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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 10.12.2018 

od 13.00 hodin na Městském úřadě Příbram 

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

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jan Konvalinka, 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. Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2018 
6. Úpravy rozpisu rozpočtu města na rok 2018 
7. Návrh na složení hodnotící a výběrové komise pro výběrové řízení na pronájem volných obecních bytů 

kategorie standard, dle nové Směrnice č. 1/2018 Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví 
města Příbram 

8. Návrh Obecně závazné vyhlášky města k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství 
a ochraně veřejné zeleně 

9. Návrh Obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 
10. Návrh na zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 3/2001 ze dne 19.12.2001 o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území 
města Příbram včetně systému nakládání se stavebním odpadem 

11. Platové náležitosti ředitelů škol a školských zařízení 
12. Výjimka ze Směrnice č.1/2018/MěÚ – přidělení sociálního bytu (paní ……………) 
13. Uzavření smlouvy o náhradě za omezení užívání silnice v souvislosti se stavbou „Oprava kanalizace 

Sázky, Barandov, stoky LA a LA1 – 1. etapa“ 
14. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení vodovodní přípojky – p. č. 4501/73 a p. č. 4514/1, 

oba v k. ú. Příbram 
15. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu malé tělocvičny ze dne 12.10.2018 
16. Ceník poskytovaných pohřebních služeb v Obřadní síni Příbram na Hvězdičce, Jinecká 324, Příbram I 
17. Mimořádné odměny pro ředitele základních škol 
18. Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 – výroční zpráva 
19. MŠ Pohádka – žádost o změnu specifikace využití příspěvku 
20. Pořízení Územní studie sídelní zeleně Příbram 
21. Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na projekt „Zažijte to znovu (oslava výročí vzniku 

republiky)“ 
22. Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram - žádost 
23. Schválení Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, 

spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. PBA-JZ-83/2018“ 
24. Schválení Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, 

spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. PBA-JZ-77/2018“ 
25. Schválení  Dodatku č. 1 k dohodě o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí 

příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. PBA-JZ-55/2018 
ze dne 25.10.2018 

26. Schválení  Dodatku č. 2 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 
a poskytnutí příspěvku č. PBA-V-45/2018 ze dne 15.10.2018 

27. Schválení dodatku č. 2 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 

28. Rekonstrukce psího útulku v Lazci 
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29. Návrh na revokaci usnesení Rady města Příbram R. usn. č. 1193/2018 ze dne  26. 11. 2018 
30. Zrušení veřejné zakázky – „Poskytování energetických služeb metodou EPC pro vybrané objekty          

ve vlastnictví města Příbram“ 
31. Různé 
 
R.usn.č.1224/2018        
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) Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2018 

R.usn.č.1225/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

 
5 a) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018 na straně výdajů v rámci kapitoly 
789 -SOSH 

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

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
č. pož. kapitola paragra

f 
pol. název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0470 789 - SOSH 2292 5193 004 Dopravní 
obslužnost 

3655 Dotace MHD -800 000,00 

RP0470 789 - SOSH 2212 5171 002 Opravy a údržba 3743 Osadní výbory - 
opravy místních 
komunikací 

-200 000,00 

RP0470 789 - SOSH 2212 5171 002 Opravy a údržba 3744 Souvislé opravy MK -200 000,00 

RP0470 789 - SOSH 2223 6122 002 Měřiče rychlosti 4175 Informativní měřič 
rychlosti 

-140 000,00 

RP0470 789 - SOSH 2219 5171 001 Provoz SSZ - 
přenos dat 

3653 SSZ a PA provoz a 
údržba 

100 000,00 

RP0470 789 - SOSH 2219 5171 002 Opravy a údržba 3657 Oprava a údržba 
komunikací 

550 000,00 

RP0470 789 - SOSH 2229 5171 002 Opravy a údržba 3662 Dopravní značení - 
údržba a opravy 

80 000,00 

RP0470 789 - SOSH 3639 5164 003 Nakládání s 
majetkem 

3664 Nájemné 50 000,00 

RP0470 789 - SOSH 2219 6122 001 Pozemní 
komunikace a silniční 
doprava 

4180 Parkovací automaty 520 000,00 

RP0470 789 - SOSH 2219 5169 002 Opravy a údržba 4458 Služby spojené s PA 40 000,00 

 
 

