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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 13.05.2019 

od 13.00 hodin na Městském úřadě Příbram 

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

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Zorka Brožíková, 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. Městské lesy Příbram s.r.o. 
6. Žádost o schválení investiční akce – zhotovení opravy betonových částí na venkovním plaveckém bazéně 
7. Žádost o schválení investiční akce – kamerový systém – Zimní stadion - malá hala 
8. Žádost o schválení investiční akce – zhotovení opravy EPS v budově Sportovní haly 
9. Žádost Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram, se sídlem Příbram VIII, Brodská 100, 261 01 

Příbram, IČ 47067071 o uzavření smlouvy o výpůjčce k nebytovým prostorům č. 704 a č. 705 v budově č.p. 
257 Husova ulice, v Příbrami VI. 

10. Návrh na schválení uzavření dodatku ke stávající smlouvě o výpůjčce s nájemcem nebytového prostoru 
CSZS města Příbram v budově č.p. 5 v Příbrami IV (dle interní evidence č.705) z důvodu rozšíření 
stávajících prostor o uvolněnou místnost sousedního nebytového  

11. Návrh na schválení uzavření dodatku ke stávající nájemní smlouvě nebytového prostoru s nájemcem Timco 
s.r.o.  v budově č.p. 5 v Příbrami IV (dle interní evidence č. 706) z důvodu změny výměry užívání stávajících 
prostor 

12. Pronájem bytu č. 6 v Příbrami IV, Čs. armády č.p. 5 
13. Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2019 
14. Stav požární ochrany ve městě Příbram    
15. Žádost o udělení výjimky - zařazení do pořadníků čekatelů Domova seniorů CSZS města Příbram 
16. Žádost o finanční příspěvek (Babybox pro odložené děti - STATIM z.s.) 
17. Podání žádosti o poskytnutí dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení na revitalizaci veřejného prostranství 

„Cíl“ 
18. Advent a vánoční trhy 2019  
19. Kežmarok - EĹRO 2019 
20. Freiberg – 34. Městské slavnosti 
21. Zahraniční komise – zápis z jednání 24.04.2019 
22. Komise kulturní, letopisecká a památková – zápis z jednání 10.04.2019 
23. Žádost o dotaci – Příbramský Huntík 
24. Žádost o dotaci – České modelky, s.r.o. 
25. Žádost o dotaci – HZS Středočeského kraje 
26. Malá vodní nádrž Kaňka – odbahnění a rekonstrukce, investiční záměr 
27. Návrh na doplnění textu usnesení Rady města Příbram č. 229/2019 ze dne 18.03.2019 
28. Žádost o schválení výjimky z ceníku služeb SZM Příbram, p.o pro den 01.06.2019 
29. Informace o uplynutí šestiletého období výkonu práce na vedoucím pracovním místě ředitelky Základní 

školy, Příbram VII, Bratří Čapků 279, p.o. 
30. Žádost o dotaci – Obchodní akademie Příbram 
31. Převzetí technického zhodnocení 
32. Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2019 v rámci kapitoly 786 - OIRM na straně kapitálových 

výdajů dle usnesení RM ze dne 04.02.2019 R.usn.č. 85/2019 bodu II 
33. Uzavření smlouvy o reklamní činnosti a propagačních službách se společností CVP Galvanika, s. r. o. 
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34. Výsledky posouzení proveditelnosti návrhů přihlášených do projektu participativního rozpočtu Společně pro 
Příbram 

35. Smlouva o náhradě za omezení užívání silnice 
36. Uzavření nové smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru č. 705 v budově č.p. 5, ul. Čs. armády, v Příbrami 

IV pro Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram se sídlem Příbram VIII, Brodská 100, 261 01 
Příbram, IČ 47067071 

37. Návrh na doprojednání věcného břemene umístěných kabelových převěsů – p. č. 648/17, p. č. 2807/1             
a p. č. 2817/1, vše v k. ú. Příbram 

