Město Příbram - RM 20.12.2018

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení
z jednání Rady města Příbram, konaného dne 20.12.2018
od 13.00 hodin na Městském úřadě Příbram

1) Zahájení, kontrola zápisu a usnesení z minulé RM, ověřovatelé
Ověřovatelé dnešního zápisu: Mgr. Jan Konvalinka, Mgr. Zorka Brožíková.
2) Schválení programu včetně návrhů změn a doplňků
P r o g r a m:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Zahájení, kontrola zápisu a usnesení z minulé RM, určení ověřovatelů
Schválení programu včetně návrhu změn a doplňků
Informace členů RM
Interpelace
Žádost o udělení souhlasu s přijetím věcného daru
Zvýšení platů ředitelů příspěvkových organizací města a vedoucí organizační složky města v souladu
s nařízením vlády č. 263/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Chodník Hlinovky - ul. Rovná, Příbram VII – Dodatek č.1 k SoD
Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2018
Úpravy rozpisu rozpočtu města na rok 2018
Návrh na přidělení bytu v DPS
Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v DPS
Uvolnění neaktuálních map ze skladových zásob
Žádost ředitele Základní školy pod Svatou Horou, Příbram o souhlas zřizovatele s financováním školního
psychologa
Žádost ředitele Základní školy pod Svatou Horou, Příbram o souhlas zřizovatele s přijetím finančního daru
Komise RM
Záměr zakázky – „Interiérové vybavení – Půdní vestavba ZŠ 28. října, Příbram VII“
Audit SZM PB, p.o. - informace o aktuálním provozním stavu organizace SZM Příbram, p. o. a odstraněných
nedostatcích (7-11/2018)
Souhlas zřizovatele k uzavření smlouvy o výhradním umístění a provozu prodejních a nápojových automatů
na dobu delší než 6 měsíců
Vypracování pasportu uměleckořemeslných prvků v Kulturním domě Příbram
Návrh na uzavření smlouvy o pronájmu prostor v Příbrami VII, ul. Legionářů 400
Žádost o udělení souhlasu s odpisem nedobytných pohledávek
Žádost o navýšení úhrady za zachycení na Protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanici
od 01.01.2019
Žádosti o uzavření dodatků k nájemním smlouvám na prodloužení nájmu bytů
Změna rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Oslavy 100 let založení Československa“
Výměna dešťové kanalizace v havarijním stavu, Zdaboř – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 903/OIRM/2018
Půdní vestavba ZŠ 28. října, Příbram VII – změna rozsahu prací
Žádost Oblastní nemocnice Příbram, a. s. o dočasné poskytnutí parkování na parkovišti v ul. Gen. R.
Tesaříka u nemocnice
Různé

R.usn.č.1252/2018
Rada
schvaluje
upravený program dnešního jednání RM.
hl. pro 6
(nepřítomen 1)
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3) Informace členů RM

4) Interpelace

5) Žádost o udělení souhlasu s přijetím věcného daru
R.usn.č.1253/2018
Rada u d ě l u j e
souhlas Centru sociálních a zdravotních služeb města Příbram s přijetím věcného daru (párty stan
3 x 6 m Classic, modrý a 10 x ocelový kolík) v celkové hodnotě 8.000,00 Kč.
hl. pro 6
(nepřítomen 1)
6) Zvýšení platů ředitelů příspěvkových organizací města a vedoucí organizační složky města v souladu
s nařízením vlády č. 263/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě
R.usn.č.1254/2018
Rada b e r e n a v ě d o m í
zvýšení platů podle nařízení vlády č. 263/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě s účinností od 01.01.2019 pro:
1) ředitele/ředitelky příspěvkových organizací města, tj. Divadla A. Dvořáka Příbram – MgA. Petra
Bednáře, Galerie Františka Drtikola Příbram – Hanu Ročňákovou, Sportovních zařízení města
Příbram – Mgr. Jana Slabu, Technických služeb města Příbrami – Ing. Pavla Máchu, pro paní
Zdeňku Šmídovou, pověřenou řízením příspěvkové organizace Knihovna Jana Drdy a pro Ing.
Lucii Bambasovou, pověřenou řízením příspěvkové organizace Centrum sociálních a zdravotních
služeb města Příbram, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
2) vedoucí organizační složky města Městské realitní kanceláře – Ing. Pavlu Sýkorovou, dle přílohy
č. 1 tohoto materiálu.
hl. pro 6
(nepřítomen 1)
7) Chodník Hlinovky – ul. Rovná, Příbram – Dodatek č. 1 k SoD
R.usn.č.1255/2018
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
změnu rozsahu prací provedených při realizaci investiční akce „Chodník Hlinovky-ul. Rovná, Příbram“
oproti projektové dokumentaci.
II. s c h v a l u j e
1) provedení víceprací ve výši 13 520,00 Kč bez DPH způsobených důvody specifikovanými
v zadávacím listu č. 1,
2) méněpráce ve výši 36 600,00 Kč bez DPH způsobené důvody specifikovanými v zadávacím listu
č.1,
3) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na investiční akci „Chodník Hlinovky-ul. Rovná, Příbram“ se
společností Staler spol s r.o., se sídlem Dubno 62, 261 01 Příbram, kterým dojde k zapracování
změn uvedených v zadávacím listu č. 1.
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 7
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8) Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2018
R.usn.č.1256/2018
Rada s c h v a l u j e
8 a) 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 říjen 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 - 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 říjen 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

název akce

4116

účel.
znak
13013

RP0502

741 - OE

4116

13013

002 Neinvestiční
přijaté transfery

3929

6409

5011

13013

3931

749 MěRK

6409

5011

13013

3930

17,62 % Platy

7 363,57

RP0504

749 MěRK

6409

5032

13013

3935

82,38 % Pojistné na
veřejné zdravotní
pojištění

3 098,31

RP0504

749 MěRK

6409

5032

13013

3934

17,62 % Pojistné na
veřejné zdravotní
pojištění

662,69

RP0504

749 MěRK

6409

5031

13013

3932

749 MěRK

6409

5031

13013

17,62 % Pojistné na
sociální zabezpečení a
příspěvek na státní
politiku zaměstnanosti
82,38 % Pojistné na
sociální zabezpečení a
příspěvek na státní
politiku zaměstnanosti

