Město Příbram - RM 18.03.2019
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 18.03.2019
od 13.00 hodin na Městském úřadě Příbram

1) Zahájení, kontrola zápisu a usnesení z minulé RM, ověřovatelé
Ověřovatelé zápisu: Ing. Martin Buršík, MBA; 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. Bohutín - úsekový měřič
6. Stavební úpravy a opravy objektu vodojemu HUSA
7. Žádost o nadační příspěvek do fondu Nadace ČEZ z grantového řízení „Oranžový přechod“
8. Podání žádosti do grantového programu innogy Gas Storage na projekt „Rodinný koutek“
9. Smlouva o uměleckém výkonu v Letním kině Příbram - skupina Pražský výběr
10. Nabídky agentur - zajištění programu akce Novák fest
11. Návrh odpisových plánů dlouhodobého majetku příspěvkových organizací zřízených městem Příbram pro
rok 2019
12. Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2019
13. Zpráva o činnost FV ZM Příbram za rok 2018
14. Ukončení smlouvy o výpůjčce - TS
15. Pronájem bytu č. 9 v Příbrami II/326
16. Pronájem prostoru k podnikání č. 702 v Příbrami VIII/115
17. Pronájem prostoru k podnikání č. 700 v Příbrami VII/329
18. Žádost o pronájem části pozemku p. č. 980 o výměře cca 83 m 2 v katastrálním území Příbram
19. Žádost o směnu části pozemku p. č. 3098/1 o výměře cca 121 m 2 za část pozemku p. č. 3096/1 o výměře
cca 42 m2, oba v k. ú. Příbram, včetně udělení souhlasu s oplocením
20. Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí nájemní a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene – stavba „Vybudování zastávky Příbram sídliště“
21. Žádost o přešetření a následné zřízení věcného břemene uloženého veřejného osvětlení včetně
umístěných 3 ks sloupů veřejného osvětlení v ulici K Podlesí
22. Návrh na doprojednání věcného břemene uloženého podzemního komunikačního vedení veřejné
komunikační sítě přes pozemek p. č. 705/7 v k. ú. Příbram
23. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN - p. č. 85/87 v k. ú. Zdaboř
24. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN a VN - p. č. 2762/54, p. č.
4219/155, p. č. 4219/156 a p. č. 4219/104, vše v k. ú. Příbram
25. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení podzemního vedení veřejné komunikační sítě
a zařízení v k. ú. Příbram a v k. ú. Březové Hory
26. Žádost o zřízení věcného břemene cesty přes část pozemku p. č. 1741/1 v k. ú. Příbram
27. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení vodovodní a kanalizační přípojky – p. č. 2633/26
v k. ú. Příbram
28. Žádost o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 11/2006/526/OSB/K ze dne 01.02.2006,
dohodou
29. Žádost o směnu pozemků v k.ú. Březové Hory a v k.ú. Příbram
30. Žádost o prodej pozemku p. č. 3177/5 v katastrálním území Příbram
31. Žádost o prodej pozemků p. č. 399/1, p. č. 436/21, p. č. 440 a p. č. 441 v k.ú Příbram
32. Žádost o prodej části pozemku p.č. 514/3, o výměře cca 9600 m 2, z celkové výměry 17011 m 2
v k.ú. Dubno
33. Návrh na uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě A č. 150/OP/2010 ze dne 28.05.2010
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

51.
52.
53.
54.
55.
56.

Komise pro výchovu a vzdělávání
Bezplatné zapůjčení městského turistického vláčku na akci Divadlo patří dětem
Žádost o schválení navýšení úhrad za ubytování v Domově seniorů od 1. 4. 2019
Žádost o schválení navýšení úhrad za obědy klientů pečovatelské služby od 1. 4. 2019
Poskytování fakultativní činnosti asistovaný kontakt od 2. 1. 2019
Žádost o schválení přijímání darů v rámci potravinové pomoci
Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279, p. o. - změna nejvyššího povoleného počtu žáků
Bezbariérový přístup do Kulturního domu v Příbrami - výsledek
Modernizace lůžkového výtahu – Příbram VIII/102 – hodnotící komise
Distribuce městského zpravodaje Kahan – uzavření dodatku č. 1
Návrh na změny stanov Turistické oblasti Brdy a Podbrdsko, z. s.
Delegace osoby k zastupování města Příbram v orgánech spolku Střední Čechy, z. s.
Zimní stadion – nájemní nebytové prostory
Audit SZM PB, p.o. - informace o aktuálním provozním stavu organizace SZM Příbram, p.o.
a odstraněných nedostatcích (12/2018-2/2019)
SZM Příbram, p.o. – středisko Gastro provoz
Žádost o schválení investiční akce – osvětlení minigolf, skatepark
Uzavření smlouvy o náhradě za omezení užívání silnice s Krajskou správou a údržbou silnic
Středočeského kraje, v souvislosti se stavbou „Výměna vodovodního a kanalizačního řadu a prodloužení
dešťové kanalizace v ul. Na Leštině, Příbram IX
ČOV - rekonstrukce havarijního stavu bezpečnostních elektro uzávěrů ve strojovně plynojemu
Návrh obce Stachy na uzavření smlouvy na svoz a zneškodňování komunálního odpadu pro rok 2019 –
chata Granit Zadov
Interiérové vybavení – Půdní vestavba ZŠ 28. října, Příbram VII, dílčí část 1, školní nábytek – výsledek
Úpravy hlediště divadla A. Dvořáka v Příbrami - výsledek
Objekt zázemí Nový rybník – zajištění stavby – 2. část, výběr dodavatelů
Různé

(Materiál „Oprava ploché střechy na Zimním stadionu Příbram - výsledek“ byl zařazen do programu jednání RM
dne 18.03.2019 usnesením R.usn.č.263/2019 jako bod č. 56)
R.usn.č.212/2019
Rada
schvaluje
upravený program dnešního jednání RM.
hl. pro 6
3) Informace členů RM

