÚ Příbram – Portál občana – výsledek 
57. Rekonstrukce domu s pečovatelskou službou v Hradební ulici - výsledek 
58. Delegace zástupce obce do orgánu Svazku obcí pro vodovody a kanalizace 
59. Jednací řád Zastupitelstva města Příbram 
60. Sportovní zařízení města Příbram – žádost o navýšení mzdového limitu 
61. Rekonstrukce a dostavba hřiště na malý fotbal „Na Cihelně“ – revokace usnesení 
62. Nový rybník – komunikace – parkoviště – Inline dráha 
63. Půdní vestavba ZŠ 28. října, Příbram VII – změna rozsahu prací 
64. Parkoviště u hřbitova v ulici Generála Tesaříka – spodní stavba II 
65. Úprava kamenných obrub v ulici Partyzánská a Bytízská  
66. Různé 
 
(Materiál „Potvrzení usnesení Rady města Příbrami č. 964/2018 ze dne 17.9.2018 o uzavření pachtovní 
smlouvy na propachtování pozemků  v katastrálních územích Lhota u Příbramě, Podlesí nad Litavkou, Příbram 
a Trhové Dušníky“, byl zařazen do programu jednání RM 26.11.2018 usnesením č.1220/2018 jako bod č. 66). 
 
R.usn.č.1158/2018        
Rada      s c h v a l u j e 
              upravený program dnešního jednání RM. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
3) Informace členů RM 

 
  
4) Interpelace 

 
 
5) Městské lesy Příbram s.r.o. 

R.usn.č.1159/2018        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

 jednateli Městských lesů Příbram s. r. o. odměnu ve výši dle zápisu. 
 
        II.   k o n s t a t u j e, 

že toto rozhodnutí je rozhodnutím města Příbram jako jediného společníka společnosti Městské lesy 
Příbram s.r.o., identifikační číslo 265 05 720, při výkonu působnosti valné hromady této společnosti      
ve smyslu § 102 odst. 2 písm. c) zákona o obcích. 
 

                                                         hl.  pro  7 
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6) Poskytování dalšího plnění členům zastupitelstva obce v souvislosti s výkonem funkce 

R.usn.č.1160/2018        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM  

1)  s c h v á l i t 
a) poskytování příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti 

s přijímáním projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství a v souvislosti se  
zastupováním obce na veřejných občanských obřadech (ošatné) v případě uvolněného člena 
zastupitelstva,  

b) poskytování příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku členům zastupitelstva, 
kteří jsou oprávněni k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, 

c) poskytování příspěvku na podporu vzdělávání v souvislosti s výkonem funkce člena 
zastupitelstva, 

d) poskytování příspěvku na stravování v případě uvolněného člena zastupitelstva,  
e) poskytování příspěvku na rekreaci, podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit 

v případě uvolněného člena zastupitelstva, 
a to, za obdobných podmínek a v obdobné výši poskytované zaměstnancům zařazených do Městského 
úřadu Příbram. 
 
2)   s t a n o v i t, 
že cestovní náhrady spojené s výkonem funkce člena zastupitelstva jsou poskytovány ve výši                 
a za podmínek a v jejich mezích stanovených právními předpisy a vnitřními předpisy platnými pro 
zaměstnance zařazené do Městského úřadu Příbram. 
 
II.   u k l á d á 
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání ZM dne 17.12.2018. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
7) Zpráva o plnění usnesení RM Příbram za II. čtvrtletí 2018 včetně plnění usnesení RM za minulá období 

R.usn.č.1161/2018        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í  

zprávu o plnění usnesení RM Příbram za II. čtvrtletí 2018 včetně plnění usnesení RM za minulá období. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
8) Návrh termínů jednání Rady města Příbram a zasedání Zastupitelstva města Příbram na rok 2019 

Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky. 
R.usn.č.1162/2018        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

návrhy termínů jednání Rady města Příbram a zasedání Zastupitelstva města Příbram na rok 2019. 
 

II.   u k l á d á 
OVV zařadit materiál „Návrh termínů jednání Rady města Příbram a zasedání Zastupitelstva města 
Příbram na rok 2019“ dle varianty č. 2 do programu zasedání ZM dne 17.12.2018. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
9) Akční plán zlepšování kvality ovzduší 

R.usn.č.1163/2018        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM   

schválit Akční plán zlepšování kvality ovzduší. 
 
II.   u k l á d á   
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 17.12.2018.  
 

                                                         hl.  pro  7 
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10) Žádost o ukončení smlouvy o pronájmu prostor k podnikání č. 701 v Příbrami I, Pražská čp. 129 

R.usn.č.1164/2018        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

žádost nájemce prostoru k podnikání  č. 701 (dle interní evidence správce)  firmy E.T. s.r.o., IČO 
46351612 se sídlem Pražská 129, Příbram I, zast. jednatelem p. …………… o uzavření dohody o 
ukončení nájmu nebytových prostor v domě čp. 129 v Příbrami I – provozování fotoslužeb a prodej 
fotomateriálu ke dni 31.12.2018 včetně nabídky k odkoupení plynového vytápění a movitého zařízení 
prodejny. 

 
II.   s c h v a l u j e  
1) ukončení smlouvy o nájmu prostor  č. 613/MERK/2011 ze dne 1.5.1999, ve znění pozdějších 

dodatků, dle čl. odst. B) nájemní smlouvy. Nájemní vztah k prostoru k podnikání č. 701 v domě čp. 
129 v Příbrami I tedy skončí dne 31.1.2019. Dle předmětné nájemní smlouvy sjednaná výpovědní 
lhůta činí 3 měsíce, žádost o ukončení nájmu byla podána dne 30.10.2018.  Ke dni 31.1.2019 
skončí i schválený podnájem pro p. ……………, fyzická osoba podnikatel, IČO 12367117, se 
sídlem Příbram II, Václavské nám. 1, 

 
2) ukončení smlouvy o nájmu prostor č. 613./MERK/2011 ze dne 1.5.1999 ve znění pozdějších 

dodatků s firmou E.T. s.r.o., IČO 46351612 se sídlem Pražská 129, Příbram I, zast. jednatelem p. 
…………… a to bez finančního vypořádání za stavební úpravy provedené nájemcem v pronajatém 
prostoru k podnikání č. 701 v domě č.p. 129 v Příbrami I dle § 2220 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb. 
Občanský zákoník. Nájemce pronajatý prostor na své náklady uvede do původního stavu, prostor 
vyklidí a to nejpozději při skončení nájmu věci. 

 
                                                         hl.  pro  7 

 
 
11) Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2018 

R.usn.č.1165/2018      
Rada    s c h v a l u j e  

 
11 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 září 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 září 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 

RP0432 741 - OE  4116  002 Neinvestiční přijaté 
transfery 

3601 Neinvestiční transfer od 
ÚP - předpoklad 

-13 000,00 

RP0432 741 - OE  4116 13101 002 Neinvestiční přijaté 
transfery 

4137 Vyhrazení společensky 
účelného prac. místa 

13 000,00 

RP0435 719 - 
OVV 

6171 5032  001 Činnost místní 
správy 

185 Zdravotní pojištění -873,00 

RP0435 719 - 
OVV 

6171 5031  001 Činnost místní 
správy 

184 Sociální pojištění -2 425,50 

RP0435 719 - 
OVV 

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

4197 Povinné pojistné na 
veřejné zdravotní 
pojištění 

873,00 

RP0435 719 - 
OVV 

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

4196 Povinné pojistné na 
sociální zabezpečení 

2 425,50 

RP0435 719 - 
OVV 

6171 5011  001 Činnost místní 
správy 

182 Platy zaměstnanců -9 701,50 

RP0435 719 - 
OVV 

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

4195 Platy zaměstnanců 9 701,50 
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11 b) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE (transfery ÚZ 14004) o částku 53.880,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 783 - OOA ve 
stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace ve stejné výši na výdaje jednotek sboru 
dobrovolných hasičů na rok 2018 prostřednictvím Středočeského kraje od poskytovatele Ministerstva 
vnitra - GŘ HZS ČR 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - 
OE (transfery ÚZ 14004) o částku 53.880,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 783 - OOA ve stejné výši z 
důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace ve stejné výši na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů 

na rok 2018 prostřednictvím Středočeského kraje od poskytovatele Ministerstva vnitra - GŘ HZS ČR. 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. účelový 
znak 

název akce prvek 
rozpočtu 

popis částka 
změny 

RP0443 783 - 
OOA 

5512 5156 14004 002 Požární ochrana 
- dobrovolná část 

1638 Pohonné hmoty - dotace 
(ÚZ 14004) Pb VI - BH 

4 885,00 

RP0443 783 - 
OOA 

5512 5132 14004 002 Požární ochrana 
- dobrovolná část 

2837 Věcné prostředky - dotace 
(ÚZ14004) PB. VI-BH 

48 995,00 

RP0444 741 - OE  4116 14004 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

