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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 07.01.2019 

od 13.00 hodin na Městském úřadě Příbram 

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

Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Rotter, Svatopluk Chrastina 
 
 
2) Schválení programu včetně návrhů změn a doplňků 

 
P r o g r a m: 

1. Zahájení, kontrola zápisu a usnesení z minulé RM, určení ověřovatelů 
2. Schválení programu včetně návrhu změn a doplňků 
3. Informace členů RM 
4. Interpelace 
5. Podání žádosti na zařazení prvku aktivního monitoringu na Dopravní portál Středočeského kraje 
6. Řešení vyhrazeného parkovacího místa pro klienty Okresní hospodářské komory v Příbrami 
7. Jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele 

příspěvkové organizace Školní jídelna, Příbram II, K Zátiší 274 
8. Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2018 
9. Úpravy rozpisu rozpočtu města na rok 2018 (staženo z programu) 

10. Návrh rozpočtu na rok 2019 
11. Přidělení sociálního bytu 
12. Návrh na přidělení bytu v DPS 
13. Přijímání majetku nepatrné hodnoty po realizaci sociálního pohřbu městem Příbram 
14. Výsledek kontroly na úseku pohřebnictví provedené u města Příbram 
15. Návrh na bezúplatný převod části pozemku p. č. 600 v katastrálním území Lazec 
16. Žádost o souhlas se vstupem na pozemek a s umístěním zemníku na pozemku p. č. 271/5 k. ú. Kozičín 
17. Dohoda o narovnání mezi městem Příbram a správcem konkursní podstaty úpadce Příbramská 

teplárenská a.s. 
18. Pokyny k zaujetí stanoviska města Příbram při rozhodování o výsledcích výběrového řízení na prodej 

některého majetku města Příbram při společném prodeji s prodejem závodu úpadce Příbramská 
teplárenská a.s. 

19. Návrh programu 3. zasedání ZM dne 28.01.2019 
20. Dohoda o užívání jiného silničního motorového vozidla než vozidla v majetku města Příbram 

poskytovaného pro služební účely a užívání jiného silničního motorového vozidla než vozidla v majetku 
města Příbram poskytovaného pro služební účely při zajištění přepravy přiděleným řidičem 

21. Žádost ZŠ 28. října o souhlas zřizovatele s podáním žádosti o dotaci z Fondu vzdělávání, sportu, 
volného času a primární prevence Středočeského kraje 

22. Žádost ředitelky Základní školy, Příbram VII, Bratří Čapků 279, p. o.  o dofinancování pozice školního 
psychologa 

23. Podání žádosti o dotaci na projekt „Obnova místních komunikací v Příbrami“ 
24. Půdní vestavba ZŠ 28. října, Příbram VII – změna rozsahu prací 
25. Podání žádosti o dotaci na odkanalizování místních částí Kozičín a Lazec 
26. Různé 

 
 
 
R.usn.č.1/2019        
Rada      s c h v a l u j e 
              upravený program dnešního jednání RM. 
 

                                                         hl.  pro  6 
          (nepřítomen 1) 
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3) Informace členů RM 

 
  
4) Interpelace 

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

R.usn.č.2/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

podání žádosti na zařazení prvku aktivního monitoringu úsekového měřiče v obci Bohutín na Dopravní 
portál Středočeského kraje. 
 

                                                         hl.  pro  6 
          (nepřítomen 1) 

 
 
6) Řešení vyhrazeného parkovacího místa pro klienty Okresní hospodářské komory v Příbrami 

R.usn.č.3/2019        
Rada    n e s c h v a l u j e  

zachování vyhrazeného parkovacího místa pro Okresní hospodářskou komoru na parkovišti 
s parkovacím automatem v ulici Na Příkopech u čp. 106, Příbram I, za úhradu místního poplatku         
ve výši 1.500,00 Kč/měsíc. 
 