38. Návrh na doprojednání věcného břemene uložené elektro přípojky NN – p. č. 1504 v k. ú. Příbram 
39. Výkup pozemku p. č. 447 v k. ú. Liha 
40. Výroba a tisk městského zpravodaje Kahan – hodnotící komise 
41. Odvlhčení obvodových zdí zámečku Ernestinum, Příbram – výběr dodavatele 
42. Žádost o udělení výjimky ze zákazu požívání alkoholických nápojů dle vyhlášky č. 3/2018 ze dne 

18.06.2018 – „Vinný Košt s.r.o.“ 
43. Žádost Oblastní nemocnice Příbram, a.s. o prodloužení parkování na parkovišti v ul. Gen. R. Tesaříka                   

u nemocnice 
44. Sdružené služby dodávek elektrické energie a zemního plynu – nákup  na komoditní burze – limitní ceny 
45. Uzavření smlouvy o reklamní činnosti a propagačních službách se společností PBtisk a. s. 
46. Havárie kanalizace Prokopská ul. – nám. J. A. Alise 
47. Poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů – výběr dodavatele 
48. Úpravy hlediště divadla – rozhodnutí o námitkách 2 a zrušení zakázky 
49. Podání žádosti o individuální dotaci ze Středočeského kraje na projekt „TOTALITA!? – Multimediální 

průvodce 1948 – 89“ 
50. Různé 

  
 
R.usn.č.464/2019 
Rada      s c h v a l u j e 
              stažení materiálů č. 10 z programu dnešního jednání RM. 

 
hl.  pro  6 
 (nepřítomen 1) 

 
R.usn.č.465/2019        
Rada      s c h v a l u j e 

upravený program dnešního jednání RM. 
                                                        

  hl.  pro  6 
 (nepřítomen 1) 

 
3) Informace členů RM 

 
  
4) Interpelace 

 
 
5) Městské lesy Příbram s.r.o. 

Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky. 
R.usn.č.466/2019        
Rada    I.  s c h v a l u j e   
 jednateli Městských lesů Příbram s. r. o. odměnu ve výši dle zápisu. 
 
 II.  k o n s t a t u j e, 

že toto rozhodnutí je rozhodnutím města Příbram jako jediného společníka společnosti Městské lesy 
Příbram s.r.o., identifikační číslo 265 05 720, při výkonu působnosti valné hromady této společnosti                
ve smyslu § 102 odst. 2 písm. c) zákona o obcích. 

 
 hl.  pro  6 

        (nepřítomen 1) 
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6) Žádost o schválení investiční akce – zhotovení opravy betonových částí na venkovním plaveckém 
bazéně 

R.usn.č.467/2019        
Rada    s c h v a l u j e   

předložený návrh – žádost o schválení investiční akce – zhotovení opravy betonových částí v areálu 
venkovního plaveckého bazénu, který je ve správě SZM Příbram, p.o. 

 
 hl.  pro  6 

        (nepřítomen 1) 
 
 
7) Žádost o schválení investiční akce – kamerový systém – Zimní stadion - malá hala 

R.usn.č.468/2019        
Rada    s c h v a l u j e   

předložený návrh – žádost o schválení investiční akce – zhotovení kamerového systému na středisku 
Zimní stadion – malá hala. 

 hl.  pro  6 
        (nepřítomen 1) 

 
 

8) Žádost o schválení investiční akce – zhotovení opravy EPS v budově Sportovní haly 

Hlasováno o návrhu Mgr. Konvalinky. 
R.usn.č.469/2019        
Rada    I.  b e r e   n a   v ě d o m í 
 opatření přijatá v souvislosti s havarijním stavem elektronické požární signalizace. 
 