3925 Dotace pro potřeby SDH 53 880,00 

 
 

11 c) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 
- OE (neinvestiční transfery ÚZ 0611) o částku 70.000,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 780 - KJD o 
stejnou částku z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace dle Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace podle Programu 2018 o poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského 
Fondu kultury a obnovy památek v rámci Tematického zadání Obecní knihovny 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE 
(neinvestiční transfery ÚZ 0611) o částku 70.000,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 780 - KJD o stejnou 
částku z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace dle Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
podle Programu 2018 o poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu 
kultury a obnovy památek v rámci Tematického zadání Obecní knihovny. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. účelový 
znak 

název akce prvek 
rozpočt
u 

popis částka změny 

RP0448 741 - OE  4122 0611 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

1412 Neinvestiční příspěvek 
KÚ - Podpora obecních 
knihoven 

70 000,00 

RP0448 780 - KJD 3314 5331 0611 002 Transfery 
neinvestiční 

1414 Neinvestiční příspěvky 
KÚ - Podpora obecních 
knihoven 

70 000,00 

 
 

11 d) 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 září 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 září 2018) od Úřadu práce ČR dle Dohody o vytvoření pracovních 
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního 
rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. PBA-VZ-5/2016. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. účel.  
znak 

název akce prvek 
rozpočtu 

popis částka 
změny 

RP0449 741 - OE  4116 13013 002 Neinvestiční přijaté 
transfery 

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

46 132,80 

RP0449 741 - OE  4116 13013 002 Neinvestiční přijaté 
transfery 

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

9 867,20 

RP0451 749 - 
MěRK 

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

3931 82,38 % Platy 34 427,43 

RP0451 749 - 6409 5011 13013 003 Nové prac. 3930 17,62 % Platy 7 363,57 
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MěRK příležitosti (vrátný) - 
VPP, OP Zaměstnanost 

RP0451 749 - 
MěRK 

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

3935 82,38 % Pojistné na veřejné 
zdravotní pojištění 

3 098,31 

RP0451 749 - 
MěRK 

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

3934 17,62 % Pojistné na veřejné 
zdravotní pojištění 

662,69 

RP0451 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 

RP0451 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 

 
 

11 e) 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 září 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 září 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 

RP0450 741 - 
OE 

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

39 542,40 

RP0450 741 - 
OE 

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

8 457,60 

RP0450 741 - 
OE 

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

-48 000,00 

RP0453 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 

RP0453 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 

RP0453 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 

RP0453 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 

RP0453 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 

RP0453 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 

RP0453 717 - 
MP 

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

RP0453 717 - 
MP 

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

RP0453 717 - 
MP 

5311 5031  001 Provozní výdaje MP 70 Sociální pojištění -8 955,00 
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11 f) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018 na straně výdajů v rámci 
kapitoly 717 - MP 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018 na straně výdajů v rámci kapitoly 717 – MP. 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. účelový 
znak 

název akce prvek rozpočtu popis částka změny 

RP0454 717 - MP 5311 5134  001 Provozní 
výdaje MP 

75 Prádlo, oděv 40 000,00 

RP0454 717 - MP 5311 6122  001 Investiční 
výdaje MP 

92 Stroje, přístroje, 
zařízení 

-40 000,00 

 
 

11 g) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018 na straně výdajů v rámci 

kapitoly 719 - OVV 

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

č. pož. kapitola paragraf pol. účelový 
znak 

název akce prvek 
rozpočtu 

popis částka 
změny 

RP0456 719 - 
OVV 

6112 5023  002 Místní 
zastupitelské orgány 

205 Odměny členům 
zastupitelstva 

-234 000,00 

RP0456 719 - 
OVV 

6171 6123  001 Investiční nákupy 
a výdaje související 

256 Dopravní 
prostředky - nákup 

234 000,00 

 
 

11 h) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE o částku 250.000,00 Kč (dary) a rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva města) ve 
stejné výši z důvodu přijetí finančního daru na realizaci investiční akce "Cyklo - pěší propoj mezi 
Příbramí a Bohutínem", který poskytla obec Bohutín, IČO: 00241946 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - 
OE o částku 250.000,00 Kč (dary) a rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva města) ve stejné výši 
z důvodu přijetí finančního daru na realizaci investiční akce "Cyklo - pěší propoj mezi Příbramí a 
Bohutínem", který poskytla obec Bohutín, IČO: 00241946  

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. účelový 
znak 

název akce prvek 
rozpočtu 

popis částka změny 

RP0457 741 - OE 2219 2111  002 Ostatní 
nedaňové příjmy 

4538 Dary 250 000,00 

RP0457 741 - OE 6171 5901  001 Ostatní 3593 Rezerva města 250 000,00 
 
 

11 i) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj, snížení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE (transfery ÚZ13013) o celkovou částku 145.555,20 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 787 - 
CSZS (projekty: Dětské skupiny "Sluníčka" a Dětské skupiny "Berušky") ve stejné výši z důvodu 
finančního vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu příspěvkové organizaci Centrum 
sociálních zdravotních služeb města Příbram 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018, tj, snížení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE 
(transfery ÚZ13013) o celkovou částku 145.555,20 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 787 - CSZS (projekty: 
Dětské skupiny "Sluníčka" a Dětské skupiny "Berušky") ve stejné výši z důvodu finančního vypořádání 
dotací poskytnutých ze státního rozpočtu příspěvkové organizaci Centrum sociálních zdravotních 
služeb města Příbram. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. účel.  
znak 

název akce prvek 
rozpočtu 

popis částka změny 

RP0458 787 - 
CSZS 

4351 5336 13013 002 Transfery 
neinvestiční  

3688 Neinv. dotace EU - Dětská 
skupina "Berušky" 

-9 886,71 

RP0458 787 - 
CSZS 

4351 5336 13013 002 Transfery 
neinvestiční  

3689 Neinv. dotace ČR - Dětská 
skupina "Berušky" 

-1 159,89 

RP0458 741 - 
OE 

 4116 13013 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

3691 Neinv. transfer EU - Dětská 
skupina "Berušky" 

-9 886,71 

RP0458 741 - 
OE 

 4116 13013 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

3692 Neinv. transfer ČR - Dětská 
skupina "Berušky" 

-1 159,89 

RP0458 787 - 
CSZS 

4351 5336 13013 002 Transfery 
neinvestiční  

3686 Neinv. dotace EU- Dětská 
skupina "Sluníčka" 

-120 385,20 

RP0458 787 - 
CSZS 

4351 5336 13013 002 Transfery 
neinvestiční  

3687 Neinv. dotace ČR - Dětská 
skupina "Sluníčka" 

-14 123,40 
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RP0458 741 - 
OE 

