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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 01.04.2019 
od 13.00 hodin na Městském úřadě Příbram 

 
 
Přítomni: 
členové rady - Ing. Jindřich Vařeka; Ing. Martin Buršík, MBA; Mgr. Jan Konvalinka; Mgr. Zorka Brožíková; 

Svatopluk Chrastina; Ing. Petr Rotter; Mgr. Renáta Vesecká  
tajemnice MěÚ - Ing. Jaroslava Poláková 
tisková mluvčí - Eva Švehlová, DiS. 
zapisovatelka - Iva Černohorská 
 
 
1) Zahájení, kontrola zápisu a usnesení z minulé RM, ověřovatelé 

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Renáta Vesecká, Ing. Petr Rotter  
 
 
2) Schválení programu včetně návrhů změn a doplňků 

 
P r o g r a m: 
1. Zahájení, kontrola zápisu a usnesení z minulé RM, určení ověřovatelů 
2. Schválení programu včetně návrhu změn a doplňků 
3. Informace členů RM 
4. Interpelace 
5. Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2019 
6. I. výběrové řízení v roce 2019 na poskytování zápůjček z Fondu zápůjček města Příbram  
7. Platový postup vedoucí Městské realitní kanceláře 
8. Vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Příbrami 
9. Ivan Bukovský – žádost o dar 

10. Žádost o udělení souhlasu se stavbou „Obnova NN v ulici Horymírova – Příbram“ v ochranném pásmu 
vodovodu a kanalizace ve vlastnictví města Příbram 

11. Zřízení fialové parkovací zóny 
12. Opravy komunikací – zalití spar 
13. Zrušení podchodu ve Školní ulici 
14. Opravy komunikací pomocí technologie „TURBO“ 
15. Úprava kamenných obrub v ulici Bytízská, Luční a Na Leštině, II.etapa 
16. Městský turistický vláček – 2019 
17. Zprovoznění bezhotovostních plateb na parkovacích automatech 
18. Poskytnutí vyfrézovaného materiálu společnosti Městské lesy s.r.o. 
19. Žádost o schválení uzavření podpachtovní smlouvy na podpacht části pozemku   p. č. 3737/72 v k.ú. 

Příbram 
20. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení NTL plynovodní přípojky – p. č. 515/102 v k. ú. 

Březové Hory 
21. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení vodovodní přípojky – p. č. 29/4 a p. č. 40/6 v k. ú. 

Orlov 
22. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení zemního kabelového vedení NN, budoucího 

umístění venkovního vedení NN a budoucího umístění      2 ks podpěrných bodů a 1 ks pojistkové skříně – 
p. č. 4266/6, p. č. 4266/1, p. č. 4266/7, p. č. 2272/136, vše v k. ú. Příbram 

23. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN - p. č. 4266/7 a p. č. 
2272/136, oba v k. ú. Příbram 

24. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení vodovodní přípojky - p. č. 4737 v k. ú. Příbram 
25. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN - p. č. 677/2 v k. ú. Březové 

Hory 
26. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN - p. č. 24, p. č. 7/1, p. č. 

362/1, p. č. 362/2 a p. č. 365/1, vše v k. ú. Žežice 
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27. Návrh na uzavření nájemních smluv na pronájem části pozemku p. č. 2520/1 a části pozemku p. č. 2545/1, 
oba v k. ú. Příbram 

28. Žádost o prodej pozemku p. č. 152/2 v katastrálním území Žežice 
29. Žádost o prodej části pozemku p. č. 1021/1 a části pozemku p. č. 1023/41, oba v katastrálním území 

Příbram 
30. Žádost o prodej části pozemku p. č. 587/2 o výměře cca 1447 m2 z celkové výměry 3115 m2 v katastrálním 

území Podlesí nad Litavkou 
31. Dvě žádosti o prodej pozemků p. č. 925 a p. č. 3170/4, oba v katastrálním území Příbram 
32. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení zemního kabelového vedení NN, budoucího 

umístění vzdušného vedení NN a budoucího umístění 2 ks plastového pilíře a 1 ks sloupu NN – k. ú. 
Příbram 

33. Přihlášení města Příbram do výběrového řízení s aukcí pro prodej pozemku p. č. 447 v k. ú. Liha 
34. Pořádání akce CZECH CUP PŘÍBRAM 2019 – STIHL TIMBERSPORTS 
35. Žádost o schválení investiční akce – zkulturnění vtoku u betonových trub mezi kalníky 
36. Žádost o schválení investiční akce – rekonstrukce kanceláře SZM Příbram, p.o. na Zimním stadionu 
37. Zastupování města Příbram ve Svazu měst a obcí České republiky 
38. Úprava zahrady v přírodním stylu – MŠ Pohádka – veřejná zakázka malého rozsahu 
39. Zápis z jednání Zahraniční komise 
40. Zápisy z jednání KMTS 
41. Záměr zakázky – „Výměna oken a dveří v DPS Hradební“ 
42. Přijetí dotace na projekt „Chytrá Příbram: zavedení konceptu Smart City do strategického řízení města“ 
43. Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2019 v rámci kapitoly 789 - SOSH na straně běžných 

výdajů dle usnesení RM ze dne 04.02.2019 R.usn.č. 85/2019 bodu II 
44. 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 

45. Žádost SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Žežice o krátkodobou výpůjčku prostor v budově č. p. 7, 
v obci Příbram, části obce Žežice 

46. Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb se společností SEHAZ Příbram, společnost s ručením 
omezeným 

47. Smlouva o dodávce vody pro chatu Granit 
48. Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. 
49. Interiérové vybavení – Půdní vestavba ZŠ 28. října, Příbram VII – dílčí část 2 – HW a SW vybavení – 

výsledek 
50. Půdní vestavba ZŠ 28. října, Příbram VII – změna rozsahu prací 
51. Žádost o povolení záboru veřejného prostranství 
52. Různé 

 
R.usn.č.265/2019        
Rada      s c h v a l u j e 
              upravený program dnešního jednání RM. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
3) Informace členů RM 

 
  
4) Interpelace 

 
 
5) Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2019 

R.usn.č.266/2019        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

 
5 a) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 na straně kapitálových výdajů v 
rámci kapitoly 786 - OIRM z důvodu posílení rozpočtu dotačního projektu 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003305 s názvem: Půdní vestavba ZŠ 28. října, Příbram VII z vlastní rezervy 
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rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 na straně kapitálových výdajů v rámci kapitoly 
786 - OIRM z důvodu posílení rozpočtu dotačního projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003305 
s názvem: Půdní vestavba ZŠ 28. října, Příbram VII z vlastní rezervy. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpo
čtu 

popis částka změny 

RP0031 786 - 
OIRM  

3639 6901  009 Rezerva na 
kapitálové výdaje 

3598 Rezerva -888 435,00 

RP0031 786 - 
OIRM  

3113 6121 17968 014 Půdní 
vestavba ZŠ 28. 
října, Příbram VII 

4466 Budovy, stavby, haly 90 % 
SR 

799 592,00 

RP0031 786 - 
OIRM  

3113 6121  014 Půdní 
vestavba ZŠ 28. 
října, Příbram VII 

4467 Budovy, stavby, haly 10 % 
město 

88 843,00 

 
 

5 b) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 v rámci běžných výdajů kapitoly 
788 - ŠŠZ (neinvestiční transfery s ÚZ 33063 na projekt Šablony II pro MŠ Školní 131, Příbram VIII) 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 v rámci běžných výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ 
(neinvestiční transfery s ÚZ 33063 na projekt Šablony II pro MŠ Školní 131, Příbram VIII). 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0035 788 - ŠŠZ 3111 5331 33063 001 Mateřské 
školy 

4611 Šablony II pro MŠ 
Školní, Příbram 

-117 610,82 

RP0035 788 - ŠŠZ 3111 5331 33063 001 Mateřské 
školy 

4612 Šablony II pro MŠ 
Školní, Příbram 

-666 461,18 

RP0035 788 - ŠŠZ 3111 5336 33063 001 Mateřské 
školy 

4636 Šablony II pro MŠ 
Školní, Příbram - EU 

666 461,18 

RP0035 788 - ŠŠZ 3111 5336 33063 001 Mateřské 
školy 

4635 Šablony II pro MŠ 
Školní, Příbram - SR 

117 610,82 

 
 