4) Interpelace

5) Bohutín – úsekový měřič
R.usn.č.213/2019
Rada s c h v a l u j e
1) uzavření kupní smlouvy se společností GEMOS CZ, spol. s.r.o. se sídlem B. Smetany 1599, 250 88
Čelákovice, IČO:25065238, za měřící zařízení SYDO Traffic Velocity, za zůstatkovou cenu
578.423,00 Kč bez DPH, tj. 699.891,83 Kč s DPH.
2) uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu movité věci č. 1059/MP/2018 uzavřené se
společností GEMOS CZ, spol. s.r.o. se sídlem B. Smetany 1599, 250 88 Čelákovice, IČO:25065238,
jehož předmětem bude vypuštění předmětu nájmu č. 1 v obci Bohutín.
hl. pro 6
6) Stavební úpravy a opravy objektu vodojemu HUSA
R.usn.č.214/2019
Rada s c h v a l u j e
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přímé zadání a uzavření smlouvy o dílo na provedení projektových prací, výkon funkce autorského
dozoru a dalších činností, uvedených v cenové nabídce ze dne 6.3.2019, na akci „Stavební úpravy
a opravy objektu vodojemu HUSA“ s firmou APART s. r. o., se sídlem Obránců míru 556, Březnice,
PSČ 262 72, IČO 26210550, na základě výjimky podle Vnitřní směrnice č. 2/2011, čl. VII, odst. 6.,
písmeno b), za nabídkovou cenu 495.500,00 Kč bez DPH, to je 599.555,00 Kč včetně DPH.
hl. pro 6
7) Žádost o nadační příspěvek do fondu Nadace ČEZ z grantového řízení „Oranžový přechod“
R.usn.č.215/2019
Rada s c h v a l u j e
podání žádosti o nadační příspěvek do fondu Nadace ČEZ z grantového řízení „Oranžový přechod“
na projekt „Oranžový přechod v ulici Čs. armády“.
hl. pro 6
8) Podání žádosti do grantového programu innogy Gas Storage na projekt „Rodinný koutek“
R.usn.č.216/2019
Rada s c h v a l u j e
1) podání žádosti do grantového programu innogy Gas Storage na projekt „Rodinný koutek“,
2) předložený koncept stavby „Rodinný koutek“ zpracovaný projekční kanceláří NAVARA-ATELIER,
s. r. o., Berlínská 2756, 390 05 Tábor, IČO 06242278, datum zpracování 02/2019.
hl. pro 6
9) Smlouva o uměleckém výkonu v Letním kině Příbram - skupina Pražský výběr
R.usn.č.217/2019
Rada s c h v a l u j e
1) uzavření Smlouvy o vytvoření a veřejném nedivadelním provozování uměleckého výkonu formou
koncertu výkonného umělce a technickém zajištění vystoupení mezi městem Příbram a Michalem
Pavlíčkem, fyzickou osobou podnikající na základě živnostenského oprávnění č.1794/04St, se
sídlem: Rosovice 130, okres Příbram, PSČ: 262 11, IČO: 71682848, v ceně 410.900,00 Kč plus
21% DPH,
2) cenu vstupenek
a) 170,00 Kč v předprodeji (tj. do 12. 06. 2019 do 12,00 hodin)
b) 250,00 Kč na místě
hl. pro 6
10) Nabídky agentur – zajištění programu akce Novák fest
R.usn.č.218/2019
Rada s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o vytvoření a zajištění programu a personálního zajištění akce Novák Fest 2019 mezi
městem Příbram a agenturou Amden s.r.o., právnickou osobou vedené u Městského soudu v Praze
pod spisovou značkou C 53766, se sídlem: Freyova 12/1, Praha 9, PSČ: 190 00, IČ: 25149938, DIČ:
CZ25149938, v ceně 411.052,00 Kč + DPH 21 % DPH.
hl. pro 6
11) Návrh odpisových plánů dlouhodobého majetku příspěvkových organizací zřízených městem
Příbram pro rok 2019
R.usn.č.219/2019
Rada s c h v a l u j e
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pro rok 2019 částky určené na odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku dle návrhu
jednotlivých příspěvkových organizací zřízených městem Příbram, které vycházejí z jejich
dlouhodobého plánu odpisů tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě. Změny odpisového plánu jsou
povoleny pouze v rámci vyřazení nebo nákupu majetku.
hl. pro 6
12) Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2019
R.usn.č.220/2019
Rada s c h v a l u j e
12 a) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741
- OE o částku 1.203.960,38 Kč a navýšení výdajů kapitoly 787 - CSZS (neinvestiční transfer příspěvkové
organizaci s ÚZ 13013) ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční dotace na projekt "Sociální poradna
jako podpůrný nástroj proti sociálnímu vyloučení"
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE o
částku 1.203.960,38 Kč a navýšení výdajů kapitoly 787 - CSZS (neinvestiční transfer příspěvkové
organizaci s ÚZ 13013) ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční dotace na projekt "Sociální poradna
jako podpůrný nástroj proti sociálnímu vyloučení".
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

RP0023

741 - OE

4116

účelový
znak
13013

RP0023

741 - OE

4116

13013

RP0023

787 CSZS

4378

5336

13013

RP0023

787 CSZS

4378

5336

13013

paragraf

pol.

název akce
002
Neinvestiční
přijaté
transfery
002
Neinvestiční
přijaté
transfery
002
Transfery
neinvestiční
002
Transfery
neinvestiční

prvek
rozpočtu
4059

popis

částka změny

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

126 732,67

4058

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

1 077 227,71

4060

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

1 077 227,71

4061

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

126 732,67

12 b) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741
- OE (neinvestiční transfery ÚZ 13013) o částku 62.263,28 Kč a navýšení výdajů kapitoly 787 - CSZS ve
stejné výši z důvodu přijetí transferu pro Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram, který
představuje doplatek účelové dotace za rok 2018 na projekt Rozvíjení zkvalitňování sociální práce a
procesů ve službách
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE
(neinvestiční transfery ÚZ 13013) o částku 62.263,28 Kč a navýšení výdajů kapitoly 787 - CSZS ve
stejné výši z důvodu přijetí transferu pro Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram, který
představuje doplatek účelové dotace za rok 2018 na projekt Rozvíjení zkvalitňování sociální práce a
procesů ve službách.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

RP0032

741 - OE

4116

účelový
znak
13013

RP0032

741 - OE

4116

13013

RP0032

787 CSZS
787 CSZS

4351

5336

13013

4351

5336

13013

RP0032

paragraf

pol.

název akce
002 Neinvestiční
přijaté transfery
002 Neinvestiční
přijaté transfery
002 Transfery
neinvestiční
002 Transfery
neinvestiční

prvek
rozpočtu
3750
3749
3752
3751

popis

částka změny

Neinv. transfer - výzva 23
- ČR
Neinv. transfer - výzva 23
- EU
Neinv. dotace - výzva 23
- ČR
Neinv. dotace - výzva 23
- EU

6 554,03
55 709,25
6 554,03
55 709,25
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12 c) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu příjmů
kapitoly 741 - OE (dotace ÚZ 13013) o celkovou částku 33.000,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE
(rezerva z dotačních titulů) ve stejné výši a další změny rozpočtu v rámci běžných výdajů kapitoly 719 OVV z důvodu přijetí 33.000,00 Kč od Úřadu práce v Příbrami jako příspěvků za leden 2019 dle dvou
dohod o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku,
spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. PBA-JZ-77/2018 a č. PBAJZ-83/2018
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 OE (dotace ÚZ 13013) o celkovou částku 33.000,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva
z dotačních titulů) ve stejné výši a další změny rozpočtu v rámci běžných výdajů kapitoly 719 - OVV z
důvodu přijetí 33.000,00 Kč od Úřadu práce v Příbrami jako příspěvků za leden 2019 dle dvou dohod o
vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze
státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. PBA-JZ-77/2018 a č. PBA-JZ-83/2018.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

pol.

účel.
znak

název akce

RP0026

741 - OE

4116

13013

RP0026

741 - OE

4116

13013

RP0026

741 - OE

6171

5901

002 Neinvestiční přijaté
transfery
002 Neinvestiční přijaté
transfery
001 Ostatní

RP0029

719 OVV

6171

5011

13013

RP0029

719 OVV

6171

5011

13013

RP0029

719 OVV

6171

5032

13013

RP0029

719 OVV

6171

5032

13013

RP0029

719 OVV

6171

5031

13013

RP0029

719 OVV

6171

5031

13013

RP0029

719 OVV
719 OVV
719 OVV

6171

RP0029
RP0029

paragraf

prvek
rozpočt
u
4621

popis

částka změny

85 % ESF

28 050,00

4622

15 % SR

4 950,00

3369

33 000,00

4623

4624

5 % SR Platy

3 694,05

4627

85 % ESF Pojistné na
veřejné zdravotní
pojištění
15 % SR Pojistné na
veřejné zdravotní
pojištění
85 % ESF Pojistné na
sociální zabezpečení

1 883,60

4626

15 % SR Pojistné na
sociální zabezpečení

923,55

5011

013 OP Zaměstnanost:
Začínáme po 50 ve
Středočeském kraji II
013 OP Zaměstnanost:
Začínáme po 50 ve
Středočeském kraji II
013 OP Zaměstnanost:
Začínáme po 50 ve
Středočeském kraji II
013 OP Zaměstnanost:
Začínáme po 50 ve
Středočeském kraji II
013 OP Zaměstnanost:
Začínáme po 50 ve
Středočeském kraji II
013 OP Zaměstnanost:
Začínáme po 50 ve
Středočeském kraji II
001 Činnost místní správy

Rezerva z dotačních
titulů
85 % ESF Platy

182

Platy zaměstnanců

-24 627,00

6171

5031

001 Činnost místní správy

184

Sociální pojištění

-6 157,00

6171

5032

001 Činnost místní správy

185

Zdravotní pojištění

-2 216,00

4628

4625

20 932,95

332,40

5 233,45

12 d) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741
- OE (příspěvek z národního projektu č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000059, ÚZ13101) o částku 16.000,00
Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 717 - MP ve stejné výši z důvodu přijetí příspěvku 16.000,00 Kč (za
prosinec 2018) od Úřadu práce ČR dle Dohody č. PBA-VZ-43/2017 a jejích Dodatků č. 1-3
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE
(příspěvek z národního projektu č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000059, ÚZ13101) o částku 16.000,00
Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 717 - MP ve stejné výši z důvodu přijetí příspěvku 16.000,00 Kč (za
prosinec 2018) od Úřadu práce ČR dle Dohody č. PBA-VZ-43/2017 a jejích Dodatků č. 1-3.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.
RP0009
RP0017

RP0017

název akce

4116

účel.
znak
13101

5311

5011

13101

5311

5031

13101

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

kapit
ola
741 OE
717 MP

paragraf

717 MP

pol.