 4116 13013 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

3685 Neinv. transfer EU - Dětská 
skupina "Sluníčka" 

-120 385,20 

RP0458 741 - 
OE 

 4116 13013 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

3690 Neinv. transfer ČR - Dětská 
skupina "Sluníčka" 

-14 123,40 

 
 

11 j) 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. účel. 
znak 

název akce prvek 
rozpočtu 

popis částka změny 

RP0464 786 - OIRM  2219 6121  025 Parkovací stání 4238 Parkovací stání - ul. 
Gen. Kholla, Příbram VII 

-245 768,00 

RP0464 786 - OIRM  2219 6121  025 Parkovací stání 4239 Parkovací stání - ul. 
Legionářů, Příbram VII 

-544 880,00 

RP0464 786 - OIRM  3639 5171  013 Technické služby 3297 Opravy a udržování 790 648,00 
 
 

11 k) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly 
741 - OE (investiční transfery) o částku 85.500,00 Kč a výdajů kapitoly 782 - OKM ve stejné výši a další 
změny v rámci výdajů kapitoly 782 – OKM z důvodu přijetí účelové dotace z rozpočtu Středočeského 
kraje dle uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na zpracování projektové dokumentace 
ke značení cyklotras v CHKO Brdy 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE 
(investiční transfery) o částku 85.500,00 Kč a výdajů kapitoly 782 - OKM ve stejné výši a další změny v 
rámci výdajů kapitoly 782 - OKM z důvodu přijetí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje dle 
uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na zpracování projektové dokumentace 
ke značení cyklotras v CHKO Brdy. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0461 741 - 
OE 

 4222  001 Investiční přijaté transfery 54 Investiční dotace 
KÚ 

85 500,00 

RP0463 782 - 
OKM 

2219 6121  002 Dotace na zpracování 
projektové dokumentace ke 
značení cyklotras v CHKO Brdy 

4539 Krajská dotace - 
90 % rozpočtu 
akce 

85 500,00 

RP0463 782 - 
OKM 

2219 6121  002 Dotace na zpracování 
projektové dokumentace ke 
značení cyklotras v CHKO Brdy 

4540 Spoluúčast města 
- 10 % akce 

9 500,00 

RP0463 782 - 
OKM 

2143 5169  004 Cestovní ruch 3538 Nákup ostatních 
služeb 

-9 500,00 

 
                                                         hl.  pro  7 

 
 

12) Úpravy rozpisu rozpočtu města na rok 2018  

R.usn.č.1166/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

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

úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2018 na straně běžných výdajů v rámci kapitoly 777 - OŠKS 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 

RP0436 777 - 
OŠKS 

3319 5169  001 Kultura, 
sport 

3722 Nákup ostatních služeb -117 875,00 

RP0436 777 - 
OŠKS 

3319 5169  001 Kultura, 
sport 

3721 Nákup ostatních služeb -85 262,00 

RP0436 777 - 
OŠKS 

3319 5041  001 Kultura, 
sport 

3767 Odměny umělcům a jejich 
zástupcům 

228 945,00 

RP0436 777 - 
OŠKS 

3319 5169  001 Kultura, 
sport 

3882 Nákup ostatních služeb -25 808,00 
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12 b) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2018 v rámci kapitoly 786 - OIRM na straně 
běžných výdajů dle usnesení RM ze dne 29.01.2018 R.usn.č. 56/2018 bodu II 

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

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0459 786 - OIRM  3613 5169  011 Nebytové prostory 3875 Nákup služeb -29 351,00 

RP0459 786 - OIRM  3314 5171  016 Knihovna Jana Drdy 3291 Opravy a udržování 59 351,00 

RP0459 786 - OIRM  3639 5169  013 Technické služby 333 Nákup služeb -30 000,00 

RP0459 786 - OIRM  5512 5171  005 Požární ochrana 3868 Opravy a udržování -150 000,00 

RP0459 786 - OIRM  6171 5171  007 Místní správa 3869 Opravy a udržování -500 000,00 

RP0459 786 - OIRM  6171 5169  007 Místní správa 3871 Nákup služeb -46 270,00 

RP0459 786 - OIRM  3613 5171  011 Nebytové prostory 3874 Opravy a udržování 696 270,00 

 
  

12 c) ) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2018 v rámci běžných výdajů kapitoly 719 - OVV 
úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2018 v rámci běžných výdajů kapitoly 719 – OVV. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. účel. 
znak 

název akce prvek 
rozpočtu 

popis částka změny 

RP0434 719 - OVV 6171 5169  004 Provoz 
osobních automobilů 

253 Nákup služeb -10 000,00 

RP0434 719 - OVV 6171 5163  004 Provoz 
osobních automobilů 

252 Pojištění 10 000,00 

RP0434 719 - OVV 6171 5161  001 Činnost místní 
správy 

191 Služby pošt 100 000,00 

RP0434 719 - OVV 6171 5167  001 Činnost místní 
správy 

194 Školení a vzdělávání 100 000,00 

RP0434 719 - OVV 6171 5139  001 Činnost místní 
správy 

190 Nákup materiálu 50 000,00 

RP0434 719 - OVV 6171 5024  001 Činnost místní 
správy 

1250 Odstupné -150 000,00 

RP0434 719 - OVV 6409 5166  003 Ostatní činnost 
pro město 

230 Konzultační, právní 
a poradenské služby 

-80 000,00 

RP0434 719 - OVV 6171 5169  001 Činnost místní 
správy 

195 Nákup ostatních 
služeb 

-20 000,00 

RP0434 719 - OVV 6112 5175  002 Místní 
zastupitelské orgány 

221 Pohoštění 10 000,00 

RP0434 719 - OVV 6112 5424  002 Místní 
zastupitelské orgány 

1805 Náhrada mezd v 
době nemoci (místní 
zastupitelské 
orgány) 

-10 000,00 

 
hl.  pro  7 

 
 
13) IV. výběrové řízení v roce 2018 na poskytování zápůjček z Fondu zápůjček města Příbram 

R.usn.č.1167/2018        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM  

schválit poskytnutí zápůjček z Fondu zápůjček města Příbram za podmínek uvedených v důvodové 
zprávě těmto žadatelům:  
1) ……………, bytem ……………, nar. …………… 
2) ……………, bytem ……………, nar. …………….  
 
II.   u k l á d á 
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 17.12.2018. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
14) Knihovna Jana Drdy – žádost o navýšení mzdového limitu 

R.usn.č.1168/2018        
Rada    s c h v a l u j e  
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navýšení mzdového limitu na platy příspěvkové organizace Knihovna Jana Drdy o částku 60.000,00 Kč 
na celkovou částku 9.900.000,00 Kč bez navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
15) Hydraulické vyprošťovací zařízení – bezúplatný převod 

R.usn.č.1169/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

bezúplatný převod majetku – hydraulické vyprošťovací zařízení LUKAS DSH-20-2 včetně příslušenství 
v zůstatkové ceně 189 922,00 Kč od ČR – Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, ul. 
Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno do vlastnictví města Příbram, pro účely požární ochrany a ochrany 
obyvatelstva k činnosti JSDHO Příbram – Březové Hory při zásazích na dopravních nehodách. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
16) Žádost o dotaci – SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Orlov 

R.usn.č.1170/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

1) poskytnutí individuální dotace ve výši 20.000,00Kč pro subjekt SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů 
Orlov p.s., IČ: 64763129, se sídlem Orlov 111, 261 01 Příbram, na spolufinancování projektu 
„Pořízení slavnostního praporu a stuh“ a to z kap. 783-OOA, za podmínky splnění bezdlužnosti vůči 
rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným, 

 
2) uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem  SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Orlov p.s., IČ: 

64763129, se sídlem Orlov 111, 261 01 Příbram, o poskytnutí dotace ve výši 20.000,00Kč na 
projekt „Pořízení slavnostního praporu a stuh“, v souladu s Pravidly o poskytování dotací a 
návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram č. 2/2018 přijatými ZM dne 10.09.2018, 
Usn.č.1034/2018/ZM. 