1 840,94

RP0504

003 Nové prac.
příležitosti (vrátný) VPP, OP
Zaměstnanost
003 Nové prac.
příležitosti (vrátný) VPP, OP
Zaměstnanost
003 Nové prac.
příležitosti (vrátný) VPP, OP
Zaměstnanost
003 Nové prac.
příležitosti (vrátný) VPP, OP
Zaměstnanost
003 Nové prac.
příležitosti (vrátný) VPP, OP
Zaměstnanost
003 Nové prac.
příležitosti (vrátný) VPP, OP
Zaměstnanost

Nové pracovní
příležitosti 82,38 % z
ESF (vrátný na
ubytovně)
Nové pracovní
příležitosti 17,62 % ze
SR (vrátný na ubytovně)
82,38 % Platy

RP0502

741 - OE

RP0504

749 MěRK

RP0504

paragraf

pol.

002 Neinvestiční
přijaté transfery

prvek
rozpočtu
3928

3933

popis

částka
změny
46 132,80

9 867,20

34 427,43

8 607,06

8 b) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018 v rámci výdajů kapitoly 736 SÚÚP
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018 v rámci výdajů kapitoly 736 – SÚÚP.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0503

736 SÚÚP

3635

6119

RP0503

736 SÚÚP

3635

5169

účelový
znak

název akce

prvek rozpočtu

popis

částka změny

001 Investiční
nákupy a výdaje
související
001 Nákup
služeb

331

Územní plán projektová
dokumentace
Nákup služeb

-55 500,06

3166

55 500,06

8 c) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018 na straně běžných výdajů, tj.
snížení rozpočtu kapitoly 782 - OKM o částku 328.670,00 Kč a navýšení rozpočtu kapitoly 741 - OE ve
stejné výši
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rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018 na straně běžných výdajů, tj. snížení rozpočtu
kapitoly 782 - OKM o částku 328.670,00 Kč a navýšení rozpočtu kapitoly 741 - OE ve stejné výši.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0497

782 OKM
741 - OE

2143

5169

2143

5179

RP0500

účelový
znak

název akce
004 Cestovní
ruch
002
Příspěvky

prvek
rozpočtu
3538

popis

částka změny

Nákup ostatních služeb

-328 670,00

4517

Turistická oblast Brdy a
Podbrdsko, z. s.

328 670,00

8 d) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 OE (neinvestiční transfery ÚZ 33063) o celkovou částku 113.882,40 Kč a navýšení výdajů kapitoly 788 ŠŠZ ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z MŠMT ČR na projekt "ŠABLONY"
určené pro příspěvkovou organizaci města Mateřskou školu Pod Svatou Horou, náměstí Dr. Josefa
Theurera 262, Příbram II ve výši 113.882,40 Kč
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE
(neinvestiční transfery ÚZ 33063) o celkovou částku 113.882,40 Kč a navýšení výdajů kapitoly 788 ŠŠZ ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z MŠMT ČR na projekt "ŠABLONY"
určené pro příspěvkovou organizaci města Mateřskou školu Pod Svatou Horou, náměstí Dr. Josefa
Theurera 262, Příbram II ve výši 113.882,40 Kč.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

RP0512

741 - OE

RP0512

741 - OE

RP0512

788 - ŠŠZ

RP0512

788 - ŠŠZ

název akce

4116

účel.
znak
33063

4116

33063

002 Neinvestiční
přijaté transfery

4280

3111

5336

33063

001 Mateřské školy

4281

3111

5336

33063

001 Mateřské školy

4282

paragraf

pol.

prvek
rozpočtu
4279

002 Neinvestiční
přijaté transfery

popis

částka změny

Neinv. účelová dotace
MŠ MT ČR - "Sablony"
MŠ Pod SvH 85 %
Neinv. účelová dotace
MŠMT ČR - " Sablony"
MŠ Pod SvH 15 %
Neinv. účelová dotace
MŠMT ČR - "Sablony"
MŠ Pod SvH 85 %
Neinv. účelová dotace
MŠMT ČR - "Sablony"
MŠ Pod SvH 15 %

96 800,04

17 082,36

96 800,04

17 082,36

8 e) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 OE (neinvestiční transfery ÚZ 33063) o částku 493.932,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ ve
stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z MŠMT ČR na projekt "ŠABLONY" určené pro
Mateřskou školu Klubíčko, Okružní 200, Příbram VII ve výši 493.932,00 Kč
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE
(neinvestiční transfery ÚZ 33063) o částku 493.932,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ ve
stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z MŠMT ČR na projekt "ŠABLONY" určené pro
Mateřskou školu Klubíčko, Okružní 200, Příbram VII ve výši 493.932,00 Kč.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

RP0511

741 - OE

RP0511

741 - OE

RP0511

788 - ŠŠZ

RP0511

788 - ŠŠZ

název akce

4116

účel.
znak
33063

4116

33063

002 Neinvestiční
přijaté transfery

3955

3111

5336

33063

001 Mateřské
školy

3956

3111

5336

33063

001 Mateřské
školy

3959

paragraf

pol.