                                                         hl.  pro  6 
          (nepřítomen 1) 

 
 
7) Jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele 
příspěvkové organizace Školní jídelna, Příbram II, K Zátiší 274 

R.usn.č.4/2019        
Rada   v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),       

ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,              
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, dle vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních 
komisích, a v souladu s usnesením Rady města Příbram č.1195/2018 ze dne 26.11.2018: 

 
I.   j m e n u j e  
konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace Školní jídelna, Příbram II, K Zátiší 274 ve složení: 

 
pan/paní 
Mgr. Jan Konvalinka, člen určený zřizovatelem, předseda komise 
Ing. Lea Enenkelová, člen určený zřizovatelem 
Mgr. Blanka Suchanová, člen určený ředitelem krajského úřadu 
Ing. Pavel Čámský, inspektor ČŠI 
Mgr. Alena Mašiková, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství podle druhu 

a typu příslušné školy nebo školského zařízení 
Terezia Hofmanová, zaměstnanec školského zařízení (školní jídelny) 
 

  II.   p o v ě ř u j e  
paní Mgr. Věru Holou funkcí tajemníka komise; tajemník není členem konkursní komise. 
 

                                                         hl.  pro  6 
          (nepřítomen 1) 

 
 
8) Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2018 

R.usn.č.5/2019        
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Rada    s c h v a l u j e  
 

8 a) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018 v rámci výdajů kapitoly 741 - OE 
z důvodu vrácení části poskytnuté dotace na zajištění projektu "Rekonstrukce atria v objektu Zámeček - 
Ernestinum" 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018 v rámci výdajů kapitoly 741 - OE z důvodu 
vrácení části poskytnuté dotace na zajištění projektu "Rekonstrukce atria v objektu Zámeček - 
Ernestinum". 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0540 741 - OE 6171 5901  001 Ostatní 3369 Rezerva z 
dotačních titulů 

-55 240,87 

RP0540 741 - OE 6402 5366 602 003 Finanční 
vypořádání z 
minulých let 

4565 Výdaje z finančního 
vypořádání 

55 240,87 

 
 

8 b) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - 
OE (transfery ÚZ 13101) o částku 45.000,00 Kč a výdajů kapitoly 749 - MěRK ve stejné výši z důvodu 
přijetí příspěvku (za listopad 2018) od Úřadu práce ČR 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok , tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (transfery ÚZ 
13101) o částku 45.000,00 Kč a výdajů kapitoly 749 - MěRK ve stejné výši z důvodu přijetí příspěvků 
(za listopad 2018) od Úřadu práce ČR. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0546 749 - 
MěRK 

6409 5011 13101 004 Vytvoření prac. 
příležitostí v rámci 
veřejně prosp. prací a 
poskytnutí příspěvku 
(pomocní pracovníci 
údržby budov a 
souvisejících prostor) 

4570 Platy 33 582,00 

RP0546 749 - 
MěRK 

6409 5031 13101 004 Vytvoření prac. 
příležitostí v rámci 
veřejně prosp. prací a 
poskytnutí příspěvku 
(pomocní pracovníci 
údržby budov a 
souvisejících prostor) 

4571 Pojistné na sociální 
zabezpečení a 
příspěvek na státní 
politiku 
zaměstnanosti 

8 396,00 

RP0546 749 - 
MěRK 

6409 5032 13101 004 Vytvoření prac. 
příležitostí v rámci 
veřejně prosp. prací a 
poskytnutí příspěvku 
(pomocní pracovníci 
údržby budov a 
souvisejících prostor) 

4572 Pojistné na veřejné 
zdravotní pojištění 

3 022,00 

RP0548 741 - OE  4116 13101 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

4569 Vytvoření 
pracovních 
příležitostí v rámci 
veřejně prospěšných 
prací a poskytnutí 
příspěvku 

45 000,00 

 
 

8 c) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018 na straně výdajů, tj. snížení 
rozpočtu kapitoly 778 - DAD o částku 900.000,00 Kč (příspěvku na provoz příspěvkové organizaci 
Divadlo A. Dvořáka, Legionářů 400, Příbram VII, IČO: 00360139) a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 741 
- OE ve stejné výši 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018 na straně výdajů, tj. snížení rozpočtu kapitoly 
778 - DAD o částku 900.000,00 Kč (příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Divadlo A. Dvořáka, 
Legionářů 400, Příbram VII, IČO: 00360139) a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE ve stejné 
výši. 