II.  s c h v a l u j e 

předložený návrh – žádost o schválení investiční akce – zhotovení kompletní opravy elektronické 
požární signalizace v budově Sportovní haly, která je ve správě SZM Příbram, p.o., a to dle přílohy 
předkládaného materiálu. 

 hl.  pro  6 
        (nepřítomen 1) 

 
 

9) Žádost Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram, se sídlem Příbram VIII, Brodská 100, 
261 01 Příbram, IČ 47067071 o uzavření smlouvy o výpůjčce k nebytovým prostorům č. 704 a č. 705 
v budově č.p. 257 Husova ulice, v Příbrami VI 

R.usn.č.470/2019        
Rada    s c h v a l u j e 

1) uzavření smlouvy o výpůjčce, od 01.06.2019, jejímž předmětem bude nebytový prostor k podnikání                
o výměře 54,90 m2, v budově č.p. 257 v Příbrami VI, stavba občanského vybavení, jenž je součástí 
pozemku p.č. st. 168/1 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Březové Hory, obec Příbram. Vše 
zapsáno na LV 10001, v katastrálním území Březové Hory, u Katastrálního úřadu pro Středočeský 
kraj, katastrální pracoviště Příbram. V interní evidenci správce nebytových prostor – MěRK je 
předmětný nebytový prostor veden pod č. 704. Účelem výpůjčky nebytového prostoru je 
provozování ordinace klinického psychologa. 
 

2) uzavření smlouvy o výpůjčce, od 01.06.2019, jejímž předmětem bude nebytový prostor k podnikání                 
o výměře 33,00 m2, v budově č.p. 257 v Příbrami VI, stavba občanského vybavení, jenž je součástí 
pozemku p.č. st. 168/1 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Březové Hory, obec Příbram. Vše 
zapsáno na LV 10001, v katastrálním území Březové Hory, u Katastrálního úřadu pro Středočeský 
kraj, katastrální pracoviště Příbram. V interní evidenci správce nebytových prostor – MěRK je 
předmětný nebytový prostor veden pod č. 705. Účelem výpůjčky nebytového prostoru je 
provozování služeb pro asistovaný kontakt pracovníka CSZS. 

 
 hl.  pro  6 

        (nepřítomen 1) 
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10) Návrh na schválení uzavření dodatku ke stávající smlouvě o výpůjčce s nájemcem nebytového 
prostoru CSZS města Příbram v budově č.p. 5 v Příbrami IV (dle interní evidence č.705) z důvodu 
rozšíření stávajících prostor o uvolněnou místnost sousedního nebytového prostoru 

(staženo z programu)  
 

 
 

11) Návrh na schválení uzavření dodatku ke stávající nájemní smlouvě nebytového prostoru 
s nájemcem Timco s.r.o.  v budově č.p. 5 v Příbrami IV (dle interní evidence č. 706) z důvodu změny 
výměry užívání stávajících prostor 

R.usn.č.471/2019        
Rada    s c h v a l u j e 

uzavření dodatku č. 19 ke stávající nájemní smlouvě ze dne 19.03.2002, včetně dodatků č. 1–18               
na pronájem nebytového prostoru č. 706 (dle interní evidence správce – MěRK) v budově č.p. 5, 
v Příbrami IV, s nájemcem TIMCO s.r.o., jehož předmětem je změna rozsahu předmětu nájmu. Nová 
výměra činí - 133,36 m2 (původní výměra – 173,99 m2). Tímto zároveň dojde k úpravě výše měsíčního 
nájemného.  

 hl.  pro  6 
        (nepřítomen 1) 

 
 

12) Pronájem bytu č. 6 v Příbrami IV, Čs. armády č.p. 5 

R.usn.č.472/2019        
Rada    s c h v a l u j e 

pronájem bytu č. …… v Příbrami  IV, Čs. armády čp. 5 pro ……………, bytem ……………, na dobu 
určitou 2 let, za cenu 106,00 Kč/m2/měsíc. 
 

hl.  pro  7 
 
 

13) Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2019 (a – g) 