5 b) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. snížení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE (dotace, ÚZ 98187) o částku 156.366,09 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OVV ve 
stejné výši z důvodu finančního vypořádání účelové dotace přijaté ze státního rozpočtu na konání voleb 
do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR ve dnech 5. a 6. října 2018 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018, tj. snížení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE 
(dotace, ÚZ  98187) o částku 156.366,09 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OVV ve stejné výši z 
důvodu finančního vypořádání účelové dotace přijaté ze státního rozpočtu na konání voleb do 
zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR ve dnech 5. a 6. října 2018. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0479 741 - OE  4111 98187 002 Neinvestiční 2421 Volby do -156 366,09 
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přijaté transfery zastupitelstva obce 

RP0481 719 - 
OVV 

6115 5173 98187 016 Volby do 
zastupitelstev ÚSC 

2416 Cestovné -1 000,00 

RP0481 719 - 
OVV 

6115 5137 98187 016 Volby do 
zastupitelstev ÚSC 

2417 Drobný hmotný 
dlouhodobý majetek 

-5 220,00 

RP0481 719 - 
OVV 

6115 5139 98187 016 Volby do 
zastupitelstev ÚSC 

2373 Nákup materiálu -22 332,09 

RP0481 719 - 
OVV 

6115 5169 98187 016 Volby do 
zastupitelstev ÚSC 

2374 Nákup služeb 4 848,00 

RP0481 719 - 
OVV 

6115 5171 98187 016 Volby do 
zastupitelstev ÚSC 

2412 Opravy a udržování -10 000,00 

RP0481 719 - 
OVV 

6115 5021 98187 016 Volby do 
zastupitelstev ÚSC 

2411 Ostatní osobní 
výdaje 

-39 712,00 

RP0481 719 - 
OVV 

6115 5039 98187 016 Volby do 
zastupitelstev ÚSC 

2454 Ostatní povinné 
pojistné placené 
zaměstnavatelem 

-1 000,00 

RP0481 719 - 
OVV 

6115 5155 98187 016 Volby do 
zastupitelstev ÚSC 

4515 Pevná paliva  1 150,00 

RP0481 719 - 
OVV 

6115 5011 98187 016 Volby do 
zastupitelstev ÚSC 

2501 Platy -88 021,00 

RP0481 719 - 
OVV 

6115 5156 98187 016 Volby do 
zastupitelstev ÚSC 

2414 Pohonné hmoty 4 454,00 

RP0481 719 - 
OVV 

6115 5032 98187 016 Volby do 
zastupitelstev ÚSC 

2409 Povinné pojistné na 
veřejné zdravotní 
pojištění 

-506,00 

RP0481 719 - 
OVV 

6115 5161 98187 016 Volby do 
zastupitelstev ÚSC 

2410 Poštovné 23 782,50 

RP0481 719 - 
OVV 

6115 5164 98187 016 Volby do 
zastupitelstev ÚSC 

2377 Pronájem -3 074,50 

RP0481 719 - 
OVV 

6115 5019 98187 016 Volby do 
zastupitelstev ÚSC 

2408 Refundace -17 453,00 

RP0481 719 - 
OVV 

6115 5029 98187 016 Volby do 
zastupitelstev ÚSC 

4519 Refundace (OSVČ) 1 360,00 

RP0481 719 - 
OVV 

6115 5031 98187 016 Volby do 
zastupitelstev ÚSC 

2413 Sociální pojištění -1 630,00 

RP0481 719 - 
OVV 

6115 5038 98187 016 Volby do 
zastupitelstev ÚSC 

2415 Úrazové pojištění -500,00 

RP0481 719 - 
OVV 

6115 5175 98187 016 Volby do 
zastupitelstev ÚSC 

2406 Pohoštění -1 512,00 

 
 

5 c) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE (neinvestiční transfery ÚZ 13013) o částku  210.847,02 Kč a navýšení rozpočtu výdajů 
kapitoly 719 - OVV ve stejné výši a další změny rozpočtu v rámci kapitoly 719 - OVV z důvodu přijetí 
dotace dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/033/0002855 na realizaci projektu: Efektivní úřad 
města Příbram" registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002855, prioritní osa OPZ: 4 - Efektivní 
veřejná správa 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - 
OE (neinvestiční transfery ÚZ 13013) o částku  210.847,02 Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 719 
- OVV ve stejné výši a další změny rozpočtu v rámci kapitoly 719 - OVV z důvodu přijetí dotace dle 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/033/0002855 na realizaci projektu: Efektivní úřad města 
Příbram" registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002855, prioritní osa OPZ: 4 - Efektivní veřejná 
správa. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0460 741 - OE  4116 13013 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