002 Neinvestiční
přijaté transfery

prvek
rozpočtu
3954

popis

částka změny

Neinv. účelová dotace
MŠMT ČR - "Šablony" MŠ
Klubíčko - 85%
Neinv. účelová dotace
MŠMT ČR - "Šablony" MŠ
Klubíčko - 15%
Neinvestiční účelová dotace
MŠMT ČR - "Šablony" MŠ
Klubíčko - 85%
Neinvestiční účelová dotace
z MŠMT - Šablony" MŠ
Klubíčko - 15%

419 842,20

74 089,80

419 842,20

74 089,80

8 f) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018 v rámci běžných výdajů kapitoly
721 - OIT (projekt: Modernizace městského informačního systému MěÚ Příbram)
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rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018 v rámci běžných výdajů kapitoly 721 - OIT
(projekt: Modernizace městského informačního systému MěÚ Příbram).
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

účel.
znak

RP0507

721 - OIT

6171

5901

RP0507

721 - OIT

3639

5168

17016

RP0507

721 - OIT

3639

5168

17015

RP0507

721 - OIT

3639

5168

RP0507

721 - OIT

3639

5168

název akce
001 Provozní výdaje
OIT
002 Modernizace
městského
informačního systému
MěÚ Příbram
002 Modernizace
městského
informačního systému
MěÚ Příbram
002 Modernizace
městského
informačního systému
MěÚ Příbram
002 Modernizace
městského
informačního systému
MěÚ Příbram

prvek
rozpočtu
3106

popis

částka změny

Rezerva

-87 725,00

4019

Technická podpora EU
- 85 %

62 241,25

4018

Technická podpora SR
- 5ˇ%

3 661,25

4020

Technická podpora
vlastní zdroje 10 %

7 322,50

4051

Technická podpora nezpůsobilé výdaje

14 500,00

8 g) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. snížení rozpočtu příjmů
kapitoly 741 - OE (transfery ÚZ 14032) o částku 80,00 Kč a výdajů kapitoly 728 - OSVZ ve stejné výši z
důvodu finančního vypořádání přijaté dotace na projekt Příbram - Forenzní značení majetku pomocí
syntetické DNA a další změny v rámci běžných výdajů kapitoly 728 - OSVZ (Program prevence
kriminality na rok 2018 - projekty)
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018, tj. snížení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE
(transfery ÚZ 14032) o částku 80,00 Kč a výdajů kapitoly 728 - OSVZ ve stejné výši z důvodu
finančního vypořádání přijaté dotace na projekt Příbram - Forenzní značení majetku pomocí syntetické
DNA a další změny v rámci běžných výdajů kapitoly 728 - OSVZ (Program prevence kriminality na rok
2018 - projekty).
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0494

728 OSVZ

5399

5139

RP0505

728 OSVZ
728 OSVZ
728 OSVZ
728 OSVZ

5399

5139

5399

5169

011 Projekt "Příbram Forenzní značení majetku
pomocí syntet. DNA"
007 Projekt "Příbram Cestou Sdílení"
008 Den bezpečné Příbrami

5399

5175

5399

5169

RP0505

728 OSVZ

5399

5139

RP0505

728 OSVZ

5399

5163

RP0505

728 OSVZ
728 OSVZ
728 OSVZ
728 OSVZ
728 OSVZ

5399

5175

5399

5139

5399

5169

5399

5169

5399

5139

RP0505
RP0505
RP0505

RP0505
RP0505
RP0505
RP0505

RP0518

741 - OE

4116

účelový
znak
14032

14032

název akce

prvek
rozpočtu
4439

popis

částka změny

Spotřební
materiál

-80,00

3700

Nákup materiálu

600,00

4452

Nákup služeb

110 777,00

008 Den bezpečné Příbrami

4453

Pohoštění

50 130,00

009 Projekt "Příbram - Letní
zážitkový pobyt pro děti s
rizikovým chováním"
010 Projekt "Prázdninový
sociálně terapeutický
program"
010 Projekt "Prázdninový
sociálně terapeutický
program"
013 Projekt "Příbram Ozbrojený útočník ve škole"
013 Projekt "Příbram Ozbrojený útočník ve škole"
013 Projekt "Příbram Ozbrojený útočník ve škole"
002 Prevence kriminality

3430

Nákup služeb

550,00

3704

Nákup materiálu

850,00

3706

Pojištění

113,00

4250

Pohoštění

5 164,00

4253

Materiál

1 795,00

4285

Nákup služeb

118 920,00

3434

Nákup služeb

-297 899,00

011 Projekt "Příbram Forenzní značení majetku
pomocí syntet. DNA"
002 Neinvestiční přijaté
transfery

4558

Nákup materiálu

9 000,00

4029

Neinvestiční
účelová dotace program prevence

-80,00
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kriminality na
místní úrovni