5 c) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 v rámci výdajů kapitoly 785 – 
OSM, tj. posílení kapitálových výdajů o 10.000,00 Kč snížením běžných výdajů ve stejné výši 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 v rámci výdajů kapitoly 785 – OSM, tj. 
posílení kapitálových výdajů o 10.000,00 Kč snížením běžných výdajů ve stejné výši. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0041 785 - OSM 3639 6121  001 Nakládání s majetkem  4629 Výkup staveb 10 000,00 

RP0041 785 - OSM 3613 5179  007 Nebytové prostory 3379 Volné nebytové prostory -10 000,00 

 
 

5 d) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE (transfery ÚZ 33063) o částku 2.785.223,22 Kč a rozpočtu výdajů kapitol: 719 - OVV o 
částku 664.799,57 Kč, 788 - ŠŠZ o částku 1.905.638,15 Kč a kapitoly 787 - CSZS o částku 214.785,50 Kč a 
další změny v rámci výdajů kapitoly 719 - OVV  z důvodu přijetí 1. platby dotace v roce 2019 dle 
Rozhodnutí MŠMT ČR o poskytnutí dotace č. 15_007/0000235-01 na projekt "Inkluzivní vzdělávání na ZŠ 
v Příbrami 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - 
OE (transfery ÚZ 33063) o částku 2.785.223,22 Kč a rozpočtu výdajů kapitol: 719 - OVV o částku 
664.799,57 Kč, 788 - ŠŠZ o částku 1.905.638,15 Kč a kapitoly 787 - CSZS o částku 214.785,50 Kč a 
další změny v rámci výdajů kapitoly 719 - OVV  z důvodu přijetí 1. platby dotace v roce 2019 dle 
Rozhodnutí MŠMT ČR o poskytnutí dotace č. 15_007/0000235-01 na projekt "Inkluzivní vzdělávání na 
ZŠ v Příbrami. 

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

nak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0033 741 - OE  4116 33063 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

3890 Inkluzicní vzdělávání - EU 2 492 041,83 

RP0033 741 - OE  4116 33063 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

3891 Inkluzivní vzdělávání - ČR 293 181,39 

RP0034 788 - ŠŠZ 3113 5336 33063 002 Základní školy 3892 Inkluzivní vzdělávání - EU 98 600,50 

RP0034 788 - ŠŠZ 3113 5336 33063 002 Základní školy 3893 Inkluzivní vzdělávání - ČR 11 567,66 
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RP0034 788 - ŠŠZ 3113 5336 33063 002 Základní školy 3894 Inkluzivní vzdělávání - EU 603 528,50 

RP0034 788 - ŠŠZ 3113 5336 33063 002 Základní školy 3895 Inkluzivní vzdělávání - ČR 70 805,02 

RP0034 788 - ŠŠZ 3113 5336 33063 002 Základní školy 3896 Inkluzivní vzdělávání - EU 408 482,00 

RP0034 788 - ŠŠZ 3113 5336 33063 002 Základní školy 3897 Inkluzivní vzdělávání - ČR 47 922,47 

RP0034 788 - ŠŠZ 3113 5336 33063 002 Základní školy 3898 Inkluzivní vzdělávání - EU 422 398,06 

RP0034 788 - ŠŠZ 3113 5336 33063 002 Základní školy 3899 Inkluzivní vzdělávání - ČR 49 555,08 

RP0034 788 - ŠŠZ 3113 5336 33063 002 Základní školy 3900 Inkluzivní vzdělávání - EU 172 537,08 

RP0034 788 - ŠŠZ 3113 5336 33063 002 Základní školy 3901 Inkluzivní vzdělávání - ČR 20 241,78 

RP0039 787 - 
CSZS 

4351 5336 33063 002 Transfery 
neinvestiční  

3902 Inkluzivní vzdělávání - EU 192 233,02 

RP0039 787 - 
CSZS 

4351 5336 33063 002 Transfery 
neinvestiční  

3903 Inkluzivní vzdělávání - ČR 22 552,48 

RP0040 719 - 
OVV 

3113 5021 33063 007 Inkluzivní 
vzdělávání na ZŠ 
v Příbrami 

3904 Ostatní osobní náklady - EU 48 960,00 

RP0040 719 - 
OVV 

3113 5021 33063 007 Inkluzivní 
vzdělávání na ZŠ 
v Příbrami 

3905 Ostatní osobní náklady - ČR 5 760,00 

RP0040 719 - 
OVV 

3113 5011 33063 007 Inkluzivní 
vzdělávání na ZŠ 
v Příbrami 

3907 Platy - ČR 33 493,70 

RP0040 719 - 
OVV 

3113 5031 33063 007 Inkluzivní 
vzdělávání na ZŠ 
v Příbrami 

3908 Sociální pojištění - EU 83 414,11 

RP0040 719 - 
OVV 

3113 5031 33063 007 Inkluzivní 
vzdělávání na ZŠ 
v Příbrami 

3909 Sociální pojištění - ČR 9 813,43 

RP0040 719 - 
OVV 

3113 5032 33063 007 Inkluzivní 
vzdělávání na ZŠ 
v Příbrami 

3914 Zdravotní pojištění - EU 30 029,85 

RP0040 719 - 
OVV 

3113 5032 33063 007 Inkluzivní 
vzdělávání na ZŠ 
v Příbrami 

3911 Zdravotní pojištění - ČR 3 532,92 

RP0040 719 - 
OVV 

3113 5011 33063 007 Inkluzivní 
vzdělávání na ZŠ 
v Příbrami 

3906 Platy - EU 285 948,84 

RP0040 719 - 
OVV 

3113 5021  007 Inkluzivní 
vzdělávání na ZŠ 
v Příbrami 

3913 Ostatní osobní náklady - 
spoluúčast 

2 880,00 

RP0040 719 - 
OVV 

3113 5011  007 Inkluzivní 
vzdělávání na ZŠ 
v Příbrami 

3912 Platy - spoluúčast 16 746,85 

RP0040 719 - 
OVV 

3113 5031  007 Inkluzivní 
vzdělávání na ZŠ 
v Příbrami 

3916 Sociální pojištění - spoluúčast 4 906,71 

RP0040 719 - 
OVV 

3113 5032  007 Inkluzivní 
vzdělávání na ZŠ 
v Příbrami 

3915 Zdravotní pojištění - 
spoluúčast 

1 766,46 

RP0040 719 - 
OVV 

6171 5011  001 Činnost místní 
správy 

182 Platy zaměstnanců -146 590,70 

RP0040 719 - 
OVV 

3113 5331  007 Inkluzivní 
vzdělávání na ZŠ 
v Příbrami 

4266 Mimořádný příspěvek  284 137,40 

 
 

5 e) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - 
OE (příspěvek - Aktivní politika zaměstnanosti, ÚZ 13101) o částku 38.225,00 Kč a výdajů kapitoly 749 - 
MěRK ve stejné výši z důvodu přijetí příspěvku (za leden 2019) od Úřadu práce ČR dle Dohody o 
vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. PBA-V-
45/2018 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE 
(příspěvek - Aktivní politika zaměstnanosti, ÚZ 13101) o částku 38.225,00 Kč a výdajů kapitoly 749 - 
MěRK ve stejné výši z důvodu přijetí příspěvku (za leden 2019) od Úřadu práce ČR dle Dohody o 
vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. PBA-V-
45/2018. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0036 749 - 
MěRK 

6409 5011 13101 001 Běžné výdaje - 
správa a údržba 
bytů a nebytů 

4570 Platy 28 526,00 
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RP0036 749 - 
MěRK 

6409 5031 13101 001 Běžné výdaje - 
správa a údržba 
bytů a nebytů 

4571 Pojistné na sociální 
zabezpečení a 
příspěvek na státní 
politiku 
zaměstnanosti 

7 132,00 

RP0036 749 - 
MěRK 

6409 5032 13101 001 Běžné výdaje - 
správa a údržba 
bytů a nebytů 

4572 Pojistné na veřejné 
zdravotní pojištění 

2 567,00 

RP0038 741 - OE  4116 13101 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

4137 Vyhrazení 
společensky 
účelného prac. místa 

38 225,00 

 
 

5 f) 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 leden 
2019) 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 
leden 2019) 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. kapitola paragraf pol. účel. 

znak 
název akce prvek 

rozpo
čtu 

popis částka změny 

RP0037 741 - OE  4116 13101 002 Neinvestiční přijaté transfery 4630 Nové pracovní 
příležitosti SR 