002 Neinvestiční přijaté transfery

prvek
rozpočtu
4630
4631

4632

popis

částka změny

Nové pracovní
příležitosti SR
Platy SR

16 000,00

Pojistné na
sociální

4 000,00

10 560,00
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RP0017

717 MP

5311

5032

13101

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

zabezpečení SR
Zdravotní
pojištění SR

4633

1 440,00

12 e) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu příjmů
kapitoly 741 - OE (příspěvek ÚZ 13013) o částku 15.000,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 749 - MěRK ve
stejné výši z důvodu přijetí příspěvku od Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Příbrami dle „Dohody o
vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze
státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. PBA-JZ-55/2018
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 OE (příspěvek ÚZ 13013) o částku 15.000,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 749 - MěRK ve stejné výši z
důvodu přijetí příspěvku od Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Příbrami dle „Dohody o vyhrazení
společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního
rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. PBA-JZ-55/2018.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

RP0019

741 - OE

4116

účel.
znak
13013

RP0019

741 - OE

4116

13013

RP0020

749 MěRK
749 MěRK
749 MěRK

6409

5011

13013

6409

5031

13013

6409

5032

13013

749 MěRK
749 MěRK
749 MěRK

6409

5011

13013

6409

5031

13013

6409

5032

13013

RP0020
RP0020

RP0020
RP0020
RP0020

paragraf

pol.

název akce
002 Neinvestiční přijaté
transfery
002 Neinvestiční přijaté
transfery
001 Běžné výdaje - správa
a údržba bytů a nebytů
001 Běžné výdaje - správa
a údržba bytů a nebytů
001 Běžné výdaje - správa
a údržba bytů a nebytů
001 Běžné výdaje - správa
a údržba bytů a nebytů
001 Běžné výdaje - správa
a údržba bytů a nebytů
001 Běžné výdaje - správa
a údržba bytů a nebytů

prvek
rozpočtu
4588

popis
85 % ESF

částka
změny
12 750,00

4587

15 % SR

2 250,00

4589

15 % SR - Platy

1 679,10

4591

15 % SR - Pojistné na
sociální zabezpečení
15 % SR - Pojistné na
veřejné zdravotní
pojištění
85 % ESF - Platy

419,85

85 % ESF - Pojistné na
sociální zabezpečení
85 % ESF - Pojistné na
veřejné zdravotní
pojištění

2 379,15

4593

4590
4592
4594

151,05

9 514,90

855,95

12 f) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. snížení rozpočtu výdajů
kapitoly 741 - OE (rezerva města) o částku 500.000,00 Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 717 - MP
ve stejné výši z důvodu platby nájmu z radarů
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. snížení rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE
(rezerva města) o částku 500.000,00 Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 717 - MP ve stejné výši z
důvodu platby nájmu z radarů.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0028

717 - MP

5311

5164

RP0030

741 - OE

6171

5901

účelový
znak

název akce
001 Provozní
výdaje MP
001 Ostatní

prvek
rozpočtu
85

popis

částka změny

Nájemné

500 000,00

3593

Rezerva města

-500 000,00

12 g) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741
- OE (dotace, ÚZ 13013) o částku 691.047.65 Kč a navýšení výdajů kapitoly 719 - OVV ve stejné výši z
důvodu přijetí 4. části dotace dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/2.1/042/0006112 na projekt:
Podpora sociálního začleňování rozvojem služeb systému prostupné bydlení
rozpočtové opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (dotace
ÚZ 13013) o částku 691.047.65 Kč a navýšení výdajů kapitoly 719 - OVV ve stejné výši z důvodu přijetí
4. části dotace dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/2.1/042/0006112 na projekt: Podpora
sociálního začleňování rozvojem služeb systému prostupné bydlení.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

účelz
nak

název akce

prvek
rozpočtu

popis

částka změny
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RP0018

741 - OE

4116

13013

RP0018

741 - OE

4116

13013

RP0027

719 OVV

4351

5169

13013

RP0027

719 OVV

4351

5169

13013

RP0027

719 OVV

4351

5169

RP0027

719 OVV

4351

5173

13013

RP0027

719 OVV

4351

5173

13013

RP0027

719 OVV

4351

5173

RP0027

719 OVV

4351

5139

13013

RP0027

719 OVV

4351

5139

13013

RP0027

719 OVV

4351

5139

RP0027

719 OVV

4351

5137

13013

RP0027

719 OVV

4351

5137

13013

RP0027

719 OVV

4351

5137

RP0027

719 OVV

4351

5175

13013

RP0027

719 OVV

4351

5175

13013

RP0027

719 OVV

4351

5175

RP0027

719 OVV

4351

5132

13013

RP0027

719 OVV

4351

5132

13013

RP0027

719 -

4351

5132

002 Neinvestiční přijaté
transfery
002 Neinvestiční přijaté
transfery

4063

72 741,86

4132

Prostředky státního
rozpočtu
Prostředky z
Evropského sociálního
fondu (ESF)
Nákup služeb 85 %

006 Podpora sociálního
začleňování rozvojem
služeb systému
prostupné bydlení
006 Podpora sociálního
začleňování rozvojem
služeb systému
prostupné bydlení
006 Podpora sociálního
začleňování rozvojem
služeb systému
prostupné bydlení
006 Podpora sociálního
začleňování rozvojem
služeb systému
prostupné bydlení
006 Podpora sociálního
začleňování rozvojem
služeb systému
prostupné bydlení
006 Podpora sociálního
začleňování rozvojem
služeb systému
prostupné bydlení
006 Podpora sociálního
začleňování rozvojem
služeb systému
prostupné bydlení
006 Podpora sociálního
začleňování rozvojem
služeb systému
prostupné bydlení
006 Podpora sociálního
začleňování rozvojem
služeb systému
prostupné bydlení
006 Podpora sociálního
začleňování rozvojem
služeb systému
prostupné bydlení
006 Podpora sociálního
začleňování rozvojem
služeb systému
prostupné bydlení
006 Podpora sociálního
začleňování rozvojem
služeb systému
prostupné bydlení
006 Podpora sociálního
začleňování rozvojem
služeb systému
prostupné bydlení
006 Podpora sociálního
začleňování rozvojem
služeb systému
prostupné bydlení
006 Podpora sociálního
začleňování rozvojem
služeb systému
prostupné bydlení
006 Podpora sociálního
začleňování rozvojem
služeb systému
prostupné bydlení
006 Podpora sociálního
začleňování rozvojem
služeb systému
prostupné bydlení
006 Podpora sociálního