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

rozpočtu 
popis částka změny 
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RP0554 778 - 
DAD 

3311 5331 001 
Příspěvky 
zřizovatele 

522 Neinvestiční příspěvek - 
divadlo 

-900 000,00 

RP0554 741 - OE 6171 5901 001 Ostatní 3593 Rezerva města 900 000,00 

 
 

8 d) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. snížení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE (transfery ÚZ 34070) o částku 4.000,00 Kč a výdajů kapitoly 777 - OŠKS ve stejné výši z 
důvodu finančního vypořádání přijaté dotace na projekt s názvem: Oslavy 100 let založení 
Československa 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018, tj. snížení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE 
(transfery ÚZ 34070) o částku 4.000,00 Kč a výdajů kapitoly 777 - OŠKS ve stejné výši z důvodu 
finančního vypořádání přijaté dotace na projekt s názvem: Oslavy 100 let založení Československa. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpo
čtu 

popis částka změny 

RP0550 777 - 
OŠKS 

3319 5137 34070 001 Kultura, 
sport 

4507 Mobilní panely - projekt 
"Oslavy 100 let založení 
Československa" 

-30 000,00 

RP0550 777 - 
OŠKS 

3319 5164 34070 001 Kultura, 
sport 

4567 Pronájem 9 680,00 

RP0550 777 - 
OŠKS 

3319 5041 34070 001 Kultura, 
sport 

4568 Odměny umělcům a jejich 
zástupcům 

16 320,00 

RP0553 741 - OE  4116 34070 002 
Neinvestiční 
přijaté 
transfery 

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

-30 000,00 

RP0553 741 - OE  4116 34070 002 
Neinvestiční 
přijaté 
transfery 

4534 MK - dotace na projekty města  26 000,00 

 
 

8 e) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE o částku 100.000,00 Kč (transfery ÚZ 099) a rozpočtu výdajů kapitoly 777 - OŠKS ve 
stejné výši z důvodu přijetí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze 
Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof v rámci Tematického zadání 
„Podpora hejtmana“ na projekt Zažijte to znovu (oslava výročí vzniku republiky) 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - 
OE o částku 100.000,00 Kč (transfery ÚZ 099) a rozpočtu výdajů kapitoly 777 - OŠKS ve stejné výši z 
důvodu přijetí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu 
hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof v rámci Tematického zadání „Podpora hejtmana“ na 
projekt Zažijte to znovu (oslava výročí vzniku republiky). 

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

znak 
název 
akce 

prvek 
rozpočtu 

popis částka změny 

RP0547 741 - OE  4122 099 002 
Neinvesti
ční 
přijaté 
transfery 

4425 Fond hejtmana a zmírnění 
následků živelních katastrof - DAD 

100 000,00 

RP0549 777 - 
OŠKS 

3319 5169 099 001 
Kultura, 
sport 

4566 "Zažijte to znovu (oslava výročí 
vzniku republiky)"  

100 000,00 

 
 
 

8 f) 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 dvou příspěvků v celkové výši 57.066,00 Kč (za říjen a listopad 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 dvou příspěvků v celkové výši 57.066,00 Kč (za říjen a listopad 2018) od Úřadu práce ČR dle 
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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 

RP0552 741 - OE  4116 13013 002 Neinvestiční přijaté 
transfery 

4330 Nové pracovní 
příležitosti  ESF 
82,38 % 

47 010,97 

RP0552 741 - OE  4116 13013 002 Neinvestiční přijaté 
transfery 

4331 Nové pracovní 
příležitosti 17,62 
% SR 

10 055,03 

RP0552 741 - OE  4116  002 Neinvestiční přijaté 
transfery 

3601 Neinvestiční 
transfer od ÚP - 
předpoklad 

-57 066,00 

RP0555 717 - MP 5311 5011 13013 002 OP Zaměstnanost - 
vytvoření prac. příležitostí v 
rámci veřejně prospěšných 
prací (koordinátor a 
pomocník APK) 