16 000,00 

RP0045 717 - MP 5311 5011 13101 002 OP Zaměstnanost - vytvoření 
prac. příležitostí v rámci veřejně 
prospěšných prací (koordinátor a 
pomocník APK) 

4631 Platy SR 10 560,00 

RP0045 717 - MP 5311 5031 13101 002 OP Zaměstnanost - vytvoření 
prac. příležitostí v rámci veřejně 
prospěšných prací (koordinátor a 
pomocník APK) 

4632 Pojistné na 
sociální 
zabezpečení 
SR 

4 000,00 

RP0045 717 - MP 5311 5032 13101 002 OP Zaměstnanost - vytvoření 
prac. příležitostí v rámci veřejně 
prospěšných prací (koordinátor a 
pomocník APK) 

4633 Zdravotní 
pojištění SR 

1 440,00 

 
 

5 g) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. snížení rozpočtu výdajů 
kapitoly 741 - OE (rezerva města) o částku 699.892,00 Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 717 - MP 
ve stejné výši z důvodu nákupu měřícího zařízení SYDO Traffic Velocity od společnosti GEMOS CZ, 
spol. s.r.o., IČO:25065238, které bude využito jako úsekový měřič v obci Bohutín 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. snížení rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE 
(rezerva města) o částku 699.892,00 Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 717 - MP ve stejné výši z 
důvodu nákupu měřícího zařízení SYDO Traffic Velocity od společnosti GEMOS CZ, spol. s.r.o., 
IČO:25065238, které bude využito jako úsekový měřič v obci Bohutín. 

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

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0046 717 - MP 5311 6122 001 Investiční výdaje MP 92 Stroje, přístroje, 
zařízení 

699 892,00 

RP0048 741 - OE 6171 5901 001 Ostatní 3593 Rezerva města -699 892,00 

 
 

5 i) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. snížení rozpočtu výdajů 
kapitoly 741 - OE (rezerva města) o částku 566.213,38 Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OVV 
ve stejné výši z důvodu trvání projektu Podpora sociálního začleňování rozvojem služeb systému 
prostupné bydlení reg. č.  CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006112 v roce 2019 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. snížení rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE 
(rezerva města) o částku 566.213,38 Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OVV ve stejné výši z 
důvodu trvání projektu Podpora sociálního začleňování rozvojem služeb systému prostupné bydlení 
reg. č.  CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006112 v roce 2019. 

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

název akce prvek 
rozpočtu 

popis částka 
změny 

RP0016 719 - 
OVV 

4351 5162 13013 006 Podpora sociálního 
začleňování rozvojem služeb 
systému prostupné bydlení 

4139 Telekomunikace 
10 % 

54,00 

RP0016 719 - 
OVV 

4351 5162 13013 006 Podpora sociálního 
začleňování rozvojem služeb 
systému prostupné bydlení 

4138 Telekomunikace 
85 % 

16 940,28 

RP0016 719 - 
OVV 

4351 5162  006 Podpora sociálního 
začleňování rozvojem služeb 
systému prostupné bydlení 

4140 Telekomunikace 
spoluúčast 

996,47 

RP0016 719 - 
OVV 

4351 5032 13013 006 Podpora sociálního 
začleňování rozvojem služeb 
systému prostupné bydlení 

4101 Zdravotní 
pojištění 85 % 

63 734,32 

RP0016 719 - 
OVV 

4351 5167 13013 006 Podpora sociálního 
začleňování rozvojem služeb 
systému prostupné bydlení 

4111 Školení a 
vzdělávání 85 % 

27 888,50 

RP0016 719 - 
OVV 

4351 5167  006 Podpora sociálního 
začleňování rozvojem služeb 
systému prostupné bydlení 

4114 Školení a 
vzdělávání 
spoluúčast 

13 315,39 

RP0016 719 - 
OVV 

4351 5011 13013 006 Podpora sociálního 
začleňování rozvojem služeb 
systému prostupné bydlení 

4091 Platy 85 % 340 995,59 

RP0016 719 - 
OVV 

4351 5011  006 Podpora sociálního 
začleňování rozvojem služeb 
systému prostupné bydlení 

4094 Platy spoluúčast 10 876,40 

RP0016 719 - 
OVV 

4351 5031 13013 006 Podpora sociálního 
začleňování rozvojem služeb 
systému prostupné bydlení 

4096 Sociální 
pojištění 85 % 

91 412,39 

RP0016 719 - 
OVV 

4351 5175 13013 006 Podpora sociálního 
začleňování rozvojem služeb 
systému prostupné bydlení 

4090 Pohoštění 85 % 0,04 

RP0051 741 - OE 6171 5901  001 Ostatní 3593 Rezerva města -566 213,38 

 
 

5 j) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 v rámci běžných výdajů kapitoly 
721 - OIT (projekt „Modernizace městského informačního systému MěÚ Příbram“, reg.č. 
CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0002855) 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 v rámci běžných výdajů kapitoly 721 - OIT 
(projekt „Modernizace městského informačního systému MěÚ Příbram“, reg.č. 
CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0002855). 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0050 721 - OIT 6171 5901  001 Provozní výdaje OIT 3106 Rezerva -91 839,00 

RP0050 721 - OIT 3639 5168  002 Modernizace 
městského informačního 
systému MěÚ Příbram 

4020 Technická podpora 
vlastní zdroje  10 % 

9 183,90 

RP0050 721 - OIT 3639 5168 17015 002 Modernizace 
městského informačního 
systému MěÚ Příbram 

4018 Technická podpora 
SR - 5ˇ% 

4 591,95 

RP0050 721 - OIT 3639 5168 17016 002 Modernizace 
městského informačního 
systému MěÚ Příbram 

4019 Technická podpora 
EU - 85 % 

78 063,15 

 
 

5 k) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 v rámci běžných výdajů kapitoly 
719 - OVV z důvodu posílení dotačních prvků akce "Výkon sociálně-právní ochrany dětí - ÚZ 13011" o 
částku 1.867.321,66 Kč a akce "Výkon sociální práce - ÚZ 13015" o částku 411.500,30 Kč z vlastních 
zdrojů 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 v rámci běžných výdajů kapitoly 719 - OVV z 
důvodu posílení dotačních prvků akce "Výkon sociálně-právní ochrany dětí - ÚZ 13011" o částku 
1.867.321,66 Kč a akce "Výkon sociální práce - ÚZ 13015" o částku 411.500,30 Kč z vlastních zdrojů. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0047 719 - 
OVV 

4319 5011 13011 005 Dotace MPSV 
na SPOD  

1089 Platy 1 350 625,40 

RP0047 719 - 4319 5031 13011 005 Dotace MPSV 1090 Sociální pojištění 337 656,35 



Město Příbram - RM 01.04.2019  

 7 

OVV na SPOD  

RP0047 719 - 
OVV 

4319 5032 13011 005 Dotace MPSV 
na SPOD  

1091 Zdravotní pojištění 121 556,29 

RP0047 719 - 
OVV 

4319 5038 13011 005 Dotace MPSV 
na SPOD  

1094 Povinné pojištění 5 672,62 

RP0047 719 - 
OVV 

4319 5424 13011 005 Dotace MPSV 
na SPOD  

1861 Náhrada mezd v 
době nemoci 

9 865,00 

RP0047 719 - 
OVV 

4319 5178 13011 005 Dotace MPSV 
na SPOD  

4186 Nájemné za nájem 
s právem koupě 

41 946,00 

RP0047 719 - 
OVV 

4359 5011 13015 011 Výkon sociální 
práce 

3579 Platy zaměstnanců 133 690,30 

RP0047 719 - 
OVV 

4359 5031 13015 011 Výkon sociální 
práce 

3580 Sociální pojištění 33 422,57 

RP0047 719 - 
OVV 

4359 5032 13015 011 Výkon sociální 
práce 

3581 Zdravotní pojištění 12 032,12 

RP0047 719 - 
OVV 

4349 5011 13015 011 Výkon sociální 
práce 

3576 Platy zaměstnanců 85 737,40 

RP0047 719 - 
OVV 

4349 5031 13015 011 Výkon sociální 
práce 

3577 Sociální pojištění 21 434,35 

RP0047 719 - 
OVV 

4349 5032 13015 011 Výkon sociální 
práce 

3578 Zdravotní pojištění 7 716,36 

RP0047 719 - 
OVV 

4341 5011 13015 011 Výkon sociální 
práce 

3573 Platy zaměstnanců 87 662,10 

RP0047 719 - 
OVV 

4341 5031 13015 011 Výkon sociální 
práce 

3574 Sociální pojištění 21 915,52 

RP0047 719 - 
OVV 

4341 5032 13015 011 Výkon sociální 
práce 

3575 Zdravotní pojištění 7 889,58 

RP0047 719 - 
OVV 

6171 5011  001 Činnost místní 
správy 

182 Platy zaměstnanců -2 278 821,96 

 
 