4133

Nákup služeb 15 %

15 000,00

4134

Nákup služeb
spoluúčast

7 500,00

4355

Cestovné 85 %

850,00

4356

Cestovné 10 %

100,00

4357

Cestovné - spoluúčast

50,00

4126

Nákup materiálu 85 %

12 750,00

4127

Nákup materiálu 10 %

1 500,00

4129

Nákup materiálu
spoluúčast

750,00

4116

Nákup DHDM 85 %

17 000,00

4117

Nákup DHDM 10 %

2 000,00

4119

Nákup DHDM
spoluúčast

1 000,00

4090

Pohoštění 85 %

1 700,00

4093

Pohoštění 10 %

200,00

4095

Pohoštění spoluúčast

100,00

4121

Ochranné pomůcky 85
%

4 250,00

4122

Ochranné pomůcky 10
%

500,00

4124

Ochranné pomůcky

250,00

4062

618 305,79

127 500,00
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OVV

RP0027

719 OVV

4351

5011

13013

RP0027

719 OVV

4351

5011

13013

RP0027

719 OVV

4351

5011

RP0027

719 OVV

4351

5021

13013

RP0027

719 OVV

4351

5021

13013

RP0027

719 OVV

4351

5021

RP0027

719 OVV

4351

5031

13013

RP0027

719 OVV

4351

5031

13013

RP0027

719 OVV

4351

5031

RP0027

719 OVV

4351

5032

13013

RP0027

719 OVV

4351

5032

13013

RP0027

719 OVV

4351

5032

RP0027

719 OVV

4351

5038

13013

RP0027

719 OVV

4351

5038

13013

RP0027

719 OVV

4351

5038

RP0027

719 OVV

6171

5011

začleňování rozvojem
služeb systému
prostupné bydlení
006 Podpora sociálního
začleňování rozvojem
služeb systému
prostupné bydlení
006 Podpora sociálního
začleňování rozvojem
služeb systému
prostupné bydlení
006 Podpora sociálního
začleňování rozvojem
služeb systému
prostupné bydlení
006 Podpora sociálního
začleňování rozvojem
služeb systému
prostupné bydlení
006 Podpora sociálního
začleňování rozvojem
služeb systému
prostupné bydlení
006 Podpora sociálního
začleňování rozvojem
služeb systému
prostupné bydlení
006 Podpora sociálního
začleňování rozvojem
služeb systému
prostupné bydlení
006 Podpora sociálního
začleňování rozvojem
služeb systému
prostupné bydlení
006 Podpora sociálního
začleňování rozvojem
služeb systému
prostupné bydlení
006 Podpora sociálního
začleňování rozvojem
služeb systému
prostupné bydlení
006 Podpora sociálního
začleňování rozvojem
služeb systému
prostupné bydlení
006 Podpora sociálního
začleňování rozvojem
služeb systému
prostupné bydlení
006 Podpora sociálního
začleňování rozvojem
služeb systému
prostupné bydlení
006 Podpora sociálního
začleňování rozvojem
služeb systému
prostupné bydlení
006 Podpora sociálního
začleňování rozvojem
služeb systému
prostupné bydlení
001 Činnost místní
správy

spoluúčast

4091

Platy 85 %

204 827,05

4092

Platy 10 %

24 097,30

4094

Platy spoluúčast

12 048,65

4106

OON 85 %

133 110,00

4107

OON 10 %

15 660,00

4109

OON spoluúčast

7 830,00

4096

Sociální pojištění 85 %

84 484,50

4097

Sociální pojištění 10 %

9 939,30

4099

Sociální pojištění
spoluúčast

4 969,70

4101

Zdravotní pojištění 85
%

30 414,70

4103

Zdravotní pojištění 10
%

3 578,20

4102

Zdravotní pojištění
spoluúčast

1 789,10

4337

Povinné pojištění 85 %

1 419,59

4338

Povinné pojištění 10 %

167,01

4339

Povinné pojištění
spoluúčast

83,48

182

Platy zaměstnanců

-36 370,93

12 h) Návrh změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů na kapitole 741 - OE (dotace ÚZ
98074) o částku 10.000,00 Kč a výdajů kapitoly 719 - OVV ve stejné výši v souvislosti s přijetím
neinvestiční účelové dotace na úhradu výdajů spojených s novými a dodatečným volbami do
zastupitelstev obcí vyhlášených na den 16. března 2019 v obcích: Modřovice a Narysov, okres Příbram
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rozpočtové opatření na rok 2019, tj. navýšení příjmů na kapitole 741 - OE (dotace ÚZ 98074) o částku
10.000,00 Kč a výdajů kapitoly 719 - OVV ve stejné výši v souvislosti s přijetím neinvestiční účelové
dotace na úhradu výdajů spojených s novými a dodatečným volbami do zastupitelstev obcí vyhlášených
na den 16. března 2019 v obcích: Modřovice a Narysov, okres Příbram.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

RP0024

741 - OE

RP0025

719 OOVV

RP0025

719 OOVV

název akce

4111

účel.
znak
98074

6115

5011

98074

6115

5169

98074

012 Dotace ze SR - nové
a dodatečné volby do
zastupitelstev obcí
012 Dotace ze SR - nové
a dodatečné volby do
zastupitelstev obcí

paragraf

pol.