 
                                                         hl.  pro  7 

 
 
17) Schválení provozního kanalizačního řádu stokové sítě města Příbram 

R.usn.č.1171/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

kanalizační řád stokové sítě města Příbram, zpracovaný společností 1. SčV, a.s. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
18) Uzavření smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících 
vodovodů a kanalizací - lokalita Příbram II, s vlastníky sítí, …………… a …………… 

R.usn.č.1172/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a 
kanalizací - lokalita Příbram II, s vlastníky sítí, …………… a ……………, dle varianty 1. 
 

                                                         hl.  pro  6 
            proti 0 
           zdrž. 1  

 
 
19) Návrh na přidělení bytů v DPS 

R.usn.č.1173/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

1) přidělení bytu č. 39/708 v DPS Příbram VIII, Brodská 100, pro paní ……………, trvale bytem 
…………… podle Směrnice č. 1/2018/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví 
města Příbram“, 
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2) přidělení bytu č. 37/717 v DPS Příbram VIII, Brodská 102, na dobu 6 měsíců pro manžele 

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

 
3) přidělení bytu č. 44/807 v DPS Příbram VIII, Brodská 100, pro paní ……………, trvale bytem 

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

 
                                                         hl.  pro  7 

 
 
20) Žádost o výjimku ze Směrnice č. 1/2018/MěÚ – prodloužení pronájmu v sociálním bytě (……………) 

R.usn.č.1174/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

žádost paní …………… o udělení výjimky ze Směrnice č. 1/2018/MěÚ „Pravidla pro pronájem  
a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“, spočívající v prodloužení nájemní smlouvy o dobu 
3 měsíců v sociálním bytě č. 1, Dlouhá 106, Příbram III. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
21) Přidělení sociálního bytu (……………) 

R.usn.č.1175/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

přidělení sociálního bytu č. 30, Příbram IV, Čs. armády 5, pro paní ……………, trvale bytem  
……………, podle Směrnice č. 1/2018/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města 
Příbram“. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
22) Žádost o finanční příspěvek (ZUŠ WŠ Příbram, z.s.) 

R.usn.č.1176/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

1) poskytnutí finančního příspěvku pro Základní uměleckou školu při Waldorfské škole Příbram, z.s., 
se sídlem Hornická 327, 261 01 Příbram II, IČO: 07174128, na úhradu školného hudebního kroužku 
– hra na zobcovou flétnu pro ……………, ve výši 4.000,00 Kč a to  z kap. 728 - OSVZ, prvek 3730 - 
podpora pro talentované děti, za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a 
organizacím jím zřízeným či založeným, 
 

2) úpravu rozpisu rozpočtu města pro rok 2018 na straně běžných výdajů, tj. snížení  
kap. 728 – OSVZ, prvek 3730 (podpora pro talentované děti) o částku 4.000,00 Kč  
a navýšení kap. 728 – OSVZ, prvek 4021 (neinvestiční transfery spolkům) ve stejné výši. 

 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
Kap. 728 – OSVZ, prvek č. 3730, paragraf 4329, položka 5901              - 4.000,00 Kč 
Kap. 728 – OSVZ, prvek č. 4021, paragraf 4329, položka 5222             + 4.000,00 Kč 

 
3) uzavření veřejnoprávní smlouvy se Základní uměleckou školu při Waldorfské škole Příbram, z.s., se 

sídlem Hornická 327, 261 01 Příbram II, IČO: 07174128, o poskytnutí dotace ve výši 4.000,00 Kč 
úhradu školného hudebního kroužku – hra na zobcovou flétnu pro ……………, v souladu s Pravidly 
o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram č. 2/2018 
přijatými Zastupitelstvem města  Příbram dne 10.09.2018,  Usn. č. 1034/2018/ZM.         

 
                                                         hl.  pro  7 

 
 
23) Organizace provozu v MŠ zřizovaných městem Příbram v období červenec – srpen 2019 

R.usn.č.1177/2018        
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Rada    s o u h l a s í  
 s navrženou organizací provozu v mateřských školách zřizovaných městem Příbram v měsících 
 červenci a srpnu 2019. 

                             
                                hl.  pro  7 

 
 
24) ZUŠ, Příbram I, nám. T. G. Masaryka155 – souhlas zřizovatele s poskytováním základů uměleckého 
vzdělávání v rámci Akademie umění a kultury – vzdělávání III. věku 

R.usn.č.1178/2018        
Rada    s o u h l a s í  
 s tím, aby Základní umělecká škola, Příbram I, nám. T. G. Masaryka 155 v  souladu s ust. Čl. III odst. 2 
 bod 2.2 platné zřizovací listiny jako předmět hlavní činnosti poskytovala základy uměleckého vzdělání 
 v rámci Akademie umění a kultury – vzdělávání III. věku. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
25) Freiberg – veletrh partnerských měst 

R.usn.č.1179/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

1) zahraniční pracovní cestu do Freibergu (Německo) k účasti na Veletrhu partnerských měst             
ve dnech 18. – 19.01.2019. Cesty se zúčastní zástupci města ve složení: Ing. Martin Buršík, MBA    
a Mgr. Jan Konvalinka, řidič. Cestovní náklady (pojistné, stravné, 40 % kapesného) a dar do výše 
2.000,00 Kč hradí město Příbram z kap. 777 – OŠKS. Cesta se uskuteční služebním vozidlem. 
 

2) zahraniční pracovní cestu do Freibergu (Německo) k účasti na Veletrhu partnerských měst            
ve dnech 17.– 20.01.2019. Cesty se zúčastní pracovník/pracovníci Hornického muzea v Příbrami, 
tlumočník a řidič. Cestovní náklady (pojistné, stravné) hradí město Příbram z kap. 777 – 
OŠKS. Cesta se uskuteční služebním vozidlem. 

 
                                                         hl.  pro  7 

 
 
26) Gymband – mezinárodní koncert v Příbrami 

R.usn.č.1180/2018        
Rada    s c h v a l u j e  
 realizaci koncertu hudebního souboru Gymband s pěveckým sborem Manly Campus Jazz Orchestra 
 Sydney dne 27.04.2019 na nám. TGM v Příbrami. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
27) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kanalizační přípojky – p. č. 101/6 v k. ú. Žežice 

R.usn.č.1181/2018        
Rada    s c h v a l u j e  
 zřízení věcného břemene uložení kanalizační přípojky přes pozemek ve vlastnictví města Příbram  
 p. č. 101/6 v k. ú. Žežice, ve prospěch pozemku p. č. 101/7 a pozemku p. č. 160, jehož součástí je 
 stavba rodinného domu č. p. 35 v obci Příbram, v části obce Žežice, vše v k. ú. Žežice, přičemž 
 v době uzavírání příslušných smluvních vztahů týkajících se zřízení věcného břemene budou v těchto 
 smluvních  dokumentech uvedeni jako oprávnění z věcného břemene ti, kteří budou v té době vlastníky 
 pozemků, v jejichž prospěch se věcné břemeno zřizuje.  
 
 Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: 
 p. č. 101/6 – komunikace III. tř., ostatní pozemek 
                               – uložení křížením komunikace za cenu 700 Kč/bm 
                               – uložení v ostatním pozemku za cenu 50 Kč/bm. 
 Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
 

                                                         hl.  pro  7 
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28) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN - p. č. 23/11 v k. ú. 
Orlov 

R.usn.č.1182/2018        
Rada    s t a h u j e 
 předložený materiál z dnešního jednání RM. 