8 h) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. snížení rozpočtu výdajů
kapitoly 780 - KJD o částku 250.000,00 Kč (příspěvku na provoz v roce 2018 příspěvkové organizace
Knihovna Jana Drdy, nám. T. G. Masaryka 156, Příbram I) a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE
(rezerva) ve stejné výši
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018, tj. snížení rozpočtu výdajů kapitoly 780 - KJD
o částku 250.000,00 Kč (příspěvku na provoz v roce 2018 příspěvkové organizace Knihovna Jana Drdy,
nám. T. G. Masaryka 156, Příbram I) a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva) ve stejné
výši.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0519

780 - KJD

3314

5331

RP0519

741 - OE

6171

5901

účelový
znak

název akce
001 Příspěvky
zřizovatele
001 Ostatní

prvek
rozpočtu
528

popis

částka změny

Neinvestiční příspěvky

-250 000,00

3593

Rezerva města

250 000,00

8 i) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení rozpočtu příjmů
kapitoly 741 - OE o částku 491.872,23 Kč (transfery ÚZ 13013) a rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OVV ve
stejné výši z důvodu přijetí I. části dotace projektu č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007436 s názvem
"Efektivní úřad města Příbram - 2. etapa" dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/058/0007436
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 OE o částku 491.872,23 Kč (transfery ÚZ 13013) a rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OVV ve stejné výši z
důvodu přijetí I. části dotace projektu č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007436 s názvem "Efektivní úřad
města Příbram - 2. etapa" dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/058/0007436.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

RP0491

741 - OE

4116

účel.
znak
13013

RP0491

741 - OE

4116

13013

RP0516

719 OVV
719 OVV

6171

5011

6171

5169

RP0516

719 OVV

6171

5169

13013

RP0516

719 OVV

6171

5169

13013

RP0516

paragraf

pol.

název akce
002 Neinvestiční
přijaté transfery
002 Neinvestiční
přijaté transfery
001 Činnost
místní správy
014 "Efektivní
úřad města Pb. 2.etapa"
014 "Efektivní
úřad města Pb. 2.etapa"
014 "Efektivní
úřad města Pb. 2.etapa"

popis

částka změny

Neinvestiční transfer MPSV
11 %
Neinvestiční transfer MPSV
89 %
Platy zaměstnanců

51 776,02

4389

Nákup ostatních služeb spoluúčast

25 888,01

4387

Nákup ostatních služeb EU

440 096,21

4388

Nákup ostatních služeb ČR

51 776,02

prvek
rozpočtu
4374
4373
182

440 096,21
-25 888,01

8 j) 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 říjen 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 říjen 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

RP0501

741 - OE

4116

RP0501

741 - OE

4116

RP0521

719 OVV
719 -

RP0521

paragraf

pol.

6171

5032

6171

5031

účel.
znak
13101

název akce
002 Neinvestiční
přijaté transfery
002 Neinvestiční
přijaté transfery
001 Činnost místní
správy
001 Činnost místní

popis

částka změny
13 000,00

185

Vyhrazení společensky
účelného prac. místa
Neinvestiční transfer
od ÚP - předpoklad
Zdravotní pojištění

184

Sociální pojištění

-2 425,50

prvek
rozpočtu
4137
3601

-13 000,00
-873,00
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RP0521

OVV
719 OVV

6171

5032

13101

13101

RP0521

719 OVV

6171

5031

RP0521

719 OVV
719 OVV

6171

5011

6171

5011

RP0521

13101

správy
011 ÚP-Dohoda o
vyhrazení SÚPM a
poskytnutí příspěvku
011 ÚP-Dohoda o
vyhrazení SÚPM a
poskytnutí příspěvku
001 Činnost místní
správy
011 ÚP-Dohoda o
vyhrazení SÚPM a
poskytnutí příspěvku

Povinné pojistné na
veřejné zdravotní
pojištění
Povinné pojistné na
sociální zabezpečení

873,00

182

Platy zaměstnanců

-9 701,50

4195

Platy zaměstnanců

9 701,50

4197

4196

2 425,50

8 k) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018 na straně běžných výdajů, tj.
navýšení rozpočtu kapitoly 717 - MP (platy a výdaje související) o částku 1.465.000,00 Kč a snížení
rozpočtu kapitoly 719 - OVV (platy a výdaje související - volné zdroje) a ve stejné výši
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018 na straně běžných výdajů, tj. navýšení
rozpočtu kapitoly 717 - MP (platy a výdaje související) o částku 1.465.000,00 Kč a snížení rozpočtu
kapitoly 719 - OVV (platy a výdaje související - volné zdroje) a ve stejné výši
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0520

6171

5031

6171

5011

6171

5032

RP0522

719 OVV
719 OVV
719 OVV
717 - MP

5311

5011

RP0522

717 - MP

5311

5032

RP0522

717 - MP

5311

5031

RP0520
RP0520

účelový
znak

název akce
001 Činnost místní
správy
001 Činnost místní
správy
001 Činnost místní
správy
001 Provozní
výdaje MP
001 Provozní
výdaje MP
001 Provozní
výdaje MP

prvek
rozpočtu
184

popis

částka změny

Sociální pojištění

-274 000,00

182

Platy zaměstnanců

-1 092 000,00

185

Zdravotní pojištění

-99 000,00

69

Platy zaměstnanců

1 092 000,00

72

Zdravotní pojištění

99 000,00

70

Sociální pojištění

274 000,00

8 l) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018 na straně běžných výdajů kapitoly
719 - OVV v rámci dotačního projektu: Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018 na straně běžných výdajů kapitoly 719 - OVV
v rámci dotačního projektu: Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0515