002 Neinvestiční přijaté
transfery

prvek
rozpočtu
2685

2701

2692

popis

částka změny

Nové a dodatečné
volby do
zastupitelstev obcí
Platy

10 000,00

Nákup ostatních
služeb

1 000,00

9 000,00

hl. pro 6
13) Zpráva o činnosti FV ZM Příbram za rok 2018
R.usn.č.221/2019
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
Zprávu o činnosti FV ZM Příbram za rok 2018.
II. u k l á d á
OE předložit tento materiál na zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 29.04.2019.
hl. pro 6
14) Ukončení smlouvy o výpůjčce - TS
R.usn.č.222/2019
Rada s c h v a l u j e
ukončení smlouvy o výpůjčce movitého majetku č. 1057/OE/2014 uzavřené dne 16.10.2014 mezi
městem Příbram jako půjčitelem a vypůjčitelem příspěvkovou organizací Technické služby města
Příbrami, U Kasáren 6, Příbram IV, IČO 00068047, a to na základě oboustranné dohody.
hl. pro 6
15) Návrh z jednání bytové komise ze dne 13.3.2019
R.usn.č.223/2019
Rada s c h v a l u j e
pronájem bytu č. 9 v Příbrami II, Žižkova čp. 326, 1+0, byt pro PVO v pořadí pro:
1) …………, bytem ………… a …………, bytem …………, na dobu určitou 2 let, za cenu 47,28
Kč/m2/měsíc za splnění podmínek dle NV č. 78/2016 Sb., a podmínky složení jistoty ve výši 3
měsíčních nájmů před podpisem nájemní smlouvy,
2) …………, bytem …………, na dobu určitou 2 let, za cenu 47,28 Kč/m2/měsíc za splnění podmínek
dle NV č. 78/2016 Sb., a podmínky složení jistoty ve výši 3 měsíčních nájmů před podpisem
nájemní smlouvy.
hl. pro 6
16) Pronájem prostoru k podnikání č. 702 v Příbrami VIII, Budovatelů čp. 115
R.usn.č.224/2019
Rada s c h v a l u j e
pronájem prostoru k podnikání č. 702 v Příbrami VIII, Budovatelů čp. 115 pro:
firmu Michaela Zrnová s.r.o. zastoupenou Michaelou Zrnovou, Čechovská 67, 261 01 Příbram VIII,
IČ 076 19 545, DIČ CZ076 19 545, je plátcem DPH, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou tři měsíce,
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za cenu 901,00 Kč/m2/rok bez DPH, účel užívání Sklad E-shopu s dětským oblečením, výdejní místo
pro E-shop, obchod a kancelář.
hl. pro 6
17) Pronájem prostoru k podnikání č. 700 v Příbrami VII, Bratří Čapků čp. 329
R.usn.č.225/2019
Rada s c h v a l u j e
pronájem prostoru k podnikání č. 700 v Příbrami VII, Bratří Čapků čp. 329 pro:
Lenku Doleželovou, Obory 59, 263 01 Dobříš, IČ 708 126 75, není plátcem DPH, na dobu neurčitou,
s výpovědní lhůtou tři měsíce, za cenu 1.210,00 Kč/m 2/rok bez DPH, účel užívání Kavárna s dětskou
hernou.
hl. pro 6
18) Žádost o pronájem části pozemku p. č. 980 o výměře cca 83 m2 v katastrálním území Příbram
R.usn.č.226/2019
Rada s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku p. č. 980 o výměře cca 83 m 2 z celkové výměry 352 m 2
v katastrálním území Příbram (část vyznačena v situačním snímku, který je nedílnou součástí tohoto
materiálu), za cenu 98 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, za účelem parkování vozidel, se společností
TURCEL s.r.o., IČO 07814763, se sídlem náměstí 17. listopadu 296, 261 01 Příbram VII.
Výše nájemného bude jedenkrát ročně upravována dle míry inflace vyhlašované Českým statistickým
úřadem a v případě prodlení s úhradou nájemného má pronajímatel právo na úhradu úroku z prodlení
ve výši dle platných předpisů za každý den prodlení s platbou nájemného.
hl. pro 6
19) Žádost o směnu části pozemku p. č. 3098/1 o výměře cca 121 m2 za část pozemku p. č. 3096/1
o výměře cca 42 m2, oba v k. ú. Příbram, včetně udělení souhlasu s oplocením
R.usn.č.227/2019
Rada n e s c h v a l u j e
záměr směny části pozemku p. č. 3098/1 o výměře cca 121 m 2 z celkové výměry 324 m2 v k. ú.
Příbram, který je ve vlastnictví společnosti OKNOPLASTIK s.r.o., se sídlem Levá 390/23,147 00 Praha
4 – Podolí, IČO 26737906, za část pozemku p. č. 3096/1 o výměře cca 42 m 2 z celkové výměry 4145
m2 v k. ú. Příbram, který je ve vlastnictví města Příbram, včetně udělení souhlasu města Příbram
s oplocením.
hl. pro 5
(nepřítomen 1)
20) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí nájemní a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene – stavba „Vybudování zastávky Příbram sídliště“
R.usn.č.228/2019
Rada I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí nájemní mezi vlastníkem pozemků městem Příbram a budoucí
oprávněnou osobou Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, se sídlem Praha 1 - Nové
Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČO 70994234, jejíž předmětem jsou pozemky p. č. 2284/1,
p. č. 4213/1, p. č. 4213/2, p. č. 4216, p. č. 4217/1, p. č. 2762/54, p. č. 4217/2, p. č. 4217/3,
p. č. 4219/104, p. č. 4219/155, p. č. 4219/156, p. č. 2284/10, p. č. 2284/11, p. č. 2284/12,
p. č. 2285/1, p. č. 2285/2 a p. č. 2323/9, vše v k. ú. Příbram, a to ve smyslu návrhu na uzavření uvedené
smlouvy, jenž je přílohou tohoto materiálu, přičemž nedílnou součástí této smlouvy jsou situace č. 1 až
č. 4 se zákresem předpokládaných částí pozemků dotčených nájmem v rámci stavby „Vybudování
zastávky Příbram sídliště“.
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II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi budoucím povinným městem
Příbram a budoucím oprávněným Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, se sídlem Praha
1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČO 70994234, jejíž předmětem jsou pozemky p. č.
2284/1, p. č. 4213/1, p. č. 4213/2, p. č. 4216 a p. č. 4217/1, vše v k. ú. Příbram, a to ve smyslu návrhu
na uzavření uvedené smlouvy, jenž je přílohou tohoto materiálu, přičemž nedílnou součástí této smlouvy
je situace se zákresem předpokládaného rozsahu věcného břemene na částech dotčených pozemků
v rámci stavby „Vybudování zastávky Příbram sídliště“.
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:
pozemky p. č. 2284/1 – komunikace IV. tř., ostatní pozemek
– uložení v komunikaci IV. tř. a v ostatním pozemku za shodnou cenu 100 Kč/bm
pozemek p. č. 4213/2 – účelová komunikace, ostatní pozemek
– uložení v účelové komunikaci a v ostatním pozemku za shodnou cenu
100 Kč/bm
– umístění 2 ks šachtice (0,68 m 2) za cenu 100 Kč/ks
pozemky p. č. 4213/1, p. č. 4216, p. č. 4217/1 – ostatní pozemek
– uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm
– umístění 4 ks šachtice (0,68 m 2) na pozemku
p. č. 4216 za cenu 100 Kč/ks
– umístění 1 ks šachtice (1,13 m 2) na pozemku
p. č. 4217/1 za cenu 200 Kč/ks.
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.
hl. pro 6
21) Žádost o přešetření a následné zřízení věcného břemene uloženého veřejného osvětlení včetně
umístěných 3 ks sloupů veřejného osvětlení v ulici K Podlesí
R.usn.č.229/2019
Rada s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene uloženého vedení veřejného osvětlení včetně umístěných 3 ks sloupů
veřejného osvětlení na části pozemku p. č. 2901/19 v k. ú. Příbram ve vlastnictví pana …………, bytem
…………, ve prospěch města Příbram, se sídlem Tyršova 108, 261 01 Příbram I, IČO 00243132, s tím,
že přesný rozsah věcného břemene je vymezen v geometrickém plánu č. 5907-156/2017 ze dne
22.05.2018 a jeho plocha činí 99 m 2, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 39.600 Kč.
hl. pro 6
22) Návrh na doprojednání věcného břemene uloženého podzemního komunikačního vedení veřejné
komunikační sítě přes pozemek p. č. 705/7 v k. ú. Příbram
R.usn.č.230/2019
Rada s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene uloženého podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě přes
pozemek ve vlastnictví města Příbram p. č. 705/7 v k. ú. Příbram, ve prospěch společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3,
IČO 04084063.
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:
pozemek p. č. 705/7 – komunikace III. tř., ostatní pozemek
– uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm
– uložení protlakem pod komunikací za cenu 200 Kč/bm
– uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm.
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.