                                                        
       hl.  pro  7 

 
 
29) Žádost o prodej částí pozemků p.č. 4514/1, p.č. 4514/7 a  p.č. 4516/1, vše v k.ú. Příbram 

Hlasováno o návrhu Ing. Rottera. 
R.usn.č.1183/2018        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM 

1) schválit revokaci usnesení č. 514/2016/ZM ze dne 27.6.2016, 
 

2) schválit prodej části pozemku p.č. 4514/1, o výměře cca 8 m
2
 z celkové výměry 2211 m

2
,  za cenu 

500 Kč/m
2
, části pozemku p.č. 4514/7, o výměře cca 4 m

2
 z celkové výměry 380 m

2
,  za cenu       

500 Kč/ m
2
 a části pozemku p.č. 4516/1, o výměře cca 596 m

2
 z celkové výměry 40377 m

2
, za cenu 

500 Kč/m
2
, vše v katastrálním území Příbram, vše dle situačního snímku v příloze předloženého 

materiálu, do vlastnictví pana ……………, bytem …………… s tím, že kupující uhradí náklady 
spojené s vypracováním znaleckých posudků ve výši 4.600,-Kč a veškeré náklady spojené s 
uzavřením smluvního vztahu (geometrický plán, odnětí pozemku plnění funkcí lesa atd.). 

 
                                                         hl.  pro  7 

 
 
30) Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nemovitostí č. 464/OKSIS/2014 ze dne 
10.4.2014 

R.usn.č.1184/2018        
Rada    s c h v a l u j e  
 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nemovitostí č. 464/OKSIS/2014 ze dne 10.4.2014, která je  
 uzavřena  mezi půjčitelem  městem  Příbram a vypůjčitelem příspěvkovou organizací Sportovní zařízení 
 města Příbram, se sídlem Legionářů 378, 261 01 Příbram VII, IČO 71217975, jehož předmětem bude: 
 a)  rozšíření předmětu výpůjčky o pozemek p. č. 4212/5 v katastrálním území Příbram,  

b) udělení souhlasu s podvýpůjčkou pozemků p. č. 4212/5 a p. č. 2282, oba v katastrálním území 
Příbram, Českému rybářskému svazu, z. s., Středočeskému územnímu svazu, se sídlem K Novým 
domkům 82, 159 00 Praha 5 – Lahovice, IČO 00434108, při dodržení  podmínek  stanovených       
ve sdělení ČR ÚZSVM ze dne 8.10.2018, které je přílohou tohoto materiálu. 

 
                                                         hl.  pro  7 

 
 
31) Návrh programu 2. zasedání ZM dne 17.12.2018 

R.usn.č.1185/2018        
Rada    s o u h l a s í  

s návrhem programu 2. zasedání ZM dne 17.12.2018 s tím, že do programu budou zahrnuty i další 
materiály určené na základě jednání RM dne 26.11.2018. 

 
                                                         hl.  pro  7 
 

 
32) Pronájem bytu č. 2 v Příbrami I, ul. Hailova  čp. 117 

R.usn.č.1186/2018        
Rada    s c h v a l u j e  
 pronájem bytu č. 2 v Příbrami I, ul. Hailova čp. 117,  2+1, o výměře 104,89 m

2
 pro: 

 manžele ……………, bytem ……………, na dobu určitou 2 let, za cenu  95,00 Kč/m
2
/měsíc. 

 
                                                         hl.  pro  7 
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33) Zřízení Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva města Příbram 

R.usn.č.1187/2018        
Rada    I.  d o p o r u č u j e   ZM  
         stanovit maximální počet členů výborů na 9 v tomto složení: 
         Finanční  výbor ZM  Příbram 
 předseda: Marta Frýbertová (ANO 2011) 

členové:   
1x  zástupce z  ANO 2011, 1x  zástupce  z  ODS, 1x zástupce  z České pirátské  strany, 1x  zástupce    
z KSČM,  1x zástupce z  Šance pro Příbram, 1x zástupce z Příbramáci pro Příbram, 1x  zástupce          
z  TOP 09, 1x zástupce z OHK. 

           
  Kontrolní výbor ZM Příbram 
  předseda: Mgr. Jiřina Humlová (KSČM) 
  členové: 

1x  zástupce z Šance  pro  Příbram, 2x  zástupce  z  ANO 2011, 1x  zástupce  z  TOP 09, 1x  zástupce 
z ODS, 1x  zástupce  z  České pirátské  strany, 1x zástupce z Příbramáci pro Příbram, 1x zástupce       
z OHK. 

 
         II. u k l á d á  
         OVV zařadit předložený materiál do programu zasedání ZM dne 17.12.2018. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
34) Zřízení osadních výborů 

R.usn.č.1188/2018        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM 

zřídit: Osadní výbor Brod, Osadní výbor Bytíz, Osadní výbor Jerusalem, Osadní výbor Jesenice, Osadní 
výbor Kozičín, Osadní výbor Lazec, Osadní výbor Orlov, Osadní výbor Zavržice, Osadní výbor Žežice, 
Osadní výbor Příbram III – Sázky, Osadní výbor Příbram V – Zdaboř, Osadní výbor Příbram VI – 
Březové Hory, Osadní výbor Příbram IX – Nová Hospoda. 
  
II.   d o p o r u č u j e   ZM 
stanovit počet členů: 
Osadního výboru Brod na 5 
Osadního výboru Bytíz na 3 
Osadního výboru Jerusalem na 5 
Osadního výboru Jesenice na 3 
Osadního výboru Kozičín na 5 
Osadního výboru Lazec na 5 
Osadního výboru Orlov na 5 
Osadního výboru Zavržice na 3 
Osadního výboru Žežice na 5 
Osadního výboru Příbram III – Sázky na 5 
Osadního výboru Příbram V – Zdaboř na 5 
Osadního výboru Příbram VI – Březové Hory na 5 
Osadního výboru Příbram IX – Nová Hospoda na 5 
 
III.   d o p o r u č u j e   ZM 
schválit Statut Osadního výboru Brod, Osadního výboru Bytíz, Osadního výboru Jerusalem, Osadního 
výboru Jesenice, Osadního výboru Kozičín, Osadního výboru Lazec, Osadního výboru Orlov, Osadního 
výboru Zavržice, Osadního výboru Žežice, Osadního výboru Příbram III – Sázky, Osadního výboru 
Příbram V – Zdaboř, Osadního výboru Příbram VI – Březové Hory, Osadního výboru Příbram IX – Nová 
Hospoda, dle přílohy č. 1. 
 
IV.   d o p o r u č u j e   ZM 
pověřit jednáním s místními svazky a občany, v příslušné části obce, pro kterou se osadní výbor zřizuje, 
zastupitele Ing. Martina Buršíka, MBA a ve věci návrhu na členy (předsedy) zřízených osadních výborů. 
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V.   u k l á d á    
OVV zařadit uvedený materiál do programu zasedání ZM dne 17.12.2018. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
35) Konstrukční zajištění budovy garáží na pozemku parc. č. 593 v katastrálním území Příbram 

R.usn.č.1189/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

1) přímé zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo na provedení konstrukčního zajištění budovy 
garáží umístěných na pozemku parc. č. 593 v katastrálním území Příbram, za nabídkovou cenu     
ve výši 185.083,00 Kč bez DPH, tj. 223.950,43 Kč s DPH, s firmou Marek Šíp, Boženy Němcové 
1074, 263 01 Dobříš, IČO: 67742840 

 
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 – 223.951,00 Kč 
Kapitola 786 – OIRM, prvek č. 3291, paragraf 3314, pol. 5171 + 223,951,00 Kč 

 
                                                         hl.  pro  7 
 

 
36) Žádost o schválení uzavření střediska Dětských skupin a rehabilitačního stacionáře v termínu        
od 27. 12. – 31. 12. 2018 

R.usn.č.1190/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

předloženou žádost o schválení uzavření Dětských skupin a rehabilitačního stacionáře v termínu         
od 27.12. 2018 do 31. 12. 2018 včetně. 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
37) Změna ceníku fakultativních služeb u střediska pečovatelská služba od 1. 1. 2019 

R.usn.č.1191/2018        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í  
 změnu ceníku fakultativních služeb u střediska pečovatelská služba od 1. 1. 2019. 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
38) Návrh na rozdělení případného výtěžku z prodeje adventních hrnků na charitativní účely 

R.usn.č.1192/2018        
Rada    s c h v a l u j e  
 rozdělení případného výtěžku z prodeje adventních hrnků na charitativní účely pro psí útulek v Lazci. 
 