3958 Neinvestiční účelová 
dotace MPSV 11 % 

22 194,42 

RP0460 741 - OE  4116 13013 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

3957 Neinvestiční účelová 
dotace MPSV 89 % 

188 652,60 

RP0480 719 - 
OVV 

6171 5011  001 Činnost místní 
správy 

182 Platy zaměstnanců -11 097,21 

RP0480 719 - 
OVV 

6171 5167 13013 008 "Efektivní úřad 
města Příbram" vč. 
dotace ÚZ 13013 

3982 Školení a vzdělávání 
- EU 

188 652,60 

RP0480 719 - 
OVV 

6171 5167 13013 008 "Efektivní úřad 
města Příbram" vč. 
dotace ÚZ 13013 

3988 Školení a vzdělávání 
- ČR 

22 194,42 

RP0480 719 - 
OVV 

6171 5167  008 "Efektivní úřad 
města Příbram" vč. 

3975 Školení a vzdělávání 
- spoluúčast 

11 097,21 
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dotace ÚZ 13013 

 
 

5 d) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018 v rámci výdajů kapitoly 728 - 
OSVZ (Projekt "Příbram - Cestou Sdílení", ÚZ 14032) 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018 v rámci výdajů kapitoly 728 - OSVZ (Projekt 
"Příbram - Cestou Sdílení", ÚZ 14032). 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0472 728 - 
OSVZ 

5399 5021 14032 007 Projekt "Příbram - 
Cestou Sdílení" 

4034 OON  -15 000,00 

RP0472 728 - 
OSVZ 

5399 5169 14032 007 Projekt "Příbram - 
Cestou Sdílení" 

4035 Nákup ostatních 
služeb 

15 000,00 

 
 

5 e) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018 v rámci výdajů kapitoly 717 - 
Městská policie 

rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018 v rámci výdajů kapitoly 717 - Městská 
policie.  

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

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0485 717 - MP 5311 5162 001 Provozní 
výdaje MP 

83 Služby 
telekomunikací, 
radiokomunikací 

25 000,00 

RP0486 717 - MP 5311 6125 001 Investiční 
výdaje MP 

94 Výpočetní technika -40 000,00 

RP0486 717 - MP 5311 5361 001 Provozní 
výdaje MP 

91 Nákup cenin -15 000,00 

RP0486 717 - MP 5311 5173 001 Provozní 
výdaje MP 

89 Cestovné -10 000,00 

RP0486 717 - MP 5311 5137 001 Provozní 
výdaje MP 

76 Drobný hmotný 
majetek 

-40 000,00 

RP0486 717 - MP 5311 5169 001 Provozní 
výdaje MP 

87 Nákup ostatních 
služeb 

80 000,00 

 
 

5 f) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018 v rámci výdajů kapitoly 777 - 
OŠKS 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018 v rámci výdajů kapitoly 777 – OŠKS.  
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. účelový 
znak 

název akce prvek 
rozpočtu 

popis částka změny 

RP0482 777 - OŠKS 3319 5137  001 Kultura, 
sport 

540 Drobný hmotný 
dlouhodobý majetek-stany 

-48 000,00 

RP0482 777 - OŠKS 3326 6122  001 Kultura 4557 Stroje, přístroje, zařízení 48 000,00 

 
 

5 g) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - 
OE o částku 932.293,97 Kč a navýšení výdajů kapitoly 787 - CSZS ve stejné výši z důvodu přijetí 
neinvestiční účelové dotace na projekt č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003524 Aktivizace rodin s dětmi na 
eliminace rizik vedoucích k sociálnímu vyloučení a v této souvislosti snížení neinvestičního příspěvku 
od zřizovatele pro Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram o částku 417.023,61 Kč, která 
bude zdrojem posílení rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů) 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE o částku 
932.293,97 Kč a navýšení výdajů kapitoly 787 - CSZS ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční 
účelové dotace na projekt č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003524 Aktivizace rodin s dětmi na eliminace 
rizik vedoucích k sociálnímu vyloučení a v této souvislosti snížení neinvestičního příspěvku od 
zřizovatele pro Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram o částku 417.023,61 Kč, která 
bude zdrojem posílení rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů). 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočt
u 

popis částka 
změny 
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RP0489 741 - OE  4116 13013 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