hl. pro 6
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23) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN - p. č. 85/87 v k. ú.
Zdaboř
R.usn.č.231/2019
Rada s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN přes pozemek ve vlastnictví města Příbram
p. č. 85/87 v k. ú. Zdaboř, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín - Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035.
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:
pozemek p. č. 87/85 – komunikace III. tř.
– uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm a podélné uložení
do komunikace za cenu 400 Kč/bm.
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.
hl. pro 6
24) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN a VN - p. č. 2762/54,
p. č. 4219/155, p. č. 4219/156 a p. č. 4219/104, vše v k. ú. Příbram
R.usn.č.232/2019
Rada s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN přes pozemky ve vlastnictví města Příbram
p. č. 2762/54 a p. č. 4219/104, oba v k. ú. Příbram a kabelového vedení VN přes pozemky ve vlastnictví
města Příbram p. č. 2762/54, p. č. 4219/155, p. č. 4219/156 a p. č. 4219/104, vše v k. ú. Příbram,
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ
405 02, IČO 24729035.
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:
pozemky p. č. 2762/54, p. č. 4219/155, p. č. 4219/104 – ostatní pozemek
– uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm
pozemek p. č. 4219/156 – komunikace IV. tř.
– uložení v komunikaci IV. tř. za cenu 100 Kč/bm.
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.
hl. pro 6
25) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení podzemního vedení veřejné komunikační sítě
a zařízení v k. ú. Příbram a v k. ú. Březové Hory
R.usn.č.233/2019
Rada s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene uložení podzemního vedení veřejné komunikační sítě a zařízení přes
pozemky ve vlastnictví města Příbram p. č. 3257/2, p. č. 2877/2, p. č. 2901/2, p. č. 2903/19, vše
v k. ú. Příbram a p. č. 51/14, p. č. 647/48, p. č. 647/47, p. č. 647/45, p. č. 647/43, p. č. 712, p. č. 646, p.
č. 638, p. č. 94/3, p. č. 604/1, vše v k. ú. Březové Hory, ve prospěch společnosti T-Mobile Czech
Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO 64949681.
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:
pozemek p. č. 3257/2 – komunikace III. tř., účelová komunikace, ostatní pozemek
– uložení křížením komunikace III. tř. za cenu 1.500 Kč/bm a podélné uložení v této komunikaci
za cenu 400 Kč/bm
– uložení v účelové komunikaci a v ostatním pozemku za shodnou cenu 100 Kč/bm
– uložení podvrtem komunikace za cenu 200 Kč/bm
pozemky p. č. 2877/2 v k. ú. Příbram a p. č. 646, p. č. 638, p. č. 604/1, vše v k. ú. Březové Hory –
komunikace III. tř., ostatní pozemek
– uložení křížením komunikace III. tř. za cenu 1.500 Kč/bm a podélné uložení v této komunikaci
za cenu 400 Kč/bm
– uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm
– uložení podvrtem komunikace za cenu 200 Kč/bm
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pozemky p. č. 2901/2, p. č. 2903/19, oba v k. ú. Příbram a p. č. 51/14, p. č. 647/48, p. č. 647/47,
p. č. 647/45, p. č. 647/43, p. č. 712 – komunikace IV. tř., ostatní pozemek
– uložení v komunikaci IV. tř. a v ostatním pozemku za shodnou cenu 100 Kč/bm
pozemek p. č. 94/3 v k. ú. Březové Hory – ostatní pozemek
– uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm.
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.
hl. pro 6
26) Žádost o zřízení věcného břemene cesty přes část pozemku p. č. 1741/1 v k. ú. Příbram
R.usn.č.234/2019
Rada s c h v a l u j e
bezúplatné zřízení věcného břemene cesty přes část pozemku ve vlastnictví města Příbram
p. č. 1741/1 v k. ú. Příbram, ve prospěch pozemku p. č. 1745 v k. ú. Příbram, s tím, že přesný rozsah
věcného břemene bude vymezen v příslušném geometrickém plánu - viz vyznačený předpokládaný
rozsah věcného břemene zakreslený v katastrální mapě, která je jako příloha podané žádosti součástí
předloženého materiálu, přičemž v době uzavírání příslušného smluvního vztahu týkajícího se zřízení
věcného břemene bude v tomto smluvním dokumentu uveden jako oprávněný z věcného břemene ten,
který bude v té době vlastníkem pozemku, v jehož prospěch se věcné břemeno zřizuje.
hl. pro 6
27) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení vodovodní a kanalizační přípojky – p. č.
2633/26 v k. ú. Příbram
R.usn.č.235/2019
Rada s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene uložení vodovodní a kanalizační přípojky, přes pozemek ve vlastnictví města
Příbram p. č. 2633/26 v k. ú. Příbram, ve prospěch pozemku p. č. 2633/23 a pozemku
p. č. 2632/7, jehož součástí je stavba občanského vybavení č. p. 336 v Příbrami IV, vše
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 pozemků, v jejichž prospěch se věcné břemeno zřizuje.
Věcné břemeno bude pro každou inž. síť oceněno zvlášť dle "Zásad", a to:
pozemek p. č. 2633/26 – komunikace III. tř., ostatní pozemek
– uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm
– uložení podvrtem komunikace za cenu 200 Kč/bm
– uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm.
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.
hl. pro 6
28) Žádost o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 11/2006/526/OSB/K ze dne 01.02.2006,
dohodou
R.usn.č.236/2019
Rada s c h v a l u j e
uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 11/2006/526/OSB/K ze dne
01.02.2006, ve znění pozdějších dodatků, mezi městem Příbram a SPMP ČR Pobočným spolkem
Příbram, Žežická 193, Příbram VII, 261 01 Příbram, IČO 75109310, a to ke dni 31.03.2019.
hl. pro 6
29) Žádost o směnu pozemků v k.ú. Březové Hory a v k.ú. Příbram
R.usn.č.237/2019
Rada d o p o r u č u j e ZM
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schválit směnu pozemku p.č. 52/45 o výměře 39 m 2 a pozemku p.č. 52/46 o výměře 138 m 2, oba v k.ú
Březové Hory, ve vlastnictví společnosti TEN ART, spol. s r.o., se sídlem Husova 389, Příbram IV,
IČO 61683353, za část pozemku p.č. 52/36 o výměře 18 m2 z celkové výměry 855 m 2 (v situačním
snímku označeno jako p.č. 52/47), za část pozemku p.č. 647/50 o výměře 12 m 2 z celkové výměry 49
m2 (v situačním snímku označeno jako p.č. 647/52), oba v k.ú. Březové Hory a za část pozemku p.č.
2742/1 o výměře 145 m 2 z celkové výměry 1719 m 2, (v situačním snímku označeno jako p.č. 2742/175)
a za pozemek p.č. 2742/147 o výměře 2 m 2, oba v k.ú. Příbram, to vše ve vlastnictví města Příbram
s tím, že tato směna bude realizována bez doplatku ceny a společnost TEN ART, spol. s r.o. zaplatí
polovinu částky za znalecký posudek ve výši 1.250,- Kč.
hl. pro 6
30) Žádost o prodej pozemku p. č. 3177/5 v katastrálním území Příbram
R.usn.č.238/2019
Rada I. s c h v a l u j e
úhradu částky ve výši 20.320,00 Kč/rok za bezesmluvní užívání pozemku p.č. 3177/5, o výměře 635 m2,
v katastrálním území Příbram, společností AUTO ČERNÝ spol. s r.o., IČO: 46352228, se sídlem
Evropská 328, 261 01 Příbram I, a to zpětně od 1.3.2018.
II. d o p o r u č u j e ZM
schválit prodej pozemku p. č. 3177/5, o výměře 635 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
v katastrálním území Příbram, za cenu 400,00 Kč/m2, společnosti AUTO ČERNÝ spol. s r.o.,
IČO: 46352228, se sídlem Evropská 328, 261 01 Příbram I, s tím, že kupující uhradí náklady spojené
s vypracováním znaleckého posudku ve výši 2.000 Kč.
hl. pro 6
31) Žádost o prodej pozemků p. č. 399/1, p. č. 436/21, p. č. 440 a p. č. 441 v k.ú Příbram
R.usn.č.239/2019
Rada n e s c h v a l u j e
záměr prodeje pozemků p.č. 399/1, p.č. 436/21, p.č. 441 a části pozemku p.č. 440 o výměře cca 870 m2
z celkové výměry 2090 m 2 dle situačního snímku v příloze tohoto materiálu, vše v katastrálním území
Příbram.
hl. pro 5
proti 0
zdrž. 1
32) Žádost o prodej části pozemku p.č. 514/3, o výměře cca 9600 m2, z celkové výměry 17011 m2
v k.ú. Dubno