 
5 h) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - 
OE (ÚZ 13305) o částku 14.296.320,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 787 - CSZS (neinvestiční transfer 
ÚZ 13305) ve stejné výši a další změny rozpočtu na straně výdajů spočívající ve snížení kapitoly 787 - 
CSZS (neinvestiční příspěvek zřizovatele) o částku  14.296.320,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 741 - 
OE (rezerva z dotačních titulů) z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Středočeského 
kraje pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram na činnosti 
nebo soubor činností podle zákona č. 108/2006 Sb., zákona o sociálních službách ve znění pozdějších 
předpisů 

Rada    II.   d o p o r u č u j e   ZM 
schválit rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE 
(ÚZ 13305) o částku 14.296.320,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 787 - CSZS (neinvestiční transfer ÚZ 
13305) ve stejné výši a další změny rozpočtu na straně výdajů spočívající ve snížení kapitoly 787 - 
CSZS (neinvestiční příspěvek zřizovatele) o částku 14.296.320,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 741 - 
OE (rezerva z dotačních titulů) z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Středočeského 
kraje pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram na činnosti 
nebo soubor činností podle zákona č. 108/2006 Sb., zákona o sociálních službách ve znění pozdějších 
předpisů.  

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0049 741 - OE  4122 13305 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

3603 Neinvestiční dotace KÚ - 
poskytování soc. služeb 

14 296 320,00 

RP0049 741 - OE 6171 5901  001 Ostatní 3369 Rezerva z dotačních titulů 14 296 320,00 

RP0049 787 - 
CSZS 

4351 5331  001 Příspěvky 
od zřizovatele 

3475 Neinvestiční příspěvek od 
zřizovatele 

-14 296 320,00 

RP0049 787 - 
CSZS 

4351 5336 13305 002 Transfery 
neinvestiční  

3602 Neinvestiční dotace KÚ - 
poskytování soc. služeb 

14 296 320,00 

 
                                                         hl.  pro  7 

 
 
6) I. výběrové řízení v roce 2019 na poskytování zápůjček z Fondu zápůjček města Příbram 

R.usn.č.267/2019        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM  
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schválit poskytnutí čtyř zápůjček z Fondu zápůjček města Příbram za podmínek uvedených v důvodové 
zprávě těmto žadatelům:  

1) ………… 100.000,00 Kč 
2) ………… a …………    100.000,00 Kč 
3) ………… 100.000,00 Kč 
4) ………… 100.000,00 Kč 

 
                                                         hl.  pro  7 

 
 
7) Platový postup vedoucí Městské realitní kanceláře 

R.usn.č.268/2019        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í  

postup do vyššího platového stupně od 01.05.2019 Ing. Pavly Sýkorové, vedoucí Městské realitní 
kanceláře, uvedený v příloze č. 1 tohoto materiálu. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
8) Vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Příbrami 

R.usn.č.269/2019        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM  

vzít na vědomí vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Příbrami paní Naděždy Kraťkové, 
…………. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
9) ………… – žádost o dar 

R.usn.č.270/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

1) poskytnutí peněžitého daru ve výši 19.000,00 Kč pro …………,  …………, na realizaci výstavy 
v prostorách Staroměstské radnice v Praze, za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města 
Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným, 

2) uzavření veřejnoprávní smlouvy s  …………,  …………, o poskytnutí peněžitého daru ve výši 
19.000,00 Kč za účelem realizace výstavy v prostorách Staroměstské radnice v Praze. 

 
                                                         hl.  pro  7 

 
 
10) Žádost o udělení souhlasu se stavbou „Obnova NN v ulici Horymírova – Příbram“ v ochranném 
pásmu vodovodu a kanalizace ve vlastnictví města Příbram 

R.usn.č.271/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

stavbu „Obnova NN v ulici Horymírova – Příbram“ v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace 
v majetku města Příbram za podmínek městského provozovatele, společnosti 1. SčV a.s. sepsaných     
v TUP/084/19-Fas. Tento souhlas je udělen společnosti Engie Services a.s. se sídlem Jitravská 596/20, 
190 00, Praha 9, zastupující na základě plné moci společnost ČEZ Distribuce a.s. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
11) Zřízení fialové parkovací zóny 

R.usn.č.272/2019      
Rada    s t a h u j e 
 předložený materiál z dnešního jednání RM.  

 
                                                         hl.  pro  6 

    proti  1 
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12) Opravy komunikací – zalití spár 

R.usn.č.273/2019        
Rada    I.   r o z h o d u j e  

o zadání zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona na základě výjimky ve smyslu ust. č. 
VII, bodu 6 písm. c) směrnice č. 2/2011 – na základě poptávky provedené SOSH dodavateli s nejnižší 
nabídkovou cenou. 
 
II.   s c h v a l u j e 
uzavření smlouvy na realizaci zakázky na výspravu komunikací pomocí těsnění spár asfaltovou 
zálivkou s firmou STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744 za nabídkovou cenu 
110,00 Kč/m bez DPH v celkové částce do 242.000,00 Kč bez DPH. 

 
   III.   u k l á d á  

SOSH učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky dle bodu II. tohoto 
usnesení. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
13) Zrušení podchodu ve Školní ulici 

R.usn.č.274/2019        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

zachování podchodu pro pěší ve Školní ulici v blízkosti Sportovní ulice (most ev.č. 1911/2b). 
 

   II.   u k l á d á  
SOSH informovat o rozhodnutí rady města projekční kancelář IM-Projekt, inženýrské a mostní 
konstrukce, s.r.o. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
14) Opravy komunikací pomocí technologie „TURBO“ 

R.usn.č.275/2019        
Rada    I.   r o z h o d u j e  

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

 
II.   s c h v a l u j e 
uzavření smlouvy na realizaci zakázky na výspravy místních komunikací technologií „TURBO“ s firmou 
Údržba silnic s.r.o., Osečany 80, 264 01 Osečany, IČ 61681199 za nabídkovou cenu 3.300,00 Kč/t bez 
DPH v celkovém objemu prací do 170.000,00 Kč bez DPH. 

 
   III.   u k l á d á  

SOSH učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky dle bodu II. tohoto 
usnesení. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
15) Úprava kamenných obrub v ulici Bytízská, Luční a Na Leštině, II. etapa 

R.usn.č.276/2019        
Rada    I.   r o z h o d u j e 

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

 
II.   s c h v a l u j e 
1) realizaci úprav kamenných obrub v ulici Bytízská, Luční a Na Leštině, II.etapa včetně úpravy 

chodníku, který není součástí výkopových prací, 
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2) uzavření smlouvy na realizaci zakázky na úpravu kamenných obrub podél chodníků v ulicích 
Bytízská, Luční, Na Leštině II.etapa s firmou Energon Dobříš s.r.o., Průmyslová 1665, 263 01 
Dobříš, IČ 25727362 za nabídkovou cenu 1 322 023,90 Kč bez DPH. 

 
   III.   u k l á d á  

SOSH učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky dle bodu II. tohoto 
usnesení. 

 
                                                         hl.  pro  7 

 
16) Turistická doprava v Příbrami - 2019 

Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky. 
R.usn.č.277/2019        
Rada    s t a h u j e  

z dnešního jednání materiál týkající se provozu městského turistického vláčku na období od 1.5.2019 
do 30.9.2019 včetně výše jízdného. 
 

hl.  pro  7 
 

R.usn.č.278/2019        
Rada    n e s c h v a l u j e  

provoz tzv. turistických spojů do Brd, linkou MHD 305015 -  5B, o víkendech, 2x denně, v období         
od 1.5.2019 do 30.9.2019. 
 