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

98 136,21 

RP0489 741 - OE  4116 13013 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

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

834 157,76 

RP0489 787 - 
CSZS 

4378 5336 13013 002 Transfery 
neinvestiční  

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

834 157,76 

RP0489 787 - 
CSZS 

4378 5336 13013 002 Transfery 
neinvestiční  

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

98 136,21 

RP0489 741 - OE 6171 5901  001 Ostatní 3369 Rezerva z dotačních titulů 417 023,61 

RP0489 787 - 
CSZS 

4351 5331  001 Příspěvky od 
zřizovatele 

3475 Neinvestiční příspěvek od 
zřizovatele 

-417 023,61 

 
 

5 h) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018 na straně výdajů v rámci kapitoly 
786 - OIRM (I. Výstavba parkovacích systémů P+R, B+R a K+R v Příbrami a II. Výstavba parkovacích 
systémů P+R, B+R a K+R v Příbrami) 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018 na straně výdajů v rámci kapitoly 786 - OIRM 
(I. Výstavba parkovacích systémů P+R, B+R a K+R v Příbrami a II. Výstavba parkovacích systémů 
P+R, B+R a K+R v Příbrami). 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0492 786 - 
OIRM  

2219 6121 17969 029 I. Výstavba 
parkovacích systémů P+R, 
B+R a K+R v Příbrami 

4312 Stavby EU - 85 % -5 950,00 

RP0492 786 - 
OIRM  

2219 6121 17968 029 I. Výstavba 
parkovacích systémů P+R, 
B+R a K+R v Příbrami 

4313 Stavby SR - 5 % -350,00 

RP0492 786 - 
OIRM  

2219 6121  029 I. Výstavba 
parkovacích systémů P+R, 
B+R a K+R v Příbrami 

4314 Stavby - vlastní 
zdroje 10 % 

-700,00 

RP0492 786 - 
OIRM  

2219 6121 17969 028 II. Výstavba 
parkovacích systémů P+R, 
B+R a K+R v Příbrami 

4322 Stavby EU - 85 % -5 950,00 

RP0492 786 - 
OIRM  

2219 6121 17968 028 II. Výstavba 
parkovacích systémů P+R, 
B+R a K+R v Příbrami 

4323 Stavby SR - 5 %  -350,00 

RP0492 786 - 
OIRM  

2219 6121  028 II. Výstavba 
parkovacích systémů P+R, 
B+R a K+R v Příbrami 

4324 Stavby - vlastní 
zdroje 10 % 

-700,00 

RP0492 786 - 
OIRM  

2219 5169 17016 018 I. Výstavba 
parkovacích systémů P+R, 
B+R a K+R v Příbrami 

4308 Nákup ostatních 
služeb EU - 85 % 

5 950,00 

RP0492 786 - 
OIRM  

2219 5169 17015 018 I. Výstavba 
parkovacích systémů P+R, 
B+R a K+R v Příbrami 

4309 Nákup ostatních 
služeb SR - 5 % 

350,00 

RP0492 786 - 
OIRM  

2219 5169  018 I. Výstavba 
parkovacích systémů P+R, 
B+R a K+R v Příbrami 

4310 Nákup ostatních 
služeb vlastní 
zdroje - 10 % 

700,00 

RP0492 786 - 
OIRM  

2219 5169 17016 017 II. Výstavba 
parkovacích systémů P+R, 
B+R a K+R v Příbrami 

4326 Nákup ostatních 
služeb EU - 85 % 

5 950,00 

RP0492 786 - 
OIRM  

2219 5169 17015 017 II. Výstavba 
parkovacích systémů P+R, 
B+R a K+R v Příbrami 

4327 Nákup ostatních 
služeb SR - 5 % 

350,00 

RP0492 786 - 
OIRM  

2219 5169  017 II. Výstavba 
parkovacích systémů P+R, 
B+R a K+R v Příbrami 

4328 Nákup ostatních 
služeb vlastní 
zdroje - 10 % 

700,00 

 
                                                        hl.  pro  7 

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

R.usn.č.1226/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

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

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

název akce prvek 
rozpočtu 

popis částka změny 

RP0490 777 - 
OŠKS 

3319 5169  001 Kultura, 
sport 

3724 Nákup služeb -100 000,00 

RP0490 777 - 
OŠKS 

3319 5169  001 Kultura, 
sport 

575 Nákup ostatních služeb -70 000,00 

RP0490 777 - 
OŠKS 

3319 5041  001 Kultura, 
sport 

3767 Odměny umělcům a jejich 
zástupcům 

170 000,00 

RP0490 777 - 
OŠKS 

3319 5169  001 Kultura, 
sport 

552 Nákup služeb -12 000,00 

RP0490 777 - 
OŠKS 

3319 5175  001 Kultura, 
sport 

4156 Pohoštění, odměny pro děti 12 000,00 

 
                                                         hl.  pro  7 

 
 
7) Návrh na složení hodnotící a výběrové komise pro výběrové řízení na pronájem volných obecních 