R.usn.č.240/2019
Rada d o p o r u č u j e ZM
schválit prodej části pozemku p.č. 514/3, o výměře cca 9600 m 2, z celkové výměry 17011 m2
v k.ú. Dubno, dle situačního snímku v příloze tohoto materiálu, za cenu 70 Kč/m2 do vlastnictví obce
Dubno, se sídlem Dubno 45, 261 01 Příbram, IČO: 00662810, s povinností kupujícího uhradit náklady
spojené s vypracováním znaleckého posudku ve výši 2.000 Kč a pro případ instalace vjezdové závory
ze strany kupujícího na pozemku sousedícím s předmětem prodeje nepřímo (p.č. 508/4 v k.ú. Dubno) i
přímo (p.č. 514/4 v k.ú. Dubno a p.č. 3812/411 v k.ú. Příbram), sjednání závazku kupujícího předat
prodávajícímu klíče od závory k zajištění přístupu na zbylou část pozemku p.č. 514/3 v k.ú. Dubno
v majetku města Příbram.
hl. pro 6
33) Návrh na uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě A č. 150/OP/2010 ze dne 28.05.2010
R.usn.č.241/2019
Rada s c h v a l u j e
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uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě A č. 150/OP/2010 uzavřené dne 28.05.2010, mezi
pronajímatelem městem Příbram a nájemcem společností SVZ Centrum s.r.o., IČO: 26092212, se
sídlem Aloise Jiráska 264, Příbram IV, ve znění jejích dodatků č. 1 až č. 3, kdy předmětem dodatku
bude zúžení předmětu smlouvy o průmyslové objekty – součásti pozemků p.č. 88, p.č. 89, p.č. 90, p.č.
92 a o průmyslový objekt na pozemku p.č. 93, vše v k.ú. Bytíz, s ohledem na provedení demolice
předmětných objektů.
hl. pro 6
34) Komise pro výchovu a vzdělávání
R.usn.č.242/2019
Rada n e s c h v a l u j e
částečnou revokaci usnesení Rady města Příbram R.usn.č.1263/2018 bod II ze dne 20.12.2018
v případě Komise pro výchovu a vzdělávání.
hl. pro 6
35) Bezplatné zapůjčení městského turistického vláčku na akci Divadlo patří dětem
R.usn.č.243/2019
Rada s c h v a l u j e
bezplatné zapůjčení městského turistického vláčku na akci Divadlo patří dětem.
hl. pro 6
36) Žádost o schválení navýšení úhrad za ubytování v Domově seniorů od 1. 4. 2019
R.usn.č.244/2019
Rada s c h v a l u j e
navýšení úhrad za ubytování v Domově seniorů, Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram,
p. o., a to od 1. 4. 2019 dle předloženého návrhu.
hl. pro 6
37) Žádost o schválení navýšení úhrad za obědy klientů pečovatelské služby od 1. 4. 2019
R.usn.č.245/2019
Rada s c h v a l u j e
navýšení úhrad za obědy klientů pečovatelské služby, Centra sociálních a zdravotních služeb města
Příbram, p. o., a to od 1. 4. 2019 dle předloženého návrhu.
hl. pro 6
38) Poskytování fakultativní činnosti asistovaný kontakt od 2. 1. 2019
R.usn.č.246/2019
Rada s c h v a l u j e
poskytování fakultativní činnosti asistovaný kontakt střediska Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi, Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram, p. o., a to od 2. 1. 2019.
hl. pro 6
39) Žádost o schválení přijímání darů v rámci potravinové pomoci
R.usn.č.247/2019
Rada s c h v a l u j e
přijímání darů v rámci potravinové pomoci Centru sociálních a zdravotních služeb města Příbram, p. o.,
od Potravinové banky Central z. s., Modletice.
hl. pro 6
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40) Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279, p.o. - změna nejvyššího povoleného počtu žáků
Usn. nebylo přijato.
Rada s o u h l a s í
s podáním žádosti o snížení nejvyššího povoleného počtu žáků Základní školy, Příbram VII, Bratří
Čapků 279, p.o. ze stávajících 660 na 600 žáků s účinností od 01.09.2020.
hl. pro 1
proti 4
zdrž. 1
Návrh nebyl přijat.
41) Bezbariérový přístup do Kulturního domu v Příbrami - výsledek
R.usn.č.248/2019
Rada I. r o z h o d u j e
o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku společnosti
INVESSALES, spol. s r.o., se sídlem Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2, IČO 62957678.
II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy se společností INVESSALES, spol. s r.o., se sídlem Podskalská 22/1512, 128 00
Praha 2, IČO 62957678, za nabídkovou cenu 5 485 947,44 Kč bez DPH/6 637 996,40 Kč s DPH.
III. u k l á d á
OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení zakázky dle bodů I. a II. tohoto usnesení.
hl. pro 6
42) Modernizace lůžkového výtahu – Příbram VIII/102 – hodnotící komise
R.usn.č.249/2019
Rada s c h v a l u j e
v souladu s čl. VI odst. 3 směrnice č. 2/2011 na zakázku „Modernizace lůžkového výtahu – Příbram
VIII/102“ hodnotící komisi ve složení
člen
Mgr. Jan Konvalinka
Ing. Jindřich Novák
Ing. Pavla Sýkorová
Alena Tůmová
Mgr. Hana Marie Levanti
náhradník
Bc. Barbora Hrušovská
hl. pro 6
43) Distribuce městského zpravodaje Kahan – uzavření dodatku č. 1
R.usn.č.250/2019
Rada I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 798/OKM/2017 se společností SAMAB PRESS GROUP a.s.,
se sídlem Cyrilská 14, 602 00 Brno, IČO 25524291, na základě kterého se zvýší cena distribuce
Kahanu za jeden měsíc z 11.628,00 Kč bez DPH na 16.750,00 Kč bez DPH.
II. u k l á d á
OPVZ učinit právní kroky související s uzavřením dodatku dle bodu I. tohoto usnesení.
hl. pro 6
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44) Návrh na změny stanov Turistické oblasti Brdy a Podbrdsko, z. s.
R.usn.č.251/2019
Rada d o p o r u č u j e Z M
schválit:
1) částečnou revokaci usn.č.956/2018/ZM ze dne 23. 4. 2018 v části I, bod 3,
2) změny stanov Turistické oblasti Brdy a Podbrdsko, z. s. v předloženém znění.
hl. pro 6
45) Delegace osoby k zastupování města Příbram v orgánech spolku Střední Čechy, z. s.
R.usn.č.252/2019
Rada d o p o r u č u j e ZM
schválit:
1) částečnou revokaci usn. č. 957/2018/ZM ze dne 23. 4. 2018 v části II,
2) delegaci paní Bc. Zuzany Kučerové k zastupování města v orgánech spolku Střední Čechy, z. s.,
s účinností ode dne přijetí usnesení Zastupitelstvem města Příbram.
hl. pro 6
46) Zimní stadion – nájemní nebytové prostory
R.usn.č.253/2019
Rada I. u d ě l u j e
1) souhlas SZM Příbram, p. o., IČO 71217975, k přenechání části předmětu výpůjčky (nebytové
nájemní prostory v budově Zimního stadionu, konkrétně herna/bar, o přibližné velikosti 550 m 2)
do užívání jinému, a to společnosti HDC Czech republic, s.r.o., IČO 07023471, na dobu delší než
6 měsíců, dle parametrů a vyhodnocení výběrového řízení v důvodové zprávě,
2) souhlas SZM Příbram, p. o., IČO 71217975, k přenechání části předmětu výpůjčky (nebytové
nájemní prostory v budově Zimního stadionu, konkrétně sklad, o přibližné velikosti 230 m 2)
do užívání jinému, a to společnosti HDC Czech republic, s.r.o. IČO 07023471, na dobu delší než
6 měsíců, dle parametrů a vyhodnocení výběrového řízení v důvodové zprávě,
3) souhlas vlastníka objektu k rekolaudaci předmětných nájemních prostor z provozovny herna/bar
a sklad na provozovnu sportovní centrum,
4) souhlas k realizaci stavebních úprav potřebných ke změně účelu užívání, a to bez kompenzačního
nároku ze strany nájemce vůči majiteli nemovitosti (město Příbram) (při realizaci i ukončení
nájemního vztahu), a to dle parametrů uvedených v příloze č. 4 – Záměr - stavební úpravy,
5) souhlas SZM Příbram, p. o., IČO 71217975, k uzavření dodatku č.1 ke „Smlouva o smlouvě
budoucí“ ze dne 05.10.2018, se společností HDC Czech republic, s.r.o., IČO 07023471, jehož
obsahem bude změna předmětu budoucího nájmu ve smyslu přílohy č. 3 tohoto materiálu.
II. s c h v a l u j e
SZM Příbram, p. o., IČO 71217975, záměr využití nebytových prostor o výměře cca 721 m 2 (1NP –
ochoz ZS) v budově Zimního stadionu Příbram, Legionářů č.p. 378, Příbram VII, ochoz Zimního
stadionu, a to dle parametrů uvedených v důvodové zprávě.
III. u k l á d á
SZM vypsat výběrové řízení na nebytový prostor na ochozu Zimního stadionu Příbram, Legionářů
čp. 378, Příbram VII.
hl. pro 6
47) Audit SZM PB, p. o. - informace o aktuálním provozním stavu organizace SZM Příbram, p. o.
a odstraněných nedostatcích (12/2018-2/2019)
R.usn.č.254/2019
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Rada