                                                         hl.  pro  7 
39) Participativní rozpočet „Společně pro Příbram“ v roce 2019 

R.usn.č.1193/2018        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

1) přímé zadání zakázky v souladu se zněním směrnice 2/2011, článek VII, bod 6 písmene c)             
a uzavření  smlouvy o poskytování služeb ve výši 91.644,00 Kč bez DPH se společností 
Demokracie 2.1, s.  r. o., IČO: 03680941. 

2) Pravidla participativního rozpočtu pro rok 2019. 
 
 II.   u k l á d á  

OKM učinit kroky související s uzavřením smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení. 
 

                                                         hl.  pro  7 
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40) Dopis organizace Transparency International reagující na stížnost …………… na chybné 
vyhodnocení výsledků projektu Společně pro Příbram 

Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky. 
R.usn.č.1194/2018        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

dopis Transparency International ze dne 21. 8. 2018. 
 
 II.   u k l á d á  

OKM seznámit s tímto materiálem členy ZM na zasedání ZM dne 17. 12. 2018. 

 
                                                         hl.  pro  7 
 

 
41) Revokace R.usn.č.1022/2018 ze dne 08.10.2018 a vyhlášení konkursního řízení na obsazení 
vedoucího pracovního místa ředitele Školní jídelny, Příbram II, K Zátiší 274 

R.usn.č.1195/2018        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

revokaci R.usn.č.1022/2018 bodu II. ze dne 08.10.2018 a pověřuje paní Terezii Hofmanovou řízením 
Školní jídelny, Příbram II, K Zátiší 274 s účinností od 01.02.2019 do dne jmenování nového ředitele. 
 
II.   v y h l a š u j e 
konkurs na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace zřizované městem 
Příbram Školní jídelna, Příbram II, K Zátiší 274 se sídlem K Zátiší 274, 261 01 Příbram II, 
IČO 61903001. 
 
III.   s c h v a l u j e 
text vyhlášení konkursu na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace 
Školní jídelna, Příbram II, K Zátiší 274 se sídlem K Zátiší 274, 261 01 Příbram II, IČO 61903001, 
v upraveném znění. 
 
IV.   u k l á d á 
OŠKS zajistit zveřejnění a realizaci konkursu s ohledem na dodržení zákonných termínů a náležitostí 
celého procesu. 

 
                                                         hl.  pro 7 
 

 
42) Projednání přerušení provozu mateřských škol v období vánočních prázdnin 

R.usn.č.1196/2018        
Rada    s o u h l a s í 
 s přerušením provozu: 

1. v MŠ V Zahradě od 27.12.2018 do 02.01.2019 
2. v MŠ Kličkova vila od 27.12. do 31.12.2018 
3. v MŠ Klubíčko od 27.12.2018 do 02.01.2019 
4. v MŠ Perníková chaloupka od 27.12. do 31.12.2018 
5. v MŠ 28. října 55, Příbram VII od 27.12. do 31.12.2018 
6. v MŠ, Příbram VII, Bratří Čapků 278 od 27.12. 2018 do 02.01.2019 
7. v MŠ Pohádka od 27.12. do 31.12.2018 
8. v MŠ, Příbram VII, Jana Drdy 496 od 27.12. do 31.12.2018 
9. v MŠ pod Svatou Horou od 27.12. do 31.12.2018 
10. v Alternativní MŠ od 27.12.2018 do 02.01.2019 
11. v MŠ Rybička od 27.12.2018 do 02.01.2019 
12. v MŠ Waldorfské školy Příbram od 27.12.2018 do 02.01.2019 
13. v MŠ, Příbram III, Jungmannova 91 od 27.12.2018 do 02.01.2019 
14. v MŠ Školní 131 od 27.12. do 31.12.2018 
 

                                                         hl.  pro  7 
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43) Záměr zakázky – „Oprava ploché střechy na zimním stadionu Příbram“ 

R.usn.č.1197/2018        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

záměr realizace zakázky „Oprava ploché střechy na zimním stadionu Příbram“ dle přílohy.  
 
II.   u k l á d á 
OPVZ zadávací řízení realizovat. 

  
III.   s c h v a l u j e 
na zakázku „Oprava ploché střechy na zimním stadionu Příbram“ hodnotící komisi ve složení: 
 
člen:                                                                             
Ing. Martin Buršík, MBA 
Ing. Milan Štufka 
Ing. Vladimír Horek 
Mgr. Jiřina Humlová 
Mgr. Hana Marie Levanti 
 
náhradník: 
Dagmar Drozenová 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
44) Záměr zakázky – „Bezbariérový přístup do Kulturního domu v Příbrami“ 

R.usn.č.1198/2018        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

záměr realizace zakázky „Bezbariérový přístup do Kulturního domu v Příbrami“ dle přílohy.  
 
II.   u k l á d á  
OPVZ zadávací řízení realizovat. 

  
III.   s c h v a l u j e 
na zakázku „Bezbariérový přístup do Kulturního domu v Příbrami“ hodnotící komisi ve složení: 
 
člen:                                                                             
Ing. Martin Buršík, MBA 
Ing. Milan Štufka 
Ing. Eva Černá 
Mgr. Jiřina Humlová 
Mgr. Hana Marie Levanti 
 
náhradník: 
Dagmar Drozenová 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
45) Jmenování hodnotící komise - Zpracování plánu ÚSES pro ORP Příbram 

R.usn.č.1199/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

na veřejnou zakázku „Zpracování plánu ÚSES pro ORP Příbram“ hodnotící komisi ve složení 
 
člen:                                                                             
Mgr. Jan Konvalinka  
Ing. Petr Walenka 
Ing. Lada Krnáčová 
Mgr. Jiřina Humlová  
Mgr. Hana Marie Levanti 
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 Náhradník: 
 Dagmar Drozenová 

                                                         hl.  pro  7 
  

 
46) Žádost společnosti Vodafone Czech Republic a.s. o umístění základnové stanice na budovu č. p. 1, 
náměstí J. A. Alise, Příbram VI – Březové Hory 

R.usn.č.1200/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření nové smlouvy o nájmu části nemovitosti (část střechy a půdní prostor v rozsahu dokumentace 
v příloze 1 tohoto materiálu) – budovy č. p. 1, náměstí J. A. Alise, Příbram VI – Březové Hory, která je 
součástí pozemku p. č. st. 109,  v k. ú. Březové Hory, za účelem umístění a provozování dočasného 
zařízení pro přenos signálů sítě elektronických komunikací, zejména veřejné mobilní sítě elektronických 
komunikací a za účelem poskytování služeb elektronických komunikací, a to v rámci předmětu 
podnikání nájemce, kterým je společnost Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, 
155 00 Praha 5, IČO 25788001, na dobu 10 let počínaje dnem účinnosti smlouvy, přičemž po uplynutí 
sjednané doby nájmu se tato smlouva za týchž podmínek, za jakých byla původně sjednána, prodlužuje 
o dalších 10 let, pokud některá ze stran alespoň 18 měsíců před skončením původně sjednané doby 
nájmu neupozorní písemně druhou stranu o tom, že nemá zájem na jejím prodloužení, s tím, že 
nájemné bude činit 80.000,- Kč ročně bez DPH. 