R.usn.č.473/2019        
Rada    s c h v a l u j e   
 
13 a) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 v rámci výdajů kapitoly 786 - 
OIRM 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 v rámci výdajů kapitoly 786 – OIRM. 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. účelový 
znak 

název akce prvek 
rozpočtu 

popis částka změny 

RP0089 786 - 
OIRM  

3113 5169 17015 009 Půdní vestavba ZŠ 
28. října, Příbram VII 

4464 Nákup ostatních 
služeb 90 % SR 

32 670,00 

RP0089 786 - 
OIRM  

3113 5169  009 Půdní vestavba ZŠ 
28. října, Příbram VII 

4465 Nákup ostatních 
služeb 10 % město 

3 630,00 

RP0089 786 - 
OIRM  

3639 6901  009 Rezerva na kapitálové 
výdaje 

3598 Rezerva -36 300,00 

 
 
13 b) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 
– OE o částku 395.500,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 780 - KJD ve stejné výši z důvodu přijetí                     
2. splátky neinvestiční účelové dotace na "Zajišťování regionálních funkcí knihoven ve Středočeském 
kraji dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na rok 2019 č. S-7482/KUL/2018 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE o částku 
395.500,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 780 - KJD ve stejné výši z důvodu přijetí 2. splátky 
neinvestiční účelové dotace na "Zajišťování regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji dle 
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na rok 2019 č. S-7482/KUL/2018. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka 

změny 
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RP0091 741 - 
OE 

 4122 00603 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

1132 "Zajištění regionálch funkcí 
knihoven ve Středočeském kraji" 

395 500,00 

RP0091 780 - 
KJD 

3314 5336 00603 002 Transfery 
neinvestiční 

3409 Neinvestiční dotace StČ kraje 395 500,00 

 
 
13 c) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 
- OE (neinvestiční transfery ÚZ 33063) o částku 1.770.292,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 788 – ŠŠZ                 
ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace pro Základní školu Bratří Čapků 279, Příbram 
VII, která byla poskytnuta z MŠMT ČR na projekt "ŠABLONY II“ reg. číslo CZ 
02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011708 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE 
(neinvestiční transfery ÚZ 33063) o částku 1.770.292,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ                    
ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace pro Základní školu Bratří Čapků 279, Příbram 
VII, která byla poskytnuta z MŠMT ČR na projekt "ŠABLONY II“ reg. číslo 
CZ 02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011708. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0092 741 - 
OE 

 4116 33063 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

4651 Neinv. účelová dotace MŠMT 
ČR "Šablony II" ZŠ Bratří 
Čapků 279, Příbram VII 

265 543,81 

RP0092 741 - 
OE 

 4116 33063 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

4652 Neinv. účelová dotace MŠMT 
ČR "Šablony II" ZŠ Bratří 
Čapků 279, Příbram VII 

1 504 748,19 

RP0095 788 - 
ŠŠZ 

3113 5336 33063 002 Základní školy 4649 Neinv. účelová dotace MŠMT 
ČR "Šablony II" ZŠ Bratří 
Čapků 279, Příbram VII 

1 504 748,19 

RP0095 788 - 
ŠŠZ 

3113 5336 33063 002 Základní školy 4650 Neinv. účelová dotace MŠMT 
ČR "Šablony II" ZŠ Bratří 
Čapků 279, Příbram VII 

265 543,81 

 
 

13 d) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. snížení rozpočtu výdajů 
kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů města) o částku 2.211.294,53 Kč a navýšení rozpočtu výdajů 
kapitoly 719 - OVV ve stejné výši z důvodu trvání projektu Efektivní úřad Příbram - 2. etapa, reg. č. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007436 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. snížení rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE 
(rezerva z dotačních titulů města) o částku 2.211.294,53 Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 719 - 
OVV ve stejné výši z důvodu trvání projektu Efektivní úřad Příbram - 2. etapa, reg. č. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007436. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0013 719 - 
OVV 

6171 5137 13013 008 "Efektivní úřad 
města Pb. - 2.etapa" 

4393 Náku DHDM EU 3 150,00 

RP0013 719 - 
OVV 

6171 5137  008 "Efektivní úřad 
města Pb. - 2.etapa" 