bere na vědomí
informace o aktuálním provozním stavu organizace SZM Příbram, p. o. a odstraněných nedostatcích
plynoucích z provedeného auditu (6-7/2018) za období 12/2018 až 2/2019, dle důvodové zprávy.
hl. pro 6

48) SZM Příbram, p. o. – středisko Gastro provoz
R.usn.č.255/2019
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
informace z provedené provozní analýzy střediska Gastro provoz v p. o. SZM Příbram, a to za obdobní
od 01.03.2018 do 28.02.2019, viz příloha č. 1 materiálu – Analýza fungování.
II. s c h v a l u j e
záměr zanechat středisko Gastro provoz, které je správě SZM Příbram, p. o., a to dle parametrů
uvedených v důvodové zprávě materiálu a přílohy č. 2 – Varianty dalšího postupu.
III. u k l á d á
SZM Příbram, p. o., ve spolupráci s OSM, zajistit veškeré potřebné kroky k realizaci a naplnění
schváleného záměru uvedeného v bodě II. tohoto materiálu.
hl. pro 6
49) Žádost o schválení investiční akce – osvětlení minigolf, skatepark
R.usn.č.256/2019
Rada s c h v a l u j e
předložený návrh – žádost o schválení investiční akce – realizace osvětlení na nově zrekonstruovaném
hřišti minigolfu a skateparku v areálu Nový rybník.
hl. pro 6
50) Uzavření smlouvy o náhradě za omezení užívání silnice s Krajskou správou a údržbou silnic
Středočeského kraje, v souvislosti se stavbou „Výměna vodovodního a kanalizačního řadu a
prodloužení dešťové kanalizace v ul. Na Leštině, Příbram IX“
R.usn.č.257/2019
Rada s c h v a l u j e
uzavřít smlouvu o náhradě za omezení užívání silnice 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
II/118 ve výši 5.000,00 Kč bez DPH, to je 6.050,00 Kč s DPH.
hl. pro 6
51) ČOV - rekonstrukce havarijního stavu bezpečnostních elektro uzávěrů ve strojovně plynojemu
R.usn.č.258/2019
Rada s c h v a l u j e
přímé zadání a uzavření smlouvy o dílo na odstranění havarijního stavu bezpečnostních elektro
uzávěrů ve strojovně plynojemu, s firmou ECoGas Technology, s. r. o., se sídlem Komenského 4,
Klatovy IV, PSČ 339 01, IČO 01422219, na základě výjimky podle Vnitřní směrnice č. 2/2011, čl. VII,
odst. 6., písmeno b), za nabídkovou cenu 588.035,00 Kč bez DPH, to je 711.522,35 Kč včetně DPH,
na základě cenové nabídky č. N-18-153, která je nedílnou součástí smlouvy.
hl. pro 6
52) Návrh obce Stachy na uzavření smlouvy na svoz a zneškodňování komunálního odpadu pro rok
2019 - chata Granit Zadov
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R.usn.č.259/2019
Rada s c h v a l u j e
uzavření smlouvy na svoz a zneškodňování komunálního odpadu pro rok 2019 mezi objednatelem
městem Příbram a dodavatelem obcí Stachy, Stachy 200, 384 73 Stachy, IČO: 00250678, na dobu
určitou od 1.1.2019 do 31.12.2019, za celkovou cenu 23.250,00 Kč včetně DPH.
hl. pro 6
53) Interiérové vybavení – Půdní vestavba ZŠ 28. října, Příbram VII – dílčí část 1 – Školní nábytek výsledek
R.usn.č.260/2019
Rada I. r o z h o d u j e
o výběru nejvhodnější nabídky na plnění dílčí části 1 veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku společnosti
MY DVA group a.s., se sídlem Osadní 1053/28, 170 00 Praha 7 - Holešovice, IČO 29030684.
II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy se společností MY DVA group a.s., se sídlem Osadní 1053/28, 170 00 Praha 7 Holešovice, IČO 29030684, za nabídkovou cenu 2 942 864,41 Kč bez DPH/ 3 560 844,16 Kč s DPH.
III. u k l á d á
OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení zakázky dle bodů I. a II. tohoto usnesení.
hl. pro 6
54) Úpravy hlediště divadla A. Dvořáka v Příbrami - výsledek
R.usn.č.261/2019
Rada I. r o z h o d u j e
o vyloučení účastníka zadávacího řízení společnosti Staler spol. s r.o, se sídlem Dubno 62, 261 01
Příbram, IČO 25347942, ze zadávacího řízení v souladu s ustanoveními § 48 odst. 2 písm. a) a § 48
odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
II. r o z h o d u j e
o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku společnosti
INVESSALES, spol. s r.o., se sídlem Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2, IČO 62957678.
III. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy se společností INVESSALES, spol. s r.o., se sídlem Podskalská 22/1512, 128 00
Praha 2, IČO 62957678, za nabídkovou cenu 8 364 859,67 Kč bez DPH/ 10 121 481,00 Kč s DPH.
IV. u k l á d á
OPVZ učinit právní kroky související s vyloučením účastníka zadávacího řízení a s rozhodnutím
o přidělení zakázky dle bodů I., II. a III. tohoto usnesení.
hl. pro 6
55) Objekt zázemí Nový rybník – zajištění stavby – 2. část, výběr dodavatelů
R.usn.č.262/2019
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
stávající situaci vzniklou na objektu zázemí Nový rybník a předloženou přílohu tohoto materiálu.
II. s c h v a l u j e
uzavření smluvního vztahu na provedení dodávek a prací na zakázce: „Objekt zázemí – Nový rybník“
se zhotoviteli:
1) TZB PRO klimatizace s.r.o., se sídlem Pod Zvíkovcem 1616, 399 01 Milevsko, IČO 02765501,
na dokončení vzduchotechniky v částce 18 114,00 Kč bez DPH, tj. 21 917,94 Kč vč. DPH,
2) Petr Vokál, se sídlem Bořetice 40, 280 02 Červené Pečky, IČO: 48661708, na dokončení
stěnových stěrek v částce 222 700,00 (není plátce DPH),
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3) ENPRAG, s.r.o., se sídlem K Holyni 833/42, Slivenec, 154 00 Praha 5, IČO: 62743741 na dodání
šatních skříněk v částce 6 394,00 Kč bez DPH, tj. 7 737,00 Kč vč. DPH,
4) Josef Bruckner, se sídlem 262 72 Nestrašovice 5, IČO: 14770202 na dodávku a montáž plechové
masky atiky a lemování soklu v částce 175 400,00 Kč bez DPH, tj. 212 234,00 Kč vč. DPH.
III. u k l á d á
OIRM ve spolupráci s OPVZ administrovat uzavření smluv dle bodu II. tohoto usnesení.
hl. pro 6
Hlasováno o zařazení bodu „Oprava ploché střechy na Zimním stadionu Příbram – výsledek“ do programu
jednání RM.
R.usn.č.263/2019
Rada s c h v a l u j e
zařazení materiálu „Oprava ploché střechy na Zimním stadionu Příbram – výsledek“ do programu
jednání RM dne 18.03.2019, jako bod č. 56.
hl. pro 6
56) Oprava ploché střechy na Zimním stadionu Příbram - výsledek
R.usn.č.264/2019
Rada I. r o z h o d u j e
o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku společnosti W.H.A.
system spol. s r.o., se sídlem Uničovská 52, 787 01 Šumperk, IČO 61945251.
II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy se společností W.H.A. system spol. s r.o., se sídlem Uničovská 52, 787 01 Šumperk,
IČO 61945251, za nabídkovou cenu 4 992 363,81 Kč bez DPH/ 6 040 760,21 Kč s DPH.
III. u k l á d á
OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení zakázky dle bodů I. a II. tohoto usnesení.
hl. pro 6
57) Různé

Zápis ověřili:
Ing. Martin Buršík, MBA
Svatopluk Chrastina
Mgr. Jan Konvalinka,
místostarosta
Zapsala: Iva Černohorská
Příbram, dne: 21.03.2019
Ověřeno: 25.03.2019
Vyvěšeno: 26.03.2019
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