3627 Platy 82,38 % 35 083,17 

RP0555 717 - MP 5311 5011 13013 002 OP Zaměstnanost - 
vytvoření prac. příležitostí v 
rámci veřejně prospěšných 
prací (koordinátor a 
pomocník APK) 

3628 Platy 17,62 % 7 503,83 

RP0555 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 % 

3 157,62 

RP0555 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 % 

675,38 

RP0555 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 % 

8 770,18 

RP0555 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 % 

1 875,82 

RP0555 717 - MP 5311 5169  001 Provozní výdaje MP 87 Nákup ostatních 
služeb 

-57 066,00 

 
 

8 g) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018 na straně běžných výdajů v 
rámci kapitoly 719 - OVV (výkon sociální práce ÚZ 13015 a činnost místní správy) 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018 na straně běžných výdajů v rámci kapitoly 
719 - OVV (výkon sociální práce ÚZ 13015 a činnost místní správy). 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0541 719 - 
OVV 

6171 5169  001 Činnost místní 
správy 

195 Nákup ostatních služeb 48 000,00 

RP0541 719 - 
OVV 

4359 5167 13015 007 Výkon sociální 
práce 

3617 Školení -10 000,00 

RP0541 719 - 
OVV 

4359 5162 13015 007 Výkon sociální 
práce 

4072 Služby telekomunikací -2 000,00 

RP0541 719 - 
OVV 

4359 5139 13015 007 Výkon sociální 
práce 

4085 Nákup materiálu -1 000,00 

RP0541 719 - 
OVV 

4359 5173 13015 007 Výkon sociální 
práce 

3638 Cestovné -3 000,00 

RP0541 719 - 
OVV 

4341 5167 13015 007 Výkon sociální 
práce 

4073 Školení a vzdělávání -10 000,00 

RP0541 719 - 
OVV 

4341 5162 13015 007 Výkon sociální 
práce 

4071 Slsužby telekomunikací -2 000,00 

RP0541 719 - 
OVV 

4341 5139 13015 007 Výkon sociální 
práce 

4068 Nákup materiálu -1 000,00 

RP0541 719 - 4341 5173 13015 007 Výkon sociální 3639 Cestovné -3 000,00 
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OVV práce 

RP0541 719 - 
OVV 

4349 5167 13015 007 Výkon sociální 
práce 

3616 Školení a vzdělávání -10 000,00 

RP0541 719 - 
OVV 

4349 5162 13015 007 Výkon sociální 
práce 

4078 Služby telekomunikací -2 000,00 

RP0541 719 - 
OVV 

4349 5139 13015 007 Výkon sociální 
práce 

4075 Nákup materiálu -1 000,00 

RP0541 719 - 
OVV 

4349 5173 13015 007 Výkon sociální 
práce 

4079 Cestovní náhrady -3 000,00 

 
                                                         hl.  pro  7 

 
9) Úpravy rozpisu rozpočtu města na rok 2018 

(staženo z programu) 
 
 
10) Návrh rozpočtu města na rok 2019 

R.usn.č. 6/2019                                                                    
Rada    I. s c h v a l u j e 

1) změnu návrhu rozpočtu města Příbram na rok 2019 na straně kapitálových výdajů v rámci kapitoly 
786 – OIRM uvedených v přílohách č. 2 a č. 8, která spočívá ve snížení prvku č. 4554 o částku 
68.000,00 Kč a navýšení prvku č. 4504 o částku 2.500.000,00 Kč, prvku č. 4584 o částku 
1.200.000,00 Kč a prvku č. 4585 o částku 400.000,00 Kč a v této souvislosti změnu financování    
na prvku č. 673, to je navýšení o částku 4.032.000,00 Kč, 

 
2) opravu návrhu rozpočtu fondů města Příbram na rok 2019 na straně běžných výdajů v rámci 

kapitoly 792 – FOVM a v této souvislosti změnu financování na prvku č. 3846, to je snížení o částku 
200,00 Kč.  