719 OVV

3113

5331

RP0515

719 OVV

3113

5011

účelový
znak

název akce
012 Inkluzivní
vzdělávání na ZŠ v
Příbrami
012 Inkluzivní
vzdělávání na ZŠ v
Příbrami

prvek
rozpočtu
4266

popis

částka změny

Mimořádný příspěvek

84 216,79

3912

Platy - spoluúčast

-84 216,79

8 m) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018 na straně výdajů v souvislosti s
revokací usnesení č. 1092/2018 ze dne 22.10.2018, tj. snížení rozpočtu kapitoly 788 - ŠŠZ (neinvestiční
příspěvek pro MŠ Pohádka, Hradební 66, Příbram I) o částku 41.571,00 Kč a navýšení kapitoly 777 OŠKS (nespecifikované rezervy) ve stejné výši
rozpočtového opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018 na straně výdajů v souvislosti s revokací
usnesení č. 1092/2018 ze dne 22.10.2018, tj. snížení rozpočtu kapitoly 788 - ŠŠZ (neinvestiční
příspěvek pro MŠ Pohádka, Hradební 66, Příbram I) o částku 41.571,00 Kč a navýšení kapitoly 777 OŠKS (nespecifikované rezervy) ve stejné výši.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0526

788 - ŠŠZ

3111

5331

RP0527

777 OŠKS

3299

5901

účelový
znak

název akce
001 Mateřské
školy
002 Školství

prvek
rozpočtu
906
1301

popis

částka změny

MŠ Pohádka neinvestiční příspěvek
Rezerva

-41 571,00
41 571,00
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8 n) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 OE (investiční transfery ÚZ 15974) o částku 2.436.177,09 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 741- OE (rezerva
z dotačních titulů) ve stejné výši z důvodu přijetí dotace z Ministerstva životního prostředí, Vršovická
1442/65, Praha 10 v rámci Operačního programu životní prostředí 2014-2020 na akci (projekt):
Předcházení vzniku bioodpadů ve městě Příbram
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE
(investiční transfery ÚZ 15974) o částku 2.436.177,09 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 741- OE (rezerva z
dotačních titulů) ve stejné výši z důvodu přijetí dotace z Ministerstva životního prostředí, Vršovická
1442/65, Praha 10 v rámci Operačního programu životní prostředí 2014-2020 na akci (projekt):
Předcházení vzniku bioodpadů ve městě Příbram.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

RP0528

741 - OE

RP0528

741 - OE

paragraf

pol.
4216

6171

účelový
znak
15974

název akce
001 Investiční
přijaté transfery
001 Ostatní

5901

prvek
rozpočtu
4491

3369

popis

částka změny

Předcházení vzniku
bioodpadů ve městě
Příbram
Rezerva z dotačních
titulů

2 436 177,09

2 436 177,09

8 o) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. snížení rozpočtu výdajů
kapitoly 781 - SZM o částku 500.000,00 Kč představující snížení příspěvku na provoz v roce 2018
příspěvkové organizaci Sportovní zařízení města Příbram, Legionářů 378, Příbram VII, IČO: 71217975 a
navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva) ve stejné výši
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018, tj. snížení rozpočtu výdajů kapitoly 781 SZM o částku 500.000,00 Kč představující snížení příspěvku na provoz v roce 2018 příspěvkové
organizaci Sportovní zařízení města Příbram, Legionářů 378, Příbram VII, IČO: 71217975 a navýšení
rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva) ve stejné výši.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0532
RP0532

741 - OE
781 - SZM

6171
3412

5901
5331

účelový
znak

název akce

prvek
rozpočtu
3593
548

001 Ostatní
001 Příspěvky
zřizovatele

popis

částka změny

Rezerva města
Neinvestiční
příspěvky

500 000,00
-500 000,00

8 p) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018 na straně výdajů v rámci kapitoly
778 - DAD, tj. snížení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Divadlo A. Dvořáka, Legionářů 400,
Příbram VII, IČO: 00360139 o částku 1.000.000,00 Kč a navýšení investičního příspěvku na rok 2018 ve
stejné výši
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018 na straně výdajů v rámci kapitoly 778 - DAD,
tj. snížení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Divadlo A. Dvořáka, Legionářů 400, Příbram VII,
IČO: 00360139 o částku 1.000.000,00 Kč a navýšení investičního příspěvku na rok 2018 ve stejné výši.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0533

778 DAD
778 DAD

3311

5331

3311

6351

RP0533

účelový
znak

název akce
001 Příspěvky
zřizovatele
001 Investiční
příspěvek

prvek
rozpočtu
522
526

popis

částka změny

Neinvestiční příspěvek divadlo
Investiční příspěvek

-1 000 000,00
1 000 000,00

8 q) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení rozpočtu příjmů
kapitoly 741 - OE (investiční dotace, ÚZ 34929) o částku 1.451.319,99 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 741 OE (rezerva z dotačních titulů) ve stejné výši z důvodu přijetí dotace na akci (projekt): Město Příbram Knihovna Jana Drdy - odstranění bariér
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 OE (investiční dotace, ÚZ 34929) o částku 1.451.319,99 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE
(rezerva z dotačních titulů) ve stejné výši z důvodu přijetí dotace na akci (projekt): Město Příbram Knihovna Jana Drdy - odstranění bariér.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

účelový
znak

název akce

prvek
rozpočtu

popis

částka změny
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RP0538

741 - OE

RP0538

741 - OE

4216
6171

34929

5901

001 Investiční
přijaté transfery
001 Ostatní

4512
3369

Bezbariérové trasy
(Knihovna Jana Drdy)
Rezerva z dotačních
titulů

1 451 319,99
1 451 319,99

hl. pro 7
9) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2018 v rámci kapitoly 741 – OE na straně běžných
výdajů dle usnesení RM ze dne 29.01.2018 R.usn.č. 56/2018 bodu II
R.usn.č.1257/2018
Rada s c h v a l u j e
úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2018 v rámci kapitoly 741 – OE 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.