                                                         hl.  pro  4  
                                                                 proti  2  
                                                                zdrž. 1  
 

 
17) Zprovoznění bezhotovostních plateb na parkovacích automatech 

R.usn.č.279/2019        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

1) uzavření smlouvy s firmou Parking Pro s.r.o., Postřižinská 20, 250 70 Odolená Voda,  
IČO 02979591, o poskytování provozních služeb – zajištění vzdáleného dohledu nad parkovacími 
automaty a inkaso bezhotovostních plateb, ve smyslu návrhu smlouvy uvedené v příloze materiálu, 

 
2) uzavření smlouvy o servisních službách provozu bezobslužných platebních terminálů s firmou 

GREEN Center s.r.o. Zenklova 1545/39, 180 00 Praha Libeň, IČO 47121572, ve smyslu návrhu 
smlouvy uvedené v příloze materiálu. 

 
   II.   u k l á d á  

SOSH učinit právní kroky související s rozhodnutím o uzavření smluv dle schváleného bodu I. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
18) Poskytnutí vyfrézovaného materiálu společnosti Městské lesy s.r.o. 

R.usn.č.280/2019        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

poskytnutí daru Městským lesům Příbram, s.r.o., Podlesí 1, 261 01 Podlesí, IČ 26505720 formou 
poskytnutí vyfrézovaného materiálu ze souvislých oprav místních komunikací v množství 560 tun. 

 
II.   u k l á d á  
SOSH učinit právní kroky související s rozhodnutím o poskytnutí daru ve formě vyfrézovaného materiálu 
ze souvislých oprav místních komunikací. 
 

                                                         hl.  pro  7 
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19) Žádost o schválení uzavření podpachtovní smlouvy na podpacht části pozemku p. č. 3737/72 v k.ú. 
Příbram 

R.usn.č.281/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření podpachtovní smlouvy mezi společností PRORESTA, s.r.o., se sídlem Evropská 678, 261 01 
Příbram II, IČO: 47541121 a Zemědělským družstvem se sídlem v Dlouhé Lhotě, Dlouhá Lhota 82, 
263 01 Dobříš, IČO: 47048336, na podpacht části pozemku p. č. 3737/72 o výměře cca 2240 m2  
z celkové výměry 6866 m2, dle situačního snímku v příloze tohoto materiálu,  v k.ú. Příbram, která je 
mimo jiné předmětem pachtovní smlouvy č. A 1106/OSM/2016 uzavřené dne 20. 12. 2016 mezi 
městem Příbram (propachtovatelem) a Zemědělským družstvem se sídlem v Dlouhé Lhotě (pachtýřem) 
na dobu určitou od 1.3.2019 do 29.2.2020, za finančních podmínek uvedených v pachtovní smlouvě. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
20) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení NTL plynovodní přípojky – p. č. 515/102 
v k. ú. Březové Hory 

R.usn.č.282/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení NTL plynovodní přípojky přes pozemek ve vlastnictví města Příbram 
p. č. 515/102 v k. ú. Březové Hory, ve prospěch pozemku p. č. 515/109 v k. ú. Březové Hory, přičemž v 
době uzavírání příslušných smluvních vztahů týkajících se zřízení věcného břemene bude v těchto 
smluvních dokumentech uveden jako oprávněný z věcného břemene ten, který bude v té době 
vlastníkem pozemku, v jehož prospěch se věcné břemeno zřizuje. 
 
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: 
pozemek p. č. 515/102 – místní komunikace III. tř. 
                                     – uložení křížením komunikace za cenu 700 Kč/bm. 
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
21) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení vodovodní přípojky – p. č. 29/4 a p. č. 40/6 
v k. ú. Orlov 

R.usn.č.283/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky přes pozemky ve vlastnictví města Příbram  
p. č. 29/4 a p. č. 40/6, oba v k. ú. Orlov, ve prospěch pozemku p. č. 41/19 a pozemku p. č. 41/26, jehož 
součástí je stavba rodinného domu č. p. 103 v části obce Orlov, obec Příbram, vše v k. ú. Orlov, 
přičemž v době uzavírání příslušných smluvních vztahů týkajících se zřízení věcného břemene 
budou v těchto smluvních dokumentech uvedeni jako oprávnění z věcného břemene ti, kteří budou 
v té době vlastníky pozemku, v jehož prospěch se věcné břemeno zřizuje.  

 
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: 
pozemek p. č. 29/4 – komunikace III. tř., ostatní pozemek 
                               – uložení křížením komunikace za cenu 700 Kč/bm 
                               – uložení v ostatním pozemku za cenu 50 Kč/bm 
pozemek p. č. 40/6 – ostatní pozemek    
                               – uložení v ostatním pozemku za cenu 50 Kč/bm. 
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
22) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení zemního kabelového vedení NN, budoucího 
umístění venkovního vedení NN a budoucího umístění 2 ks podpěrných bodů a 1 ks pojistkové skříně – 
p. č. 4266/6, p. č. 4266/1, p. č. 4266/7, p. č. 2272/136, vše v k. ú. Příbram 

R.usn.č.284/2019        
Rada    s c h v a l u j e  
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zřízení věcného břemene uložení zemního kabelového vedení NN přes pozemky p. č. 4266/6, 
p. č. 4266/1 a p. č. 4266/7, zřízení věcného břemene umístění venkovního vedení NN nad pozemky 
p. č. 4266/7 a p. č. 2272/136, všechny pozemky jsou ve vlastnictví města Příbram a v k. ú. Příbram, 
dále zřízení věcného břemene umístění celkem 2 ks podpěrného bodu NN (sloupu) mimo komunikaci, a 
to 1 ks na uvedeném pozemku p. č. 4266/7 a 1 ks na uvedeném pozemku p. č. 2272/136 a zřízení 
věcného břemene umístění 1 ks pojistkové skříně na pozemku p. č. 4266/7, 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. 4266/6, p. č. 4266/1, p. č. 4266/7 – ostatní pozemek                                  
                                                                             – uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm 
                                                                             – umístění vzdušného vedení nad pozemkem 
                                                                                p. č. 4266/7 za cenu 100 Kč/bm 
                                                                             – umístění pojistkové skříně na pozemku p. č. 4266/7 
                                                                                za cenu 10.000,00 Kč/ks 
pozemek p. č. 2272/136 – komunikace III. tř., ostatní pozemek 

                                        – umístění vzdušného vedení nad pozemkem za cenu 100 Kč/bm. 
Umístění celkem 2 ks podpěrného bodu NN (sloupu), a to 1 ks na pozemku p. č. 4266/7 a 1 ks            
na pozemku p. č. 2272/136 za cenu 1.000 Kč/ks. 
 Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
23) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN – p. č. 4266/7                 
a p. č. 2272/136, oba v k. ú. Příbram 

R.usn.č.285/2019        
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. 4266/7 a p. č. 2272/136, oba 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:  
pozemek p. č. 4266/7 – ostatní pozemek                                  
                                   – uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm 
Pozemek p. č. 2272/136 – komunikace III. tř., ostatní pozemek                                  
                                        – uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm 
                                        – uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm.                                                  
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
24) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení vodovodní přípojky – p. č. 4737 v k. ú. Příbram 

R.usn.č.286/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky přes pozemek ve vlastnictví města Příbram  
p. č. 4737 v k. ú. Příbram, ve prospěch pozemku p. č. 4601/3 v k. ú. Příbram, jehož součástí je stavba 
rodinného domu č. p. 43 v Příbrami IX, přičemž v době uzavírání příslušných smluvních vztahů 
týkajících se zřízení věcného břemene bude v těchto smluvních dokumentech uveden jako oprávněný z 
věcného břemene ten, který bude v té době vlastníkem pozemku, v jehož prospěch se věcné břemeno 
zřizuje.  

 
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: 
pozemek p. č. 4737 – komunikace III. tř., ostatní pozemek 
                                 – uložení křížením komunikace za cenu 700 Kč/bm 
                                 – uložení v ostatním pozemku za cenu 50 Kč/bm. 
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
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                                                         hl.  pro  7 
 
25) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN - p. č. 677/2 
v k. ú. Březové Hory 

R.usn.č.287/2019        
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. 677/2 v k. ú. Březové Hory, 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: 
pozemek p. č. 677/2 – účelová komunikace, ostatní pozemek 
                                 – uložení v účelové komunikaci a v ostatním pozemku za shodnou cenu  
                                    100 Kč/bm. 
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.   
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
26) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN - p. č. 24, p. č. 7/1,  
p. č. 362/1, p. č. 362/2 a p. č. 365/1, vše v k. ú. Žežice 

R.usn.č.288/2019        
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. 24, p. č. 7/1, p. č. 362/1, p. č. 362/2 a p. č. 365/1, vše v k. ú. Žežice, ve prospěch pozemku 
p. č. 360/6 v k. ú. Žežice, přičemž v době uzavírání příslušných smluvních vztahů týkajících se zřízení 
věcného břemene bude v těchto smluvních dokumentech uveden jako oprávněný z věcného břemene 
ten, který bude v té době vlastníkem pozemku, v jehož prospěch se věcné břemeno zřizuje.  
 