 
II.   d o p o r u č u j e   ZM 
1) schválit schodkový rozpočet města Příbram na rok 2019, jehož vyšší výdaje budou hrazeny                  

z přebytků minulých let takto: 
a) příjmy              732.699.952,00 Kč 
b) výdaje              852.943.618,00 Kč 
c) financování      120.243.666,00 Kč 

 
2) schválit rozpočet fondů města Příbram na rok 2019 v této výši: 

a) Fond pozemků města Příbram (FOP – kap. 790) 
příjmy               3.000.000,00 Kč 
výdaje            14.630.000,00 Kč 
financování     11.630.000,00 Kč  

b) Fond obnovy vodohospodářského majetku města Příbram (FOVM – kap. 792) 
příjmy              29.207.548,00 Kč 
výdaje             29.207.348,00 Kč 
financování                -200,00 Kč  

c) Fond oprav a modernizace (FOM – kap. 793) 
příjmy                 432.271,00 Kč 
výdaje                    2.500,00 Kč 
financování        -429.771,00 Kč  

d) Fond sociální (FS – kap. 794) 
příjmy                             0,00 Kč 
výdaje              2.900.000,00 Kč 
financování       2.900.000,00 Kč 

e) Fond zápůjček měst Příbram (FOZ – kap. 795) 
příjmy              1.945.000,00 Kč 
výdaje              7.000.000,00 Kč 
financování       5.055.000,00 Kč  
 

3)    schválit závazné ukazatele rozpočtu, jimiž se budou v rozpočtovém roce 2019 řídit výkonné orgány 
obce dle příloh č. 1-7, zřízené právnické osoby (příspěvkové organizace) dle přílohy č. 4 a další 
osoby (příjemci dotací nebo příspěvků) dle přílohy č. 5, 
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4)    zmocnit Radu města Příbram ke schvalování rozpočtových opatření v maximální výši 5.000.000,00 
Kč.  

 
III.   u k l á d á   
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 28.01.2019. 

 
                                                         hl.  pro  7 
 

 
11) Přidělení sociálního bytu 

R.usn.č.7/2019      
Rada    s c h v a l u j e  

přidělení sociálního bytu č. 8, Příbram VI, U Dolu Anna 26, pro paní …………, trvale bytem …………, 
podle Směrnice č. 1/2018/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
12) Návrh na přidělení bytu v DPS 

R.usn.č.8/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

přidělení bytu č. 7/117 v DPS Příbram VIII, Brodská 102, pro paní …………, trvale bytem …………, 
podle Směrnice č. 1/2018/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
13) Přijímání majetku nepatrné hodnoty po realizaci sociálního pohřbu městem Příbram 

R.usn.č.9/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

přijímání majetku nepatrné hodnoty městem Příbram v řízení o pozůstalosti v případě, 
kdy je město Příbram vypravitelem pohřbu – realizuje tzv. sociální pohřeb. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
14) Výsledek kontroly na úseku pohřebnictví provedené u města Příbram 

R.usn.č.10/2019        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM 

vzít na vědomí výsledek kontroly výkonu samostatné působnosti města Příbram na úseku pohřebnictví 
uvedený v protokolu ze dne 26.11.2018.  

 
II.   u k l á d á 
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 28.01.2019. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
 
15) Návrh na bezúplatný převod části pozemku p. č. 600 v katastrálním území Lazec 

R.usn.č.11/2019        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM  

schválit bezúplatný převod části pozemku p. č. 600 o výměře cca 3 m2 z celkové výměry 341 m2, 
v katastrálním území Lazec ze SJM ………… a …………, oba bytem …………, do majetku města s tím, 
že dárci zaplatí veškeré náklady s touto majetkovou dispozicí spojené. 
 