RP0529

741 - OE

6320

5163

RP0529

741 - OE

6171

5901

účelový
znak

název
akce
001
Ostatní
001
Ostatní

prvek
rozpočtu
3477

popis

částka změny

Platby pojistného - majetek

400 000,00

3369

Rezerva z dotačních titulů

-400 000,00

hl. pro 7
10) Návrh na přidělení bytu v DPS
R.usn.č.1258/2018
Rada s c h v a l u j e
přidělení bytu č. ………… v DPS Příbram III, Průběžná 143, pro paní …………, trvale bytem …………,
podle Směrnice č. 1/2018/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“.
hl. pro 7
11) Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v DPS
R.usn.č.1259/2018
Rada s c h v a l u j e
prodloužení nájemní smlouvy v DPS Příbram VIII, Brodská 102, č. bytu …………, pro pana …………
o dobu 6 měsíců dle Směrnice č. 1/2018/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města
Příbram“.
hl. pro 7
12) Uvolnění neaktuálních map ze skladových zásob
R.usn.č.1260/2018
Rada s c h v a l u j e
uvolnění neaktuálních materiálů ze skladových zásob Infocentra zdarma pro potřeby občanů v celkové
hodnotě 12.120,17 Kč.
hl. pro 7
13) Žádost ředitele Základní školy pod Svatou Horou, Příbram o souhlas zřizovatele s financováním
školního psychologa
Hlasováno o návrhu Mgr. Konvalinky.
R.usn.č.1261/2018
Rada s c h v a l u j e
použití neinvestičního příspěvku zřizovatele na financování pozice školního psychologa v Základní
škole pod Svatou Horou, Příbram v období od 01.01.2019 do 31.08.2019, bez navyšování
neinvestičních příspěvků ze strany zřizovatele.
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hl. pro 7
14) Žádost ředitele Základní školy pod Svatou Horou, Příbram o souhlas zřizovatele s přijetím
finančního daru
R.usn.č.1262/2018
Rada s o u h l a s í
s přijetím finančního daru pro Základní školu pod Svatou Horou, Příbram ve výši 70.000,00 Kč
od J.S.AGENCY I. s.r.o. IČO 27122034, který bude použit k nákupu pomůcek na zkvalitnění a rozšíření
výuky cizích jazyků v Základní škole pod Svatou Horou, Příbram.
hl. pro 7