4395 Nákup DHDM - spoluúčast 1 950,00 

RP0013 719 - 
OVV 

6171 5137 13013 008 "Efektivní úřad 
města Pb. - 2.etapa" 

4394 Nákup DHDM ČR 33 900,00 

RP0013 719 - 
OVV 

6171 5139  008 "Efektivní úřad 
města Pb. - 2.etapa" 

4392 Nákup materiálu - 
spoluúčast 

389,10 

RP0013 719 - 
OVV 

6171 5139 13013 008 "Efektivní úřad 
města Pb. - 2.etapa" 

4391 Nákup materiálu ČR 778,20 

RP0013 719 - 
OVV 

6171 5139 13013 008 "Efektivní úřad 
města Pb. - 2.etapa" 

4390 Nákup materiálu EU 6 614,70 

RP0013 719 - 
OVV 

6171 5169  008 "Efektivní úřad 
města Pb. - 2.etapa" 

4389 Nákup ostatních služeb - 
spoluúčast 

107 872,39 

RP0013 719 - 
OVV 

6171 5169 13013 008 "Efektivní úřad 
města Pb. - 2.etapa" 

4387 Nákup ostatních služeb 
EU 

1 833 831,29 

RP0013 719 - 
OVV 

6171 5169 13013 008 "Efektivní úřad 
města Pb. - 2.etapa" 

4388 Nákup ostatních služeb 
ČR 

215 744,85 

RP0013 719 - 
OVV 

6171 5175  008 "Efektivní úřad 
města Pb. - 2.etapa" 

4398 Pohoštění - spoluúčast 353,20 

RP0013 719 - 
OVV 

6171 5175 13013 008 "Efektivní úřad 
města Pb. - 2.etapa" 

4396 Pohoštění EU 6 004,40 

RP0013 719 - 
OVV 

6171 5175 13013 008 "Efektivní úřad 
města Pb. - 2.etapa" 

4397 Pohoštění ČR 706,40 
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RP0098 741 - OE 6171 5901  001 Ostatní 3369 Rezerva z dotačních titulů -2 211 294,53 

 
 
13 e) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE o částku 119.562,33 Kč (transfery ÚZ 13013) a rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OVV                 
ve stejné výši z důvodu přijetí další části dotace na projekt č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007436                         
s názvem "Efektivní úřad města Příbram - 2. etapa" dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace                                     
č. OPZ/4.1/058/0007436 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - 
OE o částku 119.562,33 Kč (transfery ÚZ 13013) a rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OVV ve stejné výši                 
z důvodu přijetí další části dotace na projekt č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007436 s názvem "Efektivní 
úřad města Příbram - 2. etapa" dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/058/0007436. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0096 719 - 
OVV 

6171 5021 13013 008 "Efektivní úřad 
města Pb. - 2.etapa" 

4375 Ostatní osobní 
výdaje EU 

79 833,44 

RP0096 719 - 
OVV 

6171 5021 13013 008 "Efektivní úřad 
města Pb. - 2.etapa" 

4376 Ostatní osobní 
výdaje ČR 

9 392,17 

RP0096 719 - 
OVV 

6171 5021  008 "Efektivní úřad 
města Pb. - 2.etapa" 

4377 Ostatní osobní 
výdaje - 
spoluúčast 

4 696,09 

RP0096 719 - 
OVV 

6171 5031 13013 008 "Efektivní úřad 
města Pb. - 2.etapa" 

4378 Pojistné na 
sociální 
zabezpečení EU 

19 958,37 

RP0096 719 - 
OVV 

6171 5031 13013 008 "Efektivní úřad 
města Pb. - 2.etapa" 

4379 Pojistné na 
sociální 
zabezpečení ČR 

2 348,04 

RP0096 719 - 
OVV 

6171 5031  008 "Efektivní úřad 
města Pb. - 2.etapa" 

4380 Pojistné na 
sociální 
zabezpečení - 
splouúčast 

1 174,02 

RP0096 719 - 
OVV 

6171 5032 13013 008 "Efektivní úřad 
města Pb. - 2.etapa" 