                                                         hl.  pro  7 
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16) Žádost o souhlas se vstupem na pozemek a s umístěním zemníku na pozemku p. č. 271/5 k. ú. 
Kozičín 

R.usn.č.12/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

udělení souhlasu města Příbram jako vlastníka pozemku p. č. 271/5 v k. ú. Kozičín, se vstupem          
na tento pozemek a s umístěním zemníku na uvedeném pozemku, a to v souvislosti se stavbou 
„Rekonstrukce Vysokopeckého rybníka“, pro společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se 
sídlem Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO 47116901, s oprávněním převedení uděleného 
souhlasu na případně jiného zhotovitele pověřeného výkonem prací a za podmínky respektování 
skutečnosti, že pozemek je předmětem pachtovní smlouvy se Zemědělským družstvem Bohutín se 
sídlem Vysoká Pec 18, 262 41 Bohutín, IČO 47048239. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
17) Dohoda o narovnání mezi městem Příbram a správcem konkursní podstaty úpadce Příbramská 
teplárenská a.s. 

R.usn.č.13/2019        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM 

schválit uzavření dohody o narovnání mezi městem Příbram a správcem konkursní podstaty úpadce 
Příbramská teplárenská a.s. podle návrhu této dohody, který je přílohou předloženého materiálu. 
 
II.   u k l á d á  
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 28.01.2019. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
18) Pokyny k zaujetí stanoviska města Příbram při rozhodování o výsledcích výběrového řízení na 
prodej některého majetku města Příbram při společném prodeji s prodejem závodu úpadce Příbramská 
teplárenská a.s. 

R.usn.č.14/2019        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM 

pověřit právního zástupce města, advokáta pana JUDr. Antonína Janáka, aby v rámci výběrového 
řízení na prodej některého majetku města Příbram při společném prodeji s prodejem závodu úpadce 
Příbramská teplárenská a.s. trval na provedení dvoukolového výběrového řízení, přičemž druhé kolo 
proběhne tak, že všichni uchazeči, kteří se zúčastnili prvního kola, obdrží informaci o nejvyšší nabídce 
učiněné v prvním kole. 
 
II.   d o p o r u č u j e   ZM 
pověřit právního zástupce města, advokáta pana JUDr. Antonína Janáka, aby v rámci výběrového 
řízení na prodej některého majetku města Příbram při společném prodeji s prodejem závodu úpadce 
Příbramská teplárenská a.s. souhlasil s výběrem nejvyšší nabídky a tím i vítěze výběrového řízení       
za předpokladu, že celková kupní cena za předmětný společný prodej, nabídnutá vítězným uchazečem, 
dosáhne minimálně výše odhadní ceny stanovené znaleckým posudkem Národohospodářské fakulty 
Vysoké školy ekonomické v Praze č. 131/04/2018 ze dne 17.4.2018 a dodatkem č. 1 k tomuto 
znaleckému posudku ze dne 20.6.2018, tj. 262.755.000 Kč, přičemž při podílu města Příbram na tomto 
společném prodeji ve výši 14 %, také stanoveném uvedeným znaleckým posudkem, musí tedy městu 
Příbram připadnout minimálně 36.785.700 Kč, a to bez DPH. 
 
III.   u k l á d á 
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 28.01.2019. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
19) Návrh programu 3. zasedání ZM dne 28.01.2019 

R.usn.č.15/2019        
Rada    s o u h l a s í  
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s návrhem programu 3. zasedání ZM dne 28.01.2019 s tím, že do programu budou zahrnuty i další 
materiály určené na základě jednání RM dne 07.01.2019. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
20) Dohoda o užívání jiného silničního motorového vozidla než vozidla v majetku města Příbram 
poskytovaného pro služební účely a užívání jiného silničního motorového vozidla než vozidla v majetku 
města Příbram poskytovaného pro služební účely při zajištění přepravy přiděleným řidičem 

R.usn.č.16/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření „Dohody o užívání jiného silničního motorového vozidla než vozidla v majetku města Příbram 
poskytovaného pro služební účely a užívání jiného silničního motorového vozidla než vozidla v majetku 
města Příbram poskytovaného pro služební účely při zajištění přepravy přiděleným řidičem“ mezi 
městem Příbram a starostou města Příbram. 
 