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: 
pozemky p. č. 7/1, p. č. 362/1 – místní komunikace III. tř., ostatní pozemek 
                                                – uložení křížením komunikace za cenu 700 Kč/bm a podélné uložení 
                                                   do komunikace za cenu 200 Kč/bm 
                                                – uložení v ostatním pozemku za cenu 50 Kč/bm 
pozemky p. č. 24, p. č. 362/2, p. č. 365/1 – ostatní pozemek 

                                                                               – uložení v ostatním pozemku za cenu 50 Kč/bm. 
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
27) Návrh na uzavření smluv o pronájmu části pozemku p. č. 2520/1 a pozemku p. č. 2545/1, oba v k. ú. 
Příbram 

R.usn.č.289/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

1) úhradu částky ve výši 40 Kč/m2/rok za bezesmluvní užívání části pozemku p. č. 2520/1 o výměře   
15 m2 z celkové výměry 1332 m2 a úhradu částky ve výši 40 Kč/m2/rok za bezesmluvní užívání části 
pozemku p. č. 2545/1 o výměře 5 m2 z celkové výměry 300 m2, oba v k. ú. Příbram (části pozemků 
označeny v situačním snímku číslem 2), a to zpětně za tři roky, panem …………, ………… 

 
2) Uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 2520/1 o výměře 15 m2 z celkové 

výměry 1332 m2 v k. ú. Příbram, za cenu 40 Kč/m2/rok a části pozemku p. č. 2545/1 o výměře 5 m2 
z celkové výměry 300 m2 v k. ú. Příbram, za cenu 40 Kč/m2/rok (části pozemků označeny 
v situačním snímku číslem 2), s nájemcem panem …………, bytem …………, za účelem smluvního 
oprávnění užívat předmětné nemovité věci, na nichž má nájemce postavenou plechovou garáž, na 
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou počínající běžet prvním dnem měsíce následujícího 
po doručení výpovědi, s úpravou nájemného o roční míru inflace, vyhlašovanou Českým 
statistickým úřadem, vždy za uplynulý kalendářní rok. 
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3) Úhradu částky ve výši 40 Kč/m2/rok za bezesmluvní užívání části pozemku p. č. 2520/1 o výměře  
16 m2 z celkové výměry 1332 m2 v k. ú. Příbram (část pozemku označena v situačním snímku 
číslem 21), a to zpětně za tři roky, paní …………, bytem …………. 

 
4) Uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 2520/1 o výměře 16 m2 z celkové 

výměry 1332 m2  v k. ú. Příbram, za cenu 40 Kč/m2/rok (část pozemku označena v situačním 
snímku číslem 21) s nájemkyní paní …………, bytem …………, za účelem smluvního oprávnění 
užívat předmětnou nemovitou věc, na níž má nájemkyně postavenou plechovou garáž, na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou počínající běžet prvním dnem měsíce následujícího po 
doručení výpovědi,  s úpravou nájemného o roční míru inflace, vyhlašovanou Českým statistickým 
úřadem, vždy za uplynulý kalendářní rok. 

 
5) Úhradu částky ve výši 40 Kč/m2/rok za bezesmluvní užívání části pozemku p. č. 2520/1 o výměře 

18 m2 z celkové výměry 1332 m2 v k. ú. Příbram (část pozemku označena v situačním snímku 
číslem 5), a to zpětně za tři roky, panem …………, bytem …………. 

 
6) Uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 2520/1 o výměře 18 m2 z celkové 

výměry 1332 m2 v k. ú. Příbram, za cenu 40 Kč/m2/rok (část pozemku označena v situačním snímku 
číslem 5), s nájemcem panem …………, bytem …………, za účelem smluvního oprávnění užívat 
předmětnou nemovitou věc, na níž má nájemce postavenou plechovou garáž, na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní dobou počínající běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení 
výpovědi,  s úpravou nájemného o roční míru inflace, vyhlašovanou Českým statistickým úřadem, 
vždy za uplynulý kalendářní rok. 

 
7) Úhradu částky ve výši 40 Kč/m2/rok za bezesmluvní užívání části pozemku p. č. 2520/1 o výměře 

17 m2 z celkové výměry 1332 m2 v k. ú. Příbram (část pozemku označena v situačním snímku 
číslem 15), a to zpětně za tři roky, panem …………, bytem …………. 

 
8) Uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 2520/1 o výměře 17 m2 z celkové 

výměry 1332 m2 v k. ú. Příbram, za cenu 40 Kč/m2/rok (část pozemku označena v situačním snímku 
číslem 15), s nájemcem panem …………, bytem …………, za účelem smluvního oprávnění užívat 
předmětnou nemovitou věc, na níž má nájemce postavenou plechovou garáž, na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní dobou počínající běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení 
výpovědi,  s úpravou nájemného o roční míru inflace, vyhlašovanou Českým statistickým úřadem, 
vždy za uplynulý kalendářní rok. 

 
9) Úhradu částky ve výši 40 Kč/m2/rok za bezesmluvní užívání části pozemku p. č. 2520/1 o výměře     

3 m2 z celkové výměry 1332 m2 v k. ú. Příbram (část pozemku označena v situačním snímku číslem 
24), a to zpětně za tři roky, panem …………, bytem …………. 

 
10) Uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 2520/1 o výměře 3 m2 z celkové 

výměry 1332 m2  v k. ú. Příbram, za cenu 40 Kč/m2/rok (část pozemku označena v situačním 
snímku číslem 24), s nájemcem panem …………, bytem …………, za účelem smluvního oprávnění 
užívat předmětnou nemovitou věc, na níž má nájemce postavenou plechovou garáž, na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou počínající běžet prvním dnem měsíce následujícího           
po doručení výpovědi,  s úpravou nájemného o roční míru inflace, vyhlašovanou Českým 
statistickým úřadem, vždy za uplynulý kalendářní rok. 

 
11) Ukončení stávající smlouvy o přenechání pozemku k dočasnému užívání ze dne 22.8. 1978, a to 

dohodou ke dni 1.4.2019, mezi městem Příbram a panem …………, bytem ………….  
 

12) Úhradu částky ve výši 40 Kč/m2/rok za bezesmluvní užívání části pozemku p. č. 2520/1 o výměře 
15 m2 z celkové výměry 1332 m2 v k. ú. Příbram (část pozemku označena v situačním snímku 
číslem 18) a úhradu částky ve výši 40 Kč/m2/rok jiné části pozemku p. č. 2520/1 o výměře 15 m2 
z celkové výměry 1332 m2 v k. ú. Příbram (část pozemku označena v situačním snímku číslem 23), 
a to zpětně od 27.3.2018, panem …………, bytem …………. 

 
13) Uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 2520/1 o výměře 15 m2 z celkové 

výměry 1332 m2 v k. ú. Příbram (část pozemku označena v situačním snímku číslem 18),              
za cenu 40 Kč/m2/rok   a jiné části pozemku p. č. 2520/1 o výměře 15 m2 z celkové výměry 1332 m2 
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v k. ú. Příbram (část pozemku označena v situačním snímku číslem 23), za cenu 40 Kč/m2/rok, 
s nájemcem panem …………, bytem …………, za účelem smluvního oprávnění užívat předmětné 
nemovité věci, na nichž má nájemce postavenou plechovou  a zděnou garáž, na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní dobou počínající běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení 
výpovědi,  s úpravou nájemného o roční míru inflace, vyhlašovanou Českým statistickým úřadem, 
vždy za uplynulý kalendářní rok. 

 
14) Úhradu částky ve výši 40 Kč/m2/rok za bezesmluvní užívání části pozemku p. č. 2520/1 o výměře 

19 m2 z celkové výměry 1332 m2 v k. ú. Příbram (část pozemku označena v situačním snímku 
číslem 19), a to zpětně za tři roky, panem …………, bytem …………. 