4381 Pojistné na 
zdravotní 
pojištění EU 

7 185,01 

RP0096 719 - 
OVV 

6171 5032 13013 008 "Efektivní úřad 
města Pb. - 2.etapa" 

4382 Pojistné na 
zdravotní 
pojištění ČR 

845,30 

RP0096 719 - 
OVV 

6171 5032  008 "Efektivní úřad 
města Pb. - 2.etapa" 

4383 Pojistné na 
zdravontní 
pojištění - 
spoluúčast 

422,64 

RP0096 719 - 
OVV 

6171 5011  001 Činnost místní 
správy 

182 Platy 
zaměstnanců 

-6 292,75 

RP0097 741 - OE  4116 13013 002 Neinvestiční přijaté 
transfery 

4374 Neinvestiční 
transfer MPSV 11 
% 

12 585,50 

RP0097 741 - OE  4116 13013 002 Neinvestiční přijaté 
transfery 

4373 Neinvestiční 
transfer MPSV 89 
% 

106 976,83 

 
 

13 f) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE (neinvestiční transfery, ÚZ 13011) o částku 3.827.600,00 Kč a výdajů kapitoly 719 - OVV 
ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu                 
na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní 
ochrany dětí na rok 2019 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - 
OE (neinvestiční transfery, ÚZ 13011) o částku 3.827.600,00 Kč a výdajů kapitoly 719 - OVV ve stejné 
výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na pokrytí 
výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí              
na rok 2019. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0093 741 - OE  4116 13011 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

48 Neinvestiční dotace SR  3 827 600,00 

RP0102 719 - 6171 5011  001 Činnost místní 182 Platy zaměstnanců 1 867 321,66 
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OVV správy 

RP0102 719 - 
OVV 

4319 5167 13011 005 Dotace MPSV 
na SPOD  

2851 Služby školení a 
vzdělávání 

25 000,00 

RP0102 719 - 
OVV 

4319 5169 13011 005 Dotace MPSV 
na SPOD  

2844 Nákup služeb 27 654,00 

RP0102 719 - 
OVV 

4319 5173 13011 005 Dotace MPSV 
na SPOD  

2845 Cestovné 5 000,00 

RP0102 719 - 
OVV 

4319 5011 13011 005 Dotace MPSV 
na SPOD  

1089 Platy 1 412 355,60 

RP0102 719 - 
OVV 

4319 5031 13011 005 Dotace MPSV 
na SPOD  

1090 Sociální pojištění 353 088,65 

RP0102 719 - 
OVV 

4319 5032 13011 005 Dotace MPSV 
na SPOD  

1091 Zdravotní pojištění 127 112,71 

RP0102 719 - 
OVV 

4319 5038 13011 005 Dotace MPSV 
na SPOD  

1094 Povinné pojištění 5 932,38 

RP0102 719 - 
OVV 

4319 5424 13011 005 Dotace MPSV 
na SPOD  

1861 Náhrada mezd v době 
nemoci 

4 135,00 

 
 

13 g) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 v rámci kapitálových výdajů               
na kapitole 786 - OIRM z důvodu realizace projektu Operačního programu životní prostředí 2014-2020: 
Pořízení nádob na tříděný odpad v místních částech města Příbram 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 v rámci kapitálových výdajů na kapitole 786 - 
OIRM z důvodu realizace projektu Operačního programu životní prostředí 2014-2020: Pořízení nádob 
na tříděný odpad v místních částech města Příbram. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0103 786 - OIRM  3639 6121  021 Stání pod 
kontejnery - I. etapa 

4550 Reallizace stavby -358 976,00 

RP0103 786 - OIRM  3722 6121 15974 034 MŽP: projekt 
Pořízení nádob na 
tříděný odpad v 
místních částech 
města Příbram 

4657 Stavby - projekt 85 % 305 129,00 

RP0103 786 - OIRM  3722 6121  034 MŽP: projekt 
Pořízení nádob na 
tříděný odpad v 
místních částech 
města Příbram 