15) Komise RM
R.usn.č.1263/2018
Rada I. z ř i z u j e
pro volební období 2018 – 2022 tyto komise RM:
Komise bytová
Komise dopravní
Komise kulturní, letopisecká a památková
Komise pro mládež, tělovýchovu a sport
Komise pro realizaci majetku města
Komise pro výchovu a vzdělávání
Komise pro životní prostředí, ekologii a zeleň ve městě
Komise zdravotní a sociální
Komise Smart city
II. s t a n o v í
max. počet členů v jednotlivých komisích na:
Komise bytová - 7
Komise dopravní - 7
Komise kulturní, letopisecká a památková - 7
Komise pro mládež, tělovýchovu a sport - 9
Komise pro realizaci majetku města - 7
Komise pro výchovu a vzdělávání - 9
Komise pro životní prostředí, ekologii a zeleň ve městě - 7
Komise zdravotní a sociální - 9
Komise Smart city - 5
hl. pro 7
16) Záměr zakázky – „Interiérové vybavení – Půdní vestavba ZŠ 28. října, Příbram VII“
R.usn.č.1264/2018
Rada I. s c h v a l u j e
záměr realizace zakázky „Interiérové vybavení – Půdní vestavba ZŠ 28. října, Příbram VII“ 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 „Interiérové vybavení – Půdní vestavba ZŠ 28. října, Příbram VII“ hodnotící komisi ve
složení:
člen:
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Mgr. Jan Konvalinka
Ing. Milan Štufka
Ing. Pavel Bureš
Mgr. Jiřina Humlová
Mgr. Hana Marie Levanti
náhradník:
Dagmar Drozenová
hl. pro 7
17) Audit SZM PB, p. o. - informace o aktuálním provozním stavu organizace SZM Příbram, p.o. a
odstraněných nedostatcích (7-11/2018)
R.usn.č.1265/2018
Rada b e r e n a v ě d o m í
informace o aktuálním provozním stavu organizace SZM Příbram, p. o a odstraněných nedostatcích
plynoucích z provedeného auditu (6-7/2018) za období 7-11/2018, dle důvodové zprávy.
hl. pro 7
18) Souhlas zřizovatele k uzavření smlouvy o výhradním umístění a provozu prodejních a nápojových
automatů na dobu delší než 6 měsíců
R.usn.č.1266/2018
Rada u d ě l u j e
souhlas SZM Příbram, p.o., IČO 71217975 k uzavření smlouvy o výhradním umístění a provozu
prodejních a nápojových automatů, na jednotlivých střediscích, se společností VERY GOODIES a.s.,
IČO 03692442, na dobu delší než 6 měsíců, dle podmínek uvedených v příloze č. 1.
hl. pro 7
19) Vypracování pasportu uměleckořemeslných prvků v Kulturním domě Příbram
R.usn.č.1267/2018
Rada s c h v a l u j e
přímé zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo na vypracování pasportu uměleckořemeslných prvků
v Kulturním domě Příbram, za nabídkovou cenu ve výši 175.360,00 Kč bez DPH, tj. 212.186,00 Kč
s DPH, s firmou ZIP o.p.s., Tomanova 3-5, 301 00 Plzeň, IČO: 26324105.
hl. pro 7
20) Návrh na uzavření smlouvy o pronájmu prostor v Příbrami VII, ul. Legionářů 400
R.usn.č.1268/2018
Rada s c h v a l u j e
2
uzavření smlouvy o pronájmu prostor o celkové výměře 3.730 m , v členění restaurace, kavárna,
2
salónky a administrativní prostory o výměře 730 m , méně exponované administrativní prostory
2
2
2
o výměře 70 m , sklady, dílny, administrativní prostory o výměře 740 m , hostinské pokoje 870 m ,
2
2
venkovní terasa 250 m , schodiště, chodby, výtahy o výměře 1070 m (vše blíže specifikováno
ve znaleckém posudku 2188/151/2018 ze dne 28.11.2018 a jeho dodatku č. 1 ze dne 10.12.2018
v příloze tohoto materiálu), to vše umístěné v pěti nadzemních a jednom podzemním podlaží v části „C“
a „D“ budovy č. p. 400, ul. Legionářů, 261 01 Příbram VII (Kulturní dům Příbram), která je součástí
pozemku p. č. st. 1306, k. ú. Březové Hory, mezi městem Příbram a panem …………, bytem …………,
na dobu neurčitou s výpovědní dobou 12 měsíců, počítanou od prvého dne měsíce následujícího po
doručení výpovědi, od 01.01.2019, za nájemné ve výši 1.840.000,00 Kč/rok bez DPH za celý předmět
nájmu, s úpravou nájemného o roční míru inflace vždy za uplynulý kalendářní rok.
hl. pro 7
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21) Žádost o udělení souhlasu s odpisem nedobytných pohledávek
R.usn.č.1269/2018
Rada u d ě l u j e
souhlas Centru sociálních a zdravotních služeb města Příbram s odpisem nedobytných pohledávek
ve výši 34.484,50 Kč.
hl. pro 7
22) Žádost o navýšení úhrady za zachycení na Protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanici
od 1. 1. 2019
R.usn.č.1270/2018
Rada s c h v a l u j e
navýšení úhrady za zachycení od 1. 1. 2019 na Protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanici.
hl. pro 7
23) Žádosti o uzavření dodatků k nájemním smlouvám na prodloužení nájmu bytů
R.usn.č.1271/2018
Rada s c h v a l u j e
1) uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 115/MERK/2017 (nájemní smlouva v konsolidovaném
znění) k bytu č. ………… v Příbrami VII, nám. 17. listopadu 303, 1+0, byt standard, s panem
2
…………, na dobu určitou 2 let od 1.1.2019, za cenu 82,00 Kč/m /měsíc,
2) uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 118/MERK/2017 (nájemní smlouva v konsolidovaném
znění) k bytu č. ………… v Příbrami I, Na Příkopech 104, 3+1, byt standard, s manželi ………… a
2
…………, na dobu určitou 2 let od 1.1.2019, za cenu 82,00 Kč/m /měsíc s podmínkou možného
postupu pronajímatele dle § 2288 odst. 1 OZ pro případ opakovaného prodlení nájemců
s předepsanými platbami, kdy toto bude považováno za hrubé porušování povinností nájemců
vyplývajících z nájmu,
3) uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 1045/MERK/2017 (nájemní smlouva v konsolidovaném
znění) k bytu č. ………… v Příbrami IV, Čs. armády 4, 1+0, byt pro PVO, s panem ………… na dobu
2
určitou 2 let od 1.1.2019, za cenu 47,28 Kč/m /měsíc, s podmínkou úhrady jistoty spojené s nájmem
ve výši jednonásobku měsíčního nájmu. Jistota je splatná před podpisem dodatku č. 1,
4) uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 1044/MERK/2017 (nájemní smlouva v konsolidovaném
znění) k bytu č. ………… v Příbrami IV, Čs. armády 4, 1+0, byt pro PVO, s paní …………, na dobu
2