 
15) Uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 2520/1 o výměře 19 m2 z celkové 

výměry 1332 m2  v k. ú. Příbram, za cenu 40 Kč/m2/rok (část pozemku označena v situačním 
snímku číslem 19), s nájemcem panem …………, bytem …………, za účelem smluvního oprávnění 
užívat předmětnou nemovitou věc, na níž má nájemce postavenou plechovou garáž, na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou počínající běžet prvním dnem měsíce následujícího po 
doručení výpovědi, s úpravou nájemného o roční míru inflace, vyhlašovanou Českým statistickým 
úřadem, vždy za uplynulý kalendářní rok. 

 
16) Ukončení stávající smlouvy o přenechání pozemku k dočasnému užívání ze dne 22.8. 1978, a to 

dohodou ke dni 1.4.2019, mezi městem Příbram a panem …………, bytem ………….  
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
28) Žádost o prodej pozemku p. č. 152/2 v katastrálním území Žežice 

R.usn.č.290/2019        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

úhradu částky za bezesmluvní užívání pozemku p. č. 152/2 v katastrálním území Žežice,                      
ve výši 22 Kč/m2/rok, panem …………, bytem …………, a to zpětně od 29.1.2018 s tím, že pan 
………… uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku ve výši 3.000 Kč. 
 
II.   d o p o r u č u j e   ZM 
schválit prodej pozemku p. č. 152/2 v katastrálním území Žežice, za cenu 724 Kč/m2, panu …………, 
bytem …………. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
29) Žádost o prodej části pozemku p. č. 1021/1 a části pozemku p. č. 1023/41, oba v katastrálním území 
Příbram 

R.usn.č.291/2019        
Rada    n e s c h v a l u j e  

záměr prodat část pozemku p. č. 1021/1 o výměře cca 230 m2 z celkové výměry 19015 m2 a část 
pozemku p. č. 1023/41 o výměře cca 17 m2 z celkové výměry 34 m2, oba v katastrálním území Příbram. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
30) Žádost o prodej části pozemku p. č. 587/2 o výměře cca 1447 m2 z celkové výměry 3115 m2                 
v katastrálním území Podlesí nad Litavkou 

R.usn.č.292/2019        
Rada    n e d o p o r u č u j e   ZM  

schválit prodej části pozemku p. č. 587/2 o výměře cca 1447 m2 z celkové výměry 3115 m2 (část 
vyznačena v situačním snímku, který je přílohou tohoto materiálu) v katastrálním území Podlesí nad 
Litavkou, za cenu……..Kč/m2, panu …………, bytem ………… s tím, že pan ………… uhradí náklady 
spojené s vypracováním znaleckého posudku ve výši 2.500 Kč. 
 

                                                         hl.  pro  7 
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31) Dvě žádosti o prodej pozemků p. č. 925 a p. č. 3170/4, oba v katastrálním území Příbram 

R.usn.č.293/2019        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

úhradu částky za bezesmluvní užívání pozemků p. č. 925 v k. ú. Příbram, ve výši 1,60 Kč/m2/rok             
a pozemku p. č. 3170/4 v k. ú. Příbram, ve výši 1,60 Kč/m2/rok paní …………, bytem …………, a to 
zpětně za tři roky. 
 
II.   d o p o r u č u j e   ZM 
schválit prodej pozemku p. č. 925 v k. ú. Příbram, za cenu 158 Kč/m2 a pozemku p. č. 3170/4 v k. ú. 
Příbram, za cenu 158 Kč/m2, paní …………, bytem …………. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
32) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení zemního kabelového vedení NN, budoucího 
umístění vzdušného vedení NN a budoucího umístění 2 ks plastového pilíře a 1 ks sloupu NN – 
k. ú. Příbram 

R.usn.č.294/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení zemního kabelového vedení NN přes pozemky ve vlastnictví města 
Příbram p. č. 2235, p. č. 1551, p. č. 1625/10, p. č. 1625/8, p. č. 2158, p. č. 2278, p. č. 2111, 
p. č. 2233/16, p. č. 2233/17, p. č. 2233/1 a p. č. 2233/4, vše v k. ú. Příbram, uložení vzdušného vedení 
NN nad pozemky ve vlastnictví města Příbram p. č. 2246/10, p. č. 2246/13 a p. č. 2246/12, vše 
v k. ú. Příbram a dále zřízení věcného břemene umístění 2 ks plastového pilíře s rozvodnou skříní, a to 
1 ks na pozemku p. č. 2278 a 1 ks na pozemku p. č. 2158 a umístění nového podpěrného bodu 
(sloupu) NN na uvedeném pozemku p. č. 2246/12, 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 zvlášť pro každou inženýrskou síť dle "Zásad", a to:  
pozemek p. č. 2235 – silnice III. tř., komunikace IV. tř. 
                                – uložení protlakem pod silnicí za cenu 200 Kč/bm 
                                – uložení v komunikaci IV. tř. za cenu 100 Kč/bm                        
pozemky p. č. 1551, p. č. 1625/10, p. č. 1625/8, p. č. 2158, p. č. 2278, p. č. 2111, p. č. 2233/17 –  
                  komunikace III. tř., ostatní pozemek 
               – uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm a podélné uložení do komunikace za 
                  cenu 400 Kč/bm    
               – uložení protlakem pod komunikací za cenu 200 Kč/bm                     
               – uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm 
               – umístění 1 ks plastového pilíře na pozemku p. č. 2158 a též 1 ks na pozemku p. č. 2278 za 
                  cenu 10.000,00 Kč/ks 
pozemky p. č. 2233/16, p. č. 2233/1 a p. č. 2233/4 – ostatní pozemek 
                                                                                 – uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm. 
 
Umístění vzdušného vedení (opěrné body mimo vozovku) nad pozemky p. č. 2246/10, p. č. 2246/13 a 
p. č. 2246/12 za cenu 100 Kč/bm. 
Umístění nového podpěrného bodu NN mimo komunikaci (dřevěný sloup) na uvedeném pozemku 
p. č. 2246/12 za cenu 1.000 Kč/ks. 
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
33) Přihlášení města Příbram do výběrového řízení s aukcí pro prodej pozemku p. č. 447 v k. ú. Liha 

Hlasováno o návrhu Ing. Rottera. 
R.usn.č.295/2019        
Rada    I.   s o u h l a s í 

s podmínkami výběrového řízení s aukcí č. SPB/012/2019 ze dne 13.3.2019, které je vyhlášeno           
do 24.4.2019 9:00 hod. včetně, ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, pracoviště 
Příbram, na prodej pozemku p. č. 447 v k. ú. Liha (viz příloha). 
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II.   s t a n o v u j e 
nabídku kupní ceny ve výši 67.300,00 Kč, s tím, že v případě konání aukce je možno nabídku kupní 
ceny zvýšit na maximální částku 68.000,00 Kč, přičemž jednou z podmínek účasti ve výběrovém řízení 
je složení kauce ve výši 6.730,00 Kč na účet vyhlašovatele. 
 
III.   p o v ě ř u j e 
Ing. Dagmar Kesslovou provedením úkonů souvisejících s účastí města Příbram v tomto výběrovém 
řízení. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
34) Pořádání akce CZECH CUP PŘÍBRAM 2019 – STIHL TIMBERSPORTS 

R.usn.č.296/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

pořádání akce CZECH CUP Příbram 2019 – STIHL TIMBERSPORTS v objektu Letního kina v areálu 
Nový rybník ve dne 12.05.2019 ve smyslu přílohy materiálu a SZM Příbram, p.o., IČO 71217975, 
pořadatelem akce. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
35) Žádost o schválení investiční akce – zkulturnění vtoku u betonových trub mezi kalníky 

R.usn.č.297/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

předložený návrh – žádost o schválení investiční akce – zhotovení zkulturnění vtoku betonových trub 
mezi velkým a malým kalníkem v areálu Nový rybník. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
36) Žádost o schválení investiční akce – rekonstrukce kanceláře SZM Příbram, p.o. na Zimním stadionu 

R.usn.č.298/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

předložený návrh – žádost o schválení investiční akce – zhotovení rekonstrukce kanceláře SZM 
Příbram, p.o. na středisku Zimní stadion. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
37) Zastupování města Příbram ve Svazu měst a obcí České republiky 

R.usn.č.299/2019        
Rada    s o u h l a s í  

se zastupováním města Příbram jako členské obce ve Svazu měst a obcí České republiky                  
Ing. Martinem Buršíkem, MBA. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 

R.usn.č.300/2019        
Rada    s o u h l a s í  

s nominací obce Lužná na člena Rady Svazu měst a obcí České republiky. 
 