bytů kategorie standard, dle nové Směrnice č. 1/2018 Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví 
města Příbram 

R.usn.č.1227/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

seznam členů pro hodnotící a výběrovou komisi ve výběrovém řízení  na pronájem volných obecních 
bytů, v kategorii standard, v souladu se Směrnicí č. 1/2018 – Pravidla pro pronájem a směnu bytů       
ve vlastnictví města Příbram – Hlava II, čl. 2: Dagmar Drozenová, Ing. Pavla Sýkorová, Alena Tůmová, 
Marta Frýbertová, Jana Valterová, Ivana Zelenková a Jana Řehořová. Hodnotící a výběrová komise 
musí být složena minimálně v počtu tří členů z uvedeného seznamu. 
 

                                                         hl.  pro  7  
 
 
8) Návrh Obecně závazné vyhlášky města k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných 
prostranství a ochraně veřejné zeleně 

R.usn.č.1228/2018        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM  

schválit návrh Obecně závazné vyhlášky města k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných 
prostranství a ochraně veřejné zeleně. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
9) Návrh Obecně závazné vyhlášky města, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném 
prostranství 

R.usn.č.1229/2018        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM  

schválit návrh Obecně závazné vyhlášky města, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů                 
na veřejném prostranství. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
10) Návrh na zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 3/2001 ze dne 19.12.2001 o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území 
města Příbram včetně systému nakládání se stavebním odpadem 

R.usn.č.1230/2018        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM  

zrušit Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2001 ze dne 19.12.2001 o stanovení systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Příbram 
včetně systému nakládání se stavebním odpadem. 
 

                                                         hl.  pro  7 
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11) Platové náležitosti ředitelů škol a školských zařízení 

R.usn.č.1231/2018      
Rada    I.   b e r e  n a  v ě d o m í 

změny platových tarifů a příplatku za vedení pro ředitele škol a školských zařízen zřizovaných městem 
Příbram, které nabývají účinnosti dnem 01.01.2019. 
 
II.   s c h v a l u j e   

 příplatek za vedení ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Příbram s účinností 
od 01.01.2019 ve výši dle přílohy materiálu. 

 
                                                          hl.  pro  7 

 
 
12) Výjimka ze Směrnice č. 1/2018/MěÚ - návrh na přidělení sociálního bytu (paní ……………) 

R.usn.č.1232/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

přidělení sociálního bytu č. 18, Příbram IV, Čs. armády 5, pro paní Janu ……………, trvale bytem  
……………, na dobu 3 měsíců s možností opakovaného prodloužení, max. na dobu 24 měsíců, jako 
výjimku ze Směrnice č. 1/2018/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví Města 
Příbram“. 
 

                                                         hl.  pro  6 
     proti 0 
    zdrž. 1  

 
 
13) Uzavření smlouvy o náhradě za omezení užívání silnice s Krajskou správou a údržbou silnic 
Středočeského kraje, v souvislosti se stavbou „Oprava kanalizace Sázky Barandov, stoky LA a LA1 – 1. 
etapa 

R.usn.č.1233/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavřít smlouvu o náhradě za omezení užívání silnice III. třídy, č. 1812, se Středočeským krajem, 
vlastníkem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, se sídlem v Praze 5 – 
Smíchově, Zborovská 11, PSČ 150 21, IČO: 00066001, a uhradit jednorázovou náhradu za omezení 
užívání silnice ve výši 1.800,00 Kč bez DPH, z důvodu opravy kanalizace Sázky, Barandov.  
 