 
                                                         hl.  pro  6 
            proti 0 
           zdrž. 1  
 
 

47) Žádosti o uzavření dodatků k nájemním smlouvám na pronájem bytů 

R.usn.č.1201/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

1) uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 1027/MERK/2017 (nájemní smlouva v konsolidovaném 
znění) k bytu č. 7 v Příbrami VI, U Dolu Anna 26, 2+0, byt standard, se slečnou …………… a 
panem ……………, na dobu určitou 2 let, od 1.12.2018 za cenu 105,- Kč/m²/měsíc za splnění všech 
podmínek vyplývajících z platné směrnice č. 1/2018 – pravidla pravidla pro pronájem a směnu bytů 
ve vlastnictví města Příbram a to nejdéle do data 1.12.2018. 

2) uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 1025/MERK/2017 (nájemní smlouva v konsolidovaném 
znění) k bytu č. 46 v Příbrami I, Plzeňská 77, 1+0, byt standard, se slečnou …………… na dobu 
určitou 2 let od 1.12.2018 za cenu 85,- Kč/m²/měsíc, za splnění všech podmínek vyplývajících 
z platné směrnice č. 1/2018 – pravidla pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města 
Příbram a to nejdéle do data 1.12.2018. 

                                                         hl.  pro  7 
 
 

48) Rozšíření vymezené oblasti B - modrá zóna  Dvořákovo nábřeží v Nařízení č. 1/2018 ze dne 
14.05.2018 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích 
nebo jejich úsecích na území města Příbram 

R.usn.č.1202/2018        
Rada    n e s c h v a l u j e  
 rozšíření vymezené oblasti B – modré zóny Dvořákovo nábřeží o čp. 53 
                                                                                                                    
        hl.  pro  6 

            proti 0 
           zdrž. 1  

 
 
49) Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Inkluzivní vzdělávání na základních školách         
v Příbrami“ 

R.usn.č.1203/2018        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í  
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změnové Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna č. 1) na projekt „Inkluzivní vzdělávání na základních 
školách v Příbrami“, jehož znění je uvedeno v příloze tohoto materiálu. Změnou se upravuje výše 
cílových hodnot indikátorů.   

 
                                                         hl.  pro  7 
 

 
50) Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Předcházení vzniku bioodpadů ve městě 
Příbram“ 

R.usn.č.1204/2018        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í  
 změnové Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna č. 1) na projekt „Předcházení vzniku bioodpadů ve 
 městě Příbram“, jehož znění je uvedeno v příloze tohoto materiálu. Změnou se upravuje celková 
 maximální výše dotace z Operačního programu Životní prostředí na 2.436.177,09 Kč a termíny další 
 administrace projektu. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
51) Výběr dodavatele zajištění technického zázemí – Adventní trhy 2018 

R.usn.č.1205/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy mezi městem Příbram a Petrem Neubertem, IČO: 62216970, na zajištění technického 
zázemí a služeb v rámci akce “Adventní trhy 2018“, za cenu 180.983,00 vč. DPH. 
 

                                                         hl.  pro  6 
            proti 0 
           zdrž. 1  
 

52) Pořízení licencí MS Office – výběr dodavatele 

R.usn.č.1206/2018        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Pořízení licencí MS Office“ (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  
XEVOS Solutions s.r.o., se sídlem 28. října 1584/281, 709 00 Ostrava – Hulváky, IČO 27831345. 
Nabídková cena činí 502.119,50 Kč bez DPH. 
 
III.   s c h v a l u j e 
1) závěry hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a pořadí dodavatelů, 
  
2) uzavření smlouvy na zakázku „Pořízení licencí MS Office“ se společností XEVOS Solutions s.r.o., 

se sídlem 28. října 1584/281, 709 00 Ostrava – Hulváky, IČO 27831345; nabídková cena činí       
502.119,50 Kč bez DPH, 

 
3) úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2018 v rámci běžných výdajů kapitoly 721 – OIT, a to snížení 

prvku č. 316 – Rezerva o částku 607.564,60 Kč vč. DPH a navýšení prvku č. 465 – Programové 
vybavení ve stejné výši. 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
Kap. 721 – OIT, prvek č. 3106, paragraf 6171, položka 5901           - 607.564,60 Kč  
Kap. 721 – OIT, prvek č. 465, paragraf 6171, položka 5172            + 607.564,60 Kč 

 
 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  7 
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53) Zastupování ve věci uplatnění nároků z porušení smlouvy 

R.usn.č.1207/2018        
Rada    s o u h l a s í 

s převzetím zastupování města Příbram ve věci uplatnění nároků z porušení smlouvy                             
č. 318/OIRM/2017 uzavřené dne 28.3.2017 na dílo „Projektová dokumentace – Parkovací dům“ 
advokátní kanceláří Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Pražská 140, 261 01 
Příbram, IČO 03250202,  v rámci stávajícího smluvního vztahu.  
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
54) Uzavření smlouvy ve věci poradenství při správě vodohospodářského majetku města 

R.usn.č.1208/2018        
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. b) směrnice č. 2/2011, přičemž důvodem přímého zadání je zejména zkušenost 
 poskytovatele služeb - jde o osobu vodohospodářské problematiky znalou, zkušenou a odborně 
 zdatnou, navrhovaná měsíční odměna je s ohledem na poskytované služby v místě a čase obvyklá. 
 

II.   s c h v a l u j e 
uzavření smlouvy ve smyslu § 1746 Občanského zákoníku ve věci poradenství v oblasti 
 vodohospodářského majetku s podnikající fyzickou osobou nezapsanou v obchodním rejstříku - 
 advokátem JUDr. Markem Dvořákem, IČO 73630837, sídlo Příbram I, náměstí T.G. Masaryka 1,          
za částku 1 900 Kč/h bez DPH (fakturace dle skutečně odpracovaných hodin), a to na dobu určitou 
v trvání od 01.01.2019 do 31.12.2022.  

                                                          
hl.  pro  7 

 
 
55) Modernizace městského informačního systému MěÚ Příbram – Modernizace agend - výsledek 

R.usn.č.1209/2018        
Rada    I.   r o z h o d u j e 

o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku společnosti MARBES 
CONSULTING s.r.o., se sídlem Brojova 2113/16, 326 00 Plzeň, IČO 25212079. 
 
II.   s c h v a l u j e 
uzavření smlouvy se společností MARBES CONSULTING s.r.o., se sídlem Brojova 2113/16, 326 00 
Plzeň, IČO 25212079, za nabídkovou cenu 5.890.000,00 Kč bez DPH.  
 
III.   u k l á d á 
OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení zakázky dle bodů I. a II. tohoto usnesení. 

 
                                                         hl.  pro  7 
 

 
56) Modernizace městského informačního systému MěÚ Příbram – Portál občana - výsledek 

R.usn.č.1210/2018        
Rada    I.   r o z h o d u j e  

o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá obě dílčí části nabídku 
společnosti MARBES CONSULTING s.r.o., se sídlem Brojova 2113/16, 326 00 Plzeň, IČO 25212079. 
 
II.   s ch v a l u j e 
uzavření smlouvy: 

 na 1. dílčí část veřejné zakázky se společností MARBES CONSULTING s.r.o., se sídlem Brojova 
2113/16, 326 00 Plzeň, IČO 25212079, za nabídkovou cenu 840 000 Kč bez DPH; 

 na 2. dílčí část veřejné zakázky se společností MARBES CONSULTING s.r.o., se sídlem Brojova 
2113/16, 326 00 Plzeň, IČO 25212079, za nabídkovou cenu 4 850 000 Kč bez DPH.  

  
III.   u k l á d á  
OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení zakázky dle bodů I. a II. tohoto usnesení. 
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                                                         hl.  pro  7 
 
 

57) Rekonstrukce domu s pečovatelskou službou v Hradební ulici - výsledek 

R.usn.č.1211/2018        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

závěry hodnotící komise zpracované ve Zprávě o hodnocení nabídek na zakázku „Rekonstrukce domu 
s pečovatelskou službou v Hradební ulici“. 
 