                                                         hl.  pro  6 
    proti  0 
    zdrž. 1   
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38) Úprava zahrady v přírodním stylu – MŠ Pohádka – veřejná zakázka malého rozsahu 

R.usn.č.301/2019        
Rada    I.   r o z h o d u j e  

o zrušení výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu, neboť ve lhůtě pro podání nabídek zadavatel 
neobdržel žádnou nabídku. 

 
II.   s c h v a l u j e 
opětovné vypsání výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu za obdobných podmínek.  
 
III.   u k l á d á  
OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím dle bodů I. a II. tohoto usnesení. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
39) Zápis z jednání Zahraniční komise 

R.usn.č.302/2019        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í 

zápis z jednání Zahraniční komise ze dne 20.03.2019. 
  

                                                         hl.  pro  7 
  

 
40) Zápisy z jednání KMTS 

R.usn.č.303/2019        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í  

zápisy z jednání Komise pro mládež, tělovýchovu a sport ze dne 05.02.2019 a 05.03.2019. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
41) Záměr zakázky – „Výměna oken a dveří v DPS Hradební“ 

R.usn.č.304/2019        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

záměr realizace zakázky „Výměna oken a dveří v DPS Hradební“ 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 „Výměna oken a dveří v DPS Hradební“ hodnotící komisi ve složení: 
 
člen:                                                                             
Mgr. Jan Konvalinka  
Ing. Pavla Sýkorová 
Mgr. Jiřina Humlová 
Ing. Jindřich Kába 
Mgr. Hana Marie Levanti 
 
náhradník: 
Dagmar Drozenová 
 

                                                         hl.  pro 7 
 

 
42) Přijetí dotace na projekt „Chytrá Příbram: zavedení konceptu Smart City do strategického řízení 
města“ 

R.usn.č.305/2019        
Rada    s c h v a l u j e  
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přijetí dotace z Operačního programu Zaměstnanost na projekt „Chytrá Příbram: zavedení konceptu 
Smart City do strategického řízení města“, a to ve výši max. 3.615.107,79 Kč z Evropského sociálního 
fondu a max. 425.306,80 Kč ze státního rozpočtu ČR. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
43) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2019 v rámci kapitoly 789 - SOSH na straně běžných 
výdajů dle usnesení RM ze dne 04.02.2019 R.usn.č. 85/2019 bodu II 

R.usn.č.306/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2019 na straně běžných výdajů v rámci kapitoly 789 - SOSH dle 
usnesení RM ze dne 04.02.2019 R.usn.č. 85/2019 bodu II. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0042 789 - 
SOSH 

2212 5171  002 Opravy 
a údržba 

3744 Souvislé opravy MK -2 000 000,00 

RP0042 789 - 
SOSH 

2219 5171  002 Opravy 
a údržba 

3657 Oprava a údržba komunikací 2 000 000,00 

 
                                                         hl.  pro  7 
 

 
44) 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.307/2019        
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 1. místostarostou města Příbram Ing. Martinem Buršíkem, MBA. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
45) Žádost SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Žežice o krátkodobou výpůjčku prostor v budově     
čp. 7, v obci Příbram, části obce Žežice 

R.usn.č.308/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o výpůjčce prostor o výměře 237,06 m2 v budově čp. 7, v obci Příbram, části obce 
Žežice, která je součástí pozemku p. č. 1, k. ú. Žežice, mezi půjčitelem městem Příbram a vypůjčitelem, 
kterým je SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Žežice, se sídlem Žežice 123, 261 01 Příbram, IČO 
06564844, na den 12.04.2019 od 16.00 hodin do 22.00 hodin, za účelem konání akce pro děti a  ostatní 
občany Žežic: „Příprava na Velikonoce“, s tím, že následný úklid prostor zajistí bezprostředně             
po skončení akce vypůjčitel. 

                                                         hl.  pro  7 
  

 
46) Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb se společností SEHAZ Příbram, společnost 
s ručením omezeným 

R.usn.č.309/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

1) uzavření dohody o ukončení smlouvy o službách PO č. 1/03 ze dne 24.10.2003 a smlouvy                
o službách PO ze dne 04.10.2013 mezi městem Příbram a společností SEHAZ Příbram, 
společnost s ručením omezeným, se sídlem Příbram VI, Březové Hory 268, PSČ 26101,            
IČO: 25055593, s datem ukončení smluvního vztahu ke dni nabytí účinnosti smlouvy specifikované 
v bodě II. tohoto usnesení, 

2) uzavření smlouvy o poskytování služeb č. A 247/OSM/2019 mezi městem Příbram a společností 
SEHAZ Příbram, společnost s ručením omezeným, se sídlem Příbram VI, Březové Hory 268,     
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PSČ 26101, IČO: 25055593, na dobu neurčitou ve smyslu jejího návrhu, který je přílohou 
předloženého materiálu. 

 
                                                         hl.  pro  7 
 
 

47) Smlouva o dodávce vody pro chatu Granit 

R.usn.č.310/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dodávce vody pro chatu Granit Zadov 224, 384 73 Stachy, mezi odběratelem 
městem Příbram a provozovatelem společností Alteris s.r.o., se sídlem Praha 10 – Vršovice, Na Stezce 
1330/3, PSČ 100 00, IČO 27862313, na dobu neurčitou ve smyslu jejího návrhu, který je přílohou 
předloženého materiálu s tím, že tato smlouva v plném rozsahu nahradí smlouvu o dodávce vody                   
č. 471/08/02 ze dne 07.01.2009. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 

48) Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. 

R.usn.č.311/2019        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM  

schválit členství města v Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. a pověřit Ing. Martina Buršíka, MBA 
zastupováním města na valných hromadách a jednáních spolku. 

 
II.   u k l á d á  
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání ZM dne 29.04.2019. 

 
III.   s o u h l a s í  
s uvolněním částky 10.000,00 Kč z rezervy 1.místostarosty na úhradu ročního členského příspěvku       
ve spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
49) Interiérové vybavení – Půdní vestavba ZŠ 28. října, Příbram VII – dílčí část 2 – HW a SW vybavení       
- výsledek 

R.usn.č.312/2019        
Rada    I.   r o z h o d u j e 

o výběru nejvhodnější nabídky na plnění dílčí části 2 veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku společnosti 
NORAM spol. s r.o., se sídlem Smetanova 417, 261 01 Příbram III, IČO 25761757. 
 
II.   s c h v a l u j e 
uzavření smlouvy se společností NORAM spol. s r.o., se sídlem Smetanova 417, 261 01 Příbram III, 
IČO 25761757, za nabídkovou cenu 1 313 900 Kč bez DPH/1 589 819 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  7 
 

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

R.usn.č.313/2019        
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 33.870,00 Kč bez DPH způsobené důvody specifikovanými v důvodové zprávě, 
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2) provedení víceprací ve výši 199.151,16 Kč bez DPH způsobených důvody specifikovanými 
v zadávacím listu č. 6, 

3) prodloužení termínu dokončení díla o 9 dnů způsobené důvody specifikovanými v zadávacím listu 
č. 6, 

4) uzavření dodatku č. 6 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. 6. 

 
III.   u k l á d á   
OIRM ve spolupráci s OPVZ administrovat uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo dle bodu II. tohoto 
usnesení. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 

51) Žádost o povolení záboru veřejného prostranství 

R.usn.č.314/2019        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

žádost pana …………, Příbram …………, o umírnění poplatku za zábor veřejného prostranství při 
umisťování atrakcí v Příbrami. 

 
II.   n e d o p o r u č u j e  ZM  
schválit změnu Obecně závazné vyhlášky č. 4/2019 ze dne 25.02.2019 o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
 
52) Různé      

 
 
 
Zápis ověřili: 
Mgr. Renáta Vesecká 
Ing. Petr Rotter 
 
Ing. Jindřich Vařeka, 
starosta 
 
Zapsala: Iva Černohorská 
Příbram, dne: 03.04.2019 
 
Ověřeno: 08.04.2019 
Vyvěšeno: 08.04.2019 
 