hl.  pro  7 
 
 
14) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení vodovodní přípojky – p. č. 4501/73 a p. č. 
4514/1, oba v k. ú. Příbram 

R.usn.č.1234/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky přes pozemky ve vlastnictví města Příbram  
p. č. 4501/73 a p. č. 4514/1, oba v k. ú. Příbram, ve prospěch pozemku p. č. 4516/8, jehož součástí je 
stavba technického vybavení bez čp/če, v k. ú. Příbram, přičemž v době uzavírání příslušných 
smluvních vztahů týkajících se zřízení věcného břemene bude v těchto smluvních  dokumentech 
uveden jako oprávněný z věcného břemene ten, který bude v té době vlastníkem pozemku, v jehož 
prospěch se věcné břemeno zřizuje.  

 
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: 
pozemek p. č. 4501/73 – ostatní pozemek 
                                     – uložení v ostatním pozemku za cenu 50 Kč/bm 
pozemek p. č. 4514/1 – 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 
 



Město Příbram - RM 10.12.2018  

 8 

 
15) Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu malé tělocvičny ze dne 12.10.2018 

R.usn.č.1235/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu malé tělocvičny A 999/OSM/2018 uzavřené dne 
12.10.2018 mezi městem Příbram jako pronajímatelem a nájemcem panem ……………, bytem 
……………, kdy předmětem dodatku bude změna doby nájmu spočívající ve zkrácení o jeden den 
v týdnu – pátek od 17.00 hodin do 18.30 hodin v období od 01.12.2018 do 27.03.2019 z důvodu 
termínové kolize. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
16) Ceník poskytovaných pohřebních služeb v Obřadní síni Příbram Na Hvězdičce, Jinecká 324,   
Příbram I 

R.usn.č.1236/2018        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í  

ceník poskytovaných pohřebních služeb v Obřadní síni Příbram Na Hvězdičce, Jinecká 324, Příbram I, 
platný od 01.10.2018, zpracovaný nájemcem prostor panem Romanem Vítkem, se sídlem Milínská 130, 
261 01, Příbram – Příbram III, IČO 65977939, který je přílohou předloženého materiálu. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
17) Mimořádné odměny pro ředitele základních škol 

R.usn.č.1237/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

mimořádné odměny pro ředitelky a ředitele základních škol zřizovaných městem Příbram za plnění 
mimořádných úkolů dle předloženého návrhu. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
18) Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 – výroční zpráva 

R.usn.č.1238/2018        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

žádost ředitelky Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 o odložení termínu předložení výroční zprávy 
školy za školní rok 2017/2018 do 31.12.2018. 
 
II.   n e u k l á d á 
přijetí žádných opatření vůči ředitelce školy. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
19) MŠ Pohádka - žádost o změnu specifikace využití příspěvku 

R.usn.č.1239/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

revokaci R.usn.č.1092/2018 bodu 1. ze dne 22.10.2018, kterým bylo schváleno poskytnutí finanční 
částky ve výši 41.571,00 Kč na neinvestiční výdaje na přímé náklady na vzdělávání – finanční 
prostředky na platy pedagogů MŠ Pohádka, 

 
                                                         hl.  pro  7 

R.usn.č. 1240/2018        
Rada    n e s c h v a l u j e  

poskytnutí finanční částky ve výši 41.571,00 Kč na neinvestiční výdaje MŠ Pohádka. 
 

                                                         hl.  pro  5 
     proti 0 

         zdrž. 2  
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20) Pořízení Územní studie sídelní zeleně Příbram 

R.usn.č.1241/2018        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

pořízení Územní studie sídelní zeleně Příbram.  
 