II.   r o z h o d u j e 
o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá: 

 pro 1. dílčí část nabídku společnosti Roddom s.r.o., se sídlem K Výtopně 1224,  
156 00 Praha 5 - Zbraslav, IČO 60486431; 

 pro 2. dílčí část nabídku společnosti Staler spol. s r.o., se sídlem Dubno 62, 261 01 Příbram, IČO 
01498240. 

 
III.   s ch v a l u j e 
uzavření smlouvy: 

 na 1. dílčí část veřejné zakázky smlouvu se společností Roddom s.r.o., se sídlem K Výtopně 1224, 
156 00 Praha 5 - Zbraslav, IČO 60486431, za nabídkovou cenu 3 230 000,00 Kč bez DPH; 

 na 2. dílčí část veřejné zakázky smlouvu se společností Staler spol. s r.o., se sídlem Dubno 62, 261 
01 Příbram, IČO 01498240, za nabídkovou cenu 5 419 652,00 Kč bez DPH. 

 
IV.   u k l á d á  
OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení zakázky dle bodů II. a III. tohoto 
usnesení. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 

58) Delegace zástupce obce do orgánu Svazku obcí pro vodovody a kanalizace 

R.usn.č.1212/2018        
Rada    d e l e g u j e  

 Ing. Martina Buršíka, MBA, 1. místostarostu, zástupcem města Příbram do orgánů Svazku obcí pro 
 vodovody a kanalizace. 

                                                   
            hl.  pro  7 
 
 

59) Jednací řád Zastupitelstva města Příbram 

R.usn.č.1213/2018        
Rada    I.   d o p o r u č u j e  ZM 
 schválit „Jednací řád Zastupitelstva města Příbram“ v předloženém znění. 
 
 II.   u k l á d á   
 OVV zařadit uvedený materiál do programu zasedání ZM dne 17.12.2018. 

 
                                                         hl.  pro  7 
 
 
 

60) Sportovní zařízení města Příbram – žádost o navýšení mzdového limitu 

R.usn.č.1214/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

navýšení mzdového limitu na OON příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Příbram o částku 
 600.000,00 Kč na celkovou částku 20.500.000,00 Kč bez navýšení neinvestičního příspěvku 
zřizovatele. 

 
                                                         hl.  pro  7 
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61) Rekonstrukce a dostavba hřiště na malý fotbal „Na Cihelně“ – revokace usnesení 

R.usn.č.1215/2018        
Rada    I.   r e v o k u j e 
 R.usn.č.644/2018, bod II. a bod III., ze dne11.06.2018. 
 
 II.   s c h v a l u j e 

zastavení zpracování podkladů pro zadání stavby „Rekonstrukce a dostavba hřiště na malý fotbal        
Na Cihelně“.  
 

                                                         hl.  pro  6 
            proti 1 
                       zdrž. 1  
 
 

62) Nový rybník – komunikace – parkoviště – inline dráha 

R.usn.č.1216/2018        
Rada    I.   r e v o k u j e 

R. usn. č. 1152/2018, bod I. odst. 1), 2) ze dne 12.11.2018. 
 
II.   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 327 985,06 Kč bez DPH, tj. 396 861,92 Kč vč. DPH způsobených důvody 
specifikovanými v důvodové zprávě.  

 
2) návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly 786 – OIRM na rok 2018, 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 – 396 862,00 Kč vč. DPH 

             Kapitola 786 – OIRM, prvek č. 4537, paragraf 5171, pol. 5171 + 396 862,00 Kč vč. DPH.  
 
                                                         hl.  pro  7 
 
 

63) Půdní vestavba ZŠ 28. října, Příbram VII – změna rozsahu prací 

R.usn.č.1217/2018        
Rada    I.   b e r e  n a  v ě d o m í  

změnu rozsahu prací provedených při realizaci investiční akce „Půdní vestavba ZŠ 28. října, Příbram 
VII“ oproti projektové dokumentaci 
 
II.   s c h v a l u j e   
1) provedení víceprací ve výši 407 573,69 Kč bez DPH způsobených důvody specifikovanými 

v zadávacím listu č. 1, 
 

2) méněpráce ve výši 384 043,12 Kč bez DPH způsobené důvody specifikovanými v zadávacím listu 
č. 1, 
 

3) prodloužení termínu dokončení díla o 10 dní způsobené důvody specifikovanými v zadávacím listu 
č. 1, 
 

4) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na investiční akci „Půdní vestavba ZŠ 28. října, Příbram 
VII“ se společností MTStav Příbram, s.r.o., se sídlem K Podlesí 649, 261 01 Příbram VI, kterým 
dojde k zapracování změn uvedených v důvodové zprávě. 

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

                                                         hl.  pro  6 
            proti 0 
           zdrž. 1  
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64) Parkoviště u hřbitova v ulici Generála Tesaříka – spodní stavba II 

R.usn.č.1218/2018        
Rada    I.   r o z h o d u j e 

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

 
II.   s c h v a l u j e 
uzavření smlouvy na realizaci zakázky „Parkoviště u hřbitova v ulici Generála Tesaříka – spodní stavba 
II“ s firmou Marcela Soukupová, Nad Prachandou 1235, 263 01 Dobříš, IČ 4705681, za nabídkovou 
cenu uvedenou v příloze tj. 152 112 Kč bez DPH/ 184 055,52 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  7 
 
 

65) Úprava kamenných obrub v ulici Partyzánská a Bytízská 

R.usn.č.1219/2018        
Rada    I.   r o z h o d u j e 

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

 
II.   s c h v a l u j e 
uzavření smlouvy na realizaci zakázky na úpravu kamenných obrub podél chodníku v ulicích 
Partyzánská a Bytízská s firmou Energon Dobříš s.r.o., Průmyslová 1665, 263 01 Dobříš, IČO 
25727362 za nabídkovou cenu 492 248,- Kč bez 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  7 
 
 
 
 

Hlasováno o zařazení bodu „Potvrzení usnesení Rady města Příbrami č. 964/2018 ze dne 17.9.2018 o uzavření 
pachtovní smlouvy na propachtování pozemků v katastrálních územích Lhota u Příbramě, Podlesí nad Litavkou, 
Příbram a Trhové Dušníky“ do programu dnešního jednání RM: 
 
R.usn.č.1220/2018  
Rada    s c h v a l u j e  

zařazení materiálu „Potvrzení usnesení Rady města Příbrami č. 964/2018 ze dne 17.9.2018 o uzavření 
pachtovní smlouvy na propachtování pozemků v katastrálních územích Lhota u Příbramě, Podlesí     
nad Litavkou, Příbram a Trhové Dušníky“  do programu dnešního jednání RM jako bod č. 66. 

 
                                                   hl.  pro  7 
 
 

66) Potvrzení usnesení Rady města Příbrami č. 964/2018 ze dne 17.9.2018 o uzavření pachtovní smlouvy 
na propachtování pozemků  v katastrálních územích Lhota u Příbramě, Podlesí nad Litavkou, Příbram     
a Trhové Dušníky 

R.usn.č.1221/2018        
Rada    u k l á d á 

OSM nepředkládat k projednání v orgánech města žádosti jiných zájemců o propachtování pozemků 
uvedených v usnesení rady č. 964/2018 ze dne 17.9.2018, tímto usnesením již schválených 
k propachtování a k uzavření pachtovní smlouvy se Zemědělským družstvem Sádek se sídlem Lhota 
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u Příbramě 152, 261 01 Příbram I,  IČO: 47048174, a informovat žadatele o tom, že propachtování 
předmětných pozemků bylo již usnesením rady schváleno. 

 
                                                         hl.  pro  7 
 
 
 
 
 

67) Různé      

 
 
 
 
 
Zápis ověřili: 
Mgr. Zorka Brožíková 
Mgr. Renata Vesecká 
 
Ing. Jindřich Vařeka, 
starosta 
 
Zapsala: Iva Černohorská 
Příbram, dne: 03.12.2018    
 
Ověřeno: 10.12.2018 
Vyvěšeno: 10.12.2018 
     

 