4658 Stavby - projekt 15 % 53 847,00 

 
hl.  pro  7 
 
 

14) Stav požární ochrany ve městě Příbram 

R.usn.č.474/2019        
Rada  d o p o r u č u j e   ZM 

vzít na vědomí předložený materiál – „Vyhodnocení stavu požární ochrany ve městě Příbram za rok 
2018“. 
 

hl.  pro  7 
  
 

15) Žádost o udělení výjimky - zařazení do pořadníků čekatelů Domova seniorů CSZS města Příbram 

R.usn.č.475/2019        
Rada    n e s c h v a l u j e 

zařazení žádosti pana ……………, trvale bytem ……………, do pořadníku čekatelů Domova seniorů 
CSZS města Příbram, jako výjimku udělenou zřizovatelem služby.        
                       

hl.  pro  7 
 

     
16) Žádost o finanční příspěvek (Babybox pro odložené děti - STATIM z.s.) 

R.usn.č.476/2019        
Rada    n e s c h v a l u j e  



Město Příbram - RM  13.05.2019 

 8 

 

poskytnutí finančního příspěvku pro Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s., se sídlem Pod Oborou 
88, 104 00 Praha 10 – Hájek, IČO: 27006891, DIČ: CZ27006891, a to z důvodu, že se nejedná                       
o podporu zařízení sloužícího městu Příbram. 

                                                     
hl.  pro  7 
 

 
17) Podání žádosti o poskytnutí dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení na revitalizaci veřejného 
prostranství „Cíl“        

R.usn.č.477/2019        
Rada    d o p o r u č u j e  ZM  

1) schválit projekt s názvem „Regenerace veřejného prostranství – pěší zóna „Cíl“ Příbram“ dle 
nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

 
2) schválit dofinancování projektu s názvem „Regenerace veřejného prostranství – pěší zóna „Cíl“ 

Příbram“ dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z vlastních zdrojů 
v minimální výši 50 % uznatelných nákladů a plné výši nákladů neuznatelných, 

 
3) schválit podání žádosti o dotaci na projekt „Regenerace veřejného prostranství – pěší zóna „Cíl“ 

Příbram“ ze Státního fondu rozvoje bydlení. 
 

hl.  pro  7 
 
 
18) Advent a vánoční trhy 2019 

R.usn.č.478/2019        
Rada    s c h v a l u j e 

časový harmonogram a místa konání oslav adventu v Příbrami dle důvodové zprávy.                                                    
 
       hl.  pro  7 

 
   

19) Kežmarok - EĹRO 2019 

R.usn.č.479/2019        
Rada    s c h v a l u j e 

zahraniční pracovní cestu do Kežmaroku (Slovensko) k účasti na festivalu lidových řemesel EĹRO, 
která se uskuteční ve dnech 11.07.–15.07.2019. Cesty se zúčastní zástupci města ve složení: Ing. 
Jindřich Vařeka. Cestovní náklady (pojistné, stravné, 40 % kapesného pro zástupce města) a dar                     
do výše 3.000,00 Kč hradí město Příbram z kap. 777 – OŠKS. Cesta se uskuteční silničním motorovým 
vozidlem v souladu s Dohodou 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, která byla schválena RM dne 07.01.2019, R.usn.č.16/2019. 
 

                                                  hl.  pro  7    
          
 
20) Freiberg – 34. městské slavnosti 

R.usn.č.480/2019      
Rada    s c h v a l u j e 

zahraniční pracovní cestu do Freibergu (Německo) k účasti na 34. městských slavnostech, která se 
uskuteční ve dnech 27.06.–01.07.2019. Cesty se zúčastní zástupci města ve složení: Ing. Martin 
Buršík, MBA. Cestovní náklady (pojistné, stravné, 40 % kapesného pro zástupce města) a dar do výše 
3.000,00 Kč hradí město Příbram z kap. 777 – OŠKS. Cesta se uskuteční silničním motorovým 
vozidlem v souladu s Dohodou 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, která byla schválena RM dne 01.04.2019, R.usn.č.307/2019. 
 