II.   u k l á d á 
OŘPD ve spolupráci s SÚÚP a OŽP zpracovat žádost o dotaci z Operačního programu Životní 
prostředí. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
21) Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na projekt „Zažijte to znovu (oslava výročí vzniku 
republiky)“ 

R.usn.č.1242/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

přijetí dotace ve výši 100.000,00 Kč z rozpočtu Středočeského kraje na projekt „Zažijte to znovu (oslava 
výročí vzniku republiky)“ a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace se Středočeským krajem na tento 
projekt. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
22) Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram – žádost 

R.usn.č.1243/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

1) navýšení mzdového limitu na platy a OON příspěvkové organizace Centrum sociálních                    
a zdravotních služeb města Příbram, a to o částku 700.000,00 Kč na platy a o částku 460.000,00 
Kč na OON na celkovou částku 50.835.000,00 Kč bez navýšení neinvestičního příspěvku 
zřizovatele, 

 
2) navýšení limitu prostředků na reprezentaci příspěvkové organizace Centrum sociálních                   

a zdravotních služeb města Příbram, a to o částku 15.000,00 Kč na celkovou částku 60.000,00 Kč 
bez navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele.  

 
                                                         hl.  pro  7 

 
 
23) Schválení Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, 
spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. PBA-JZ-83/2018“ 

R.usn.č.1244/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření „Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, 
spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. PBA-JZ-83/2018“ a přijetí 
příspěvku na vytvoření pracovního místa ve výši a za podmínek blíže specifikovaných v přiložené 
dohodě. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
24) Schválení Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, 
spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. PBA-JZ-77/2018“ 

R.usn.č.1245/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření „Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, 
spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. PBA-JZ-77/2018“ a přijetí 
příspěvku na vytvoření pracovního místa ve výši a za podmínek blíže specifikovaných v přiložené 
dohodě. 
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                                                         hl.  pro  7 

 
 
25) Schválení  Dodatku č. 1 k dohodě o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí 
příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. PBA-JZ-55/2018 
ze dne 25.10.2018 

R.usn.č.1246/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření „Dodatku č. 1 k dohodě o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí 
příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. PBA-JZ-55/2018 
ze dne 25.10.2018“. 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
26) Schválení  Dodatku č. 2 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných 
prací a poskytnutí příspěvku č. PBA-V-45/2018 ze dne 15.10.2018 

R.usn.č.1247/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření „Dodatku č. 2 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 
a poskytnutí příspěvku č. PBA-V-45/2018 ze dne 15.10.2018“. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
27) Schválení dodatku č. 2 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 

R.usn.č.1248/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 2 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. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
28) Rekonstrukce psího útulku v Lazci 

R.usn.č.1249/2018        
Rada    s c h v a l u j e  

1) provedení víceprací ve výši 195.330,12 Kč bez DPH tj. 236.349,44 Kč s DPH, způsobených důvody 
specifikovanými v důvodové zprávě, 

 
2) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 988/OIRM/2018 na akci „Stavební práce na rekonstrukci 

psího útulku v Lazci“ s firmou STALER spol. s. r. o., se sídlem Dubno 62, 261 01 Příbram, IČO: 
01498240, kterým dojde ke zapracování změn uvedených v důvodové zprávě. 

  
                                                         hl.  pro  7 
 

 
 
29) Návrh na revokaci usnesení Rady města Příbram R. usn. č. 1193/2018 ze dne 26. 11. 2018 

R.usn.č.1250/2018        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

1) revokaci usnesení Rady města Příbram R. usn. č. 1193/2018 v bodu I. 1. ze dne 26. 11. 2018, 
  

2) 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 Kč bez DPH se společností Institute for 
Democracy 21, z. ú., IČO: 05601100. 
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II.   u k l á d á  
OKM učinit kroky související s uzavřením smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
30) Zrušení veřejné zakázky – „Poskytování energetických služeb metodou EPC pro vybrané objekty    
ve vlastnictví města Příbram“ 

R.usn.č.1251/2018        
Rada    I.   r o z h o d u j e  

o zrušení veřejné zakázky „II. Poskytování energetických služeb metodou EPC pro vybrané objekty          
ve vlastnictví města Příbram“ ve smyslu ust. § 127 odst. 2) písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon). 

 
 II.   s c h v a l u j e 

opětovné vypsání této veřejné zakázky za obdobných podmínek po uplynutí zákonných lhůt.  
 

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

                                                         hl.  pro  7 
 
 
 
31) Různé      

 
 
 
Zápis ověřili: 
Mgr. Jan Konvalinka 
Svatopluk Chrastina 
 
Ing. Jindřich Vařeka, 
starosta 
 
Zapsala: Iva Černohorská 
Příbram, dne: 13.12.2018     
 
Ověřeno: 14.12.2018 
Vyvěšeno: 18.12.2018    
 
 
 