určitou 2 let od 1.1.2019, za cenu 47,28 Kč/m /měsíc, s podmínkou úhrady jistoty spojené s nájmem
ve výši jednonásobku měsíčního nájmu. Jistota je splatná před podpisem dodatku č. 1,
5) uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 114/MERK/2017 (nájemní smlouva v konsolidovaném
znění) k bytu č. ………… v Příbrami III, Dlouhá 101, 1+0, byt standard, s panem …………, na dobu
2
určitou 2 let od 15.12.2018, za cenu 82,00 Kč/m /měsíc,
6) uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 1168/MERK/2016 (nájemní smlouva v konsolidovaném
znění) k bytu č. ………… v Příbrami IV, Čs. Armády 5, 1+0, byt standard, s panem …………, na
2
dobu určitou 2 let od 1.1.2019, za cenu 93,00 Kč/m /měsíc, s podmínkou doložení bezdlužnosti vůči
OSSZ do 1.1.2019,
7) uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 1170/MERK/2014 (nájemní smlouva v konsolidovaném
znění) k bytu č. ………… v Příbrami II, Žižkova 326, 1+0, byt pro PVO, s paní …………, na dobu
2
určitou 2 let od 18.12.2018, za cenu 48,50 Kč/m /měsíc, s podmínkou úhrady jistoty spojené
s nájmem ve výši jednonásobku měsíčního nájmu. Jistota je splatná před podpisem dodatku č. 3,
8) uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 1245/MERK/2016 (nájemní smlouva v konsolidovaném
znění) k bytu č. ………… v Příbrami VII, S. K. Neumanna 222, 1+0, byt standard, s panem
2
…………………… a paní …………, na dobu určitou 2 let od 1.1.2019, za cenu 82,00 Kč/m /měsíc),
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9) uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 860/MERK/2013 (nájemní smlouva v konsolidovaném
znění) k bytu č. ………… v Příbrami IV, Čs. armády 5, 2+0, byt služební, s paní …………, na dobu
2
určitou 2 let od 1.1.2019, za cenu 72,00 Kč/m /měsíc),
10) uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 1171/MERK/2014 (nájemní smlouva v konsolidovaném
znění) k bytu č. ………… v Příbrami II, Žižkova 326, 1+0, byt pro PVO, s panem …………, na dobu
2
určitou 2 let od 18.12.2018, za cenu 48,50 Kč/m /měsíc, s podmínkou úhrady jistoty spojené
s nájmem ve výši jednonásobku měsíčního nájmu. Jistota je splatná před podpisem dodatku č. 3,
11) uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 1395/MERK/2015 (nájemní smlouva v konsolidovaném
znění) k bytu č. ………… v Příbrami I, Pivovarská 132, 3+1, byt standard, s manželi ………… a
2
…………, na dobu určitou 2 let od 1.1.2019, za cenu 82,00 Kč/m /měsíc).
hl. pro 7
24) Změna rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Oslavy 100 let založení Československa“
R.usn.č.1272/2018
Rada s c h v a l u j e
změnu Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury
v programu Podpora regionálních kulturních tradic na projekt „Oslavy 100 let založení Československa",
dochází ke změně účelových neinvestičních nákladů projektu.
hl. pro 7
25) Výměna dešťové kanalizace v havarijním stavu, Zdaboř“ – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 903/OIRM/2018
R.usn.č.1273/2018
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
změnu rozsahu prací, provedených při realizaci výměny dešťové kanalizace v havarijním stavu, Zdaboř,
oproti původnímu předpokládanému rozsahu, uvedenému v položkovém rozpočtu ze dne 31.07.2018.
II. s c h v a l u j e
1) provedení prací v rozsahu položkového rozpočtu ze dne 31.07.2018, poníženého o neprovedené
práce podle položkového rozpočtu 032/2018, čímž se snižuje celkovou cenu díla o 186 693,60 Kč
bez DPH, tj. o 225 899,26 Kč včetně DPH,
2) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 903/OIRM/2018 na výměnu dešťové kanalizace
v havarijním stavu, Zdaboř, se společností 1. SčV, a. s., se sídlem Ke Kablu 971, Praha 10,
PSČ 100 00, IČO 47549793, kterým dojde ke snížení rozsahu prací díla dle položkového rozpočtu
ze dne 31.07.2018 o položky, uvedené v položkového rozpočtu 032/2018, který postihuje změny,
uvedené v důvodové zprávě a je nedílnou součástí tohoto dodatku, a jímž se mění celková cena
díla na částku 93.318,95 Kč bez DPH, to je 112.915,93 Kč včetně DPH.
hl. pro 7
26) Půdní vestavba ZŠ 28. října, Příbram VII – změna rozsahu prací
R.usn.č.1274/2018
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 110 609,44 Kč bez DPH způsobených důvody specifikovanými
v zadávacím listu č. 2,
2) prodloužení termínu dokončení díla o 7 dní způsobené důvody specifikovanými v zadávacím listu
č. 2,
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3) uzavření dodatku č. 2 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 specifikovaných v zadávacím listu č. 2.
III. u k l á d á
OIRM ve spolupráci s OPVZ administrovat uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo dle bodu II. tohoto
usnesení.
hl. pro 7
27) Žádost Oblastní nemocnice Příbram, a.s. o dočasné poskytnutí parkování na parkovišti v ul. Gen. R.
Tesaříka u nemocnice
Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky.
R.usn.č.1275/2018
Rada I. s c h v a l u j e
1) výjimečné poskytnutí 20 ks dočasných elektronických parkovacích karet Oblastní nemocnici
Příbram, a. s. se sídlem Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I, IČO: 27085031, pro parkování
na parkovišti se závorou v ulici Gen. R. Tesaříka u nemocnice, na dobu 3 měsíců,
2) výši ceny parkovací karty 150 Kč/měsíc.
II. u k l á d á
Samostatnému oddělení silničního hospodářství doplnit do Ceníku za stání silničních motorových
vozidel na vymezených místních komunikacích nebo jejich úsecích na území města Příbram novou
samostatnou položku „cena dočasné elektronické parkovací karty pro parkování na parkovišti v ul. Gen.
R. Tesaříka u nemocnice pro Oblastní nemocnici Příbram, a.s. 150 Kč/měsíc s omezenou časovou
platností po dobu 3 měsíců“.
hl. pro 7
56) Různé

Zápis ověřili:
Mgr. Jan Konvalinka
Mgr. Zorka Brožíková
Ing. Jindřich Vařeka,
starosta
Zapsala: Iva Černohorská
Příbram, dne: 27.12.2018
Ověřeno: 02.01.2019
Vyvěšeno: 02.01.2019
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