                                                       hl.  pro  7 
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21) Zahraniční komise – zápis z jednání 24.04.2019 

R.usn.č.481/2019        
Rada b e r e   n a   v ě d o m í 

zápis z jednání Zahraniční komise ze dne 24.04.2019. 
 
hl.  pro  7 

       
  

22) Komise kulturní, letopisecká a památková – zápis z jednání 10.04.2019 

R.usn.č.482/2019      
Rada b e r e   n a   v ě d o m í 

zápis z jednání Komise kulturní, letopisecké a památkové ze dne 10.04.2019. 
 
                                                       hl.  pro  7 

 
 

23) Žádost o dotaci – Příbramský Huntík 

R.usn.č.483/2019      
Rada s c h v a l u j e 

1) poskytnutí individuální dotace ve výši 42.000,00 Kč pro subjekt ……………, ……………, na projekt 
s názvem „Příbramský Huntík Zdeňka Hejkrlíka“, a to z kap. 777-OŠKS, za podmínky splnění 
bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným a splnění 
povinnosti zveřejnění účetní závěrky u subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon, a to ke dni 
podpisu smlouvy. 
 

2) rozpočtové opatření, tj. změnu rozpočtu města na rok 2019, které se promítne na straně běžných 
výdajů v rámci kapitoly 777–OŠKS ve snížení prvku 3718 (Individuální dotace) o částku 42.000,00 
Kč a navýšení prvku 2456 (Neinvestiční dotace nepodnikajícím FO – ostatní kultura) ve stejné výši. 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
Kap. 777 – OŠKS, prvek 3718, paragraf 3419 položka 5901            - 42.000,00 Kč 
Kap. 777 – OŠKS, prvek 2456, paragraf 3319 položka 5493           + 42.000,00 Kč 
 

3) uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem ……………, ……………, o poskytnutí dotace ve výši 
42.000,00 Kč na projekt „Příbramský Huntík Zdeňka Hejkrlíka“ v souladu s Pravidly o poskytování 
dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram č. 2/2018 přijatými ZM dne 
10.09.2018, Usn.č.1034/2018/ZM. 

 
     hl.  pro  7 
 
 

24) Žádost o dotaci – České modelky, s.r.o. 

R.usn.č.484/2019        
Rada    s t a h u j e 

projednání materiálu z dnešního jednání RM. 
 

hl.  pro  7 
 

 
25) Žádost o dotaci – HZS Středočeského kraje 

R.usn.č.485/2019        
Rada s c h v a l u j e 

1) poskytnutí individuální dotace ve výši 8.000,00 Kč pro subjekt Hasičský záchranný sbor 
Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno, IČO 70885371, na projekt s názvem 
„Dětská výtvarná soutěž – Kde hasiči pomáhají“, a to z kap. 777-OŠKS, za podmínky splnění 
bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným a splnění 
povinnosti zveřejnění účetní závěrky u subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon, a to ke dni 
podpisu smlouvy. 
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2) rozpočtové opatření, tj. změnu rozpočtu města na rok 2019, které se promítne na straně běžných 
výdajů v rámci kapitoly 777–OŠKS ve snížení prvku 3718 (Individuální dotace) o částku 8.000,00 
Kč a navýšení prvku 4661 (Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům) ve stejné výši. 

 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
Kap. 777 – OŠKS, prvek 3718, paragraf 3419 položka 5901            - 8.000,00 Kč 
Kap. 777 – OŠKS, prvek 4661, paragraf 3319 položka 5319            + 8.000,00 Kč 
 

3) uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana 
Palacha 1970, 272 01 Kladno, IČO 70885371, o poskytnutí dotace ve výši 8.000,00 Kč na projekt 
„Dětská výtvarná soutěž – Kde hasiči pomáhají“ v souladu s Pravidly o poskytování dotací