                                                         hl.  pro  6 
     proti 0 
    zdrž. 1  

 
 
21) Žádost ZŠ 28. října o souhlas zřizovatele s podáním žádosti o dotaci z Fondu vzdělávání, sportu, 
volného času a primární prevence Středočeského kraje 

R.usn.č.17/2019        
Rada    s o u h l a s í  

s tím, aby ředitelka příspěvkové organizace Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 podala žádost 
o poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč z Fondu vzdělávání, sportu, volného času a primární 
prevence Středočeského kraje na rok 2019 na projekt „Zdravé klima II“ s tím, že na tento projekt 
nebude požadováno navýšení finančních prostředků od zřizovatele a vlastní spoluúčast na nákladech 
projektu ve výši 12.500,00 Kč bude hrazena z prostředků výše uvedené příspěvkové organizace. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
22) Žádost ředitelky Základní školy, Příbram VII, Bratří Čapků 279, p.o. o dofinancování pozice školního 
psychologa 

R.usn.č.18/2019        
Rada    n e s c h v a l u j e  

navýšení navrhované částky neinvestičního příspěvku zřizovatele na rok 2019 pro Základní školu, 
Příbram VII, Bratří Čapků 279, p.o. o 95.376,00 Kč na dofinancování pozice školního psychologa 
v období od 01.01.2019 do 31.08.2019. 
 

                                                         hl.  pro  6 
     proti 1  

 
 
23) Podání žádosti o dotaci na projekt „Obnova místních komunikací v Příbrami“ 

R.usn.č.19/2019        
Rada    I.   d o p o r u č u j e  ZM   

schválit podání žádosti o dotaci na projekt „Obnova místních komunikací v Příbrami“ do programu 
Ministerstva pro místní rozvoj „Podpora rozvoje regionů 2019+“ – podprogramu „Podpora obcí s více 
než 10 000 obyvateli – dotační titul 117d8230A „Podpora obnovy místních komunikací v Příbrami“. 
 
II.   u k l á d á   
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 28.01.2019. 
 

                                                         hl.  pro  7 
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24) Půdní vestavba ZŠ 28. října, Příbram VII – změna rozsahu prací 

R.usn.č.20/2019        
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) méněpráce ve výši 104.197,20 Kč bez DPH způsobené důvody specifikovanými v zadávacím listu 

č. 3, 
2) provedení víceprací ve výši 257.782,20 Kč bez DPH způsobených důvody specifikovanými 

v zadávacím listu č. 3, 
3) uzavření dodatku č. 3 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 (IČO: 
27240088), kterým dojde k zapracování změn specifikovaných v zadávacím listu č. 3. 

 
III.   u k l á d á   
OIRM ve spolupráci s OPVZ administrovat uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo dle bodu II. tohoto 
usnesení. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
25) Podání žádosti o dotaci na odkanalizování místních částí Kozičín a Lazec 

R.usn.č.21/2019        
Rada    n e s c h v a l u j e  

podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Odkanalizování místních částí Kozičín a Lazec“ v rámci 
programu 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací 
II“ z rozpočtu Ministerstva zemědělství. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
 
 

 
26) Různé      

 
 
 
Zápis ověřili: 
Ing. Petr Rotter 
Svatopluk Chrastina 
 
v z. Ing. Martin Buršík, MBA 
1. místostarosta  
 
Zapsala: Iva Černohorská 
Příbram, dne: 11.01.2019 
 
Ověřeno: 15.01.2019 
Vyvěšeno: 16.01.2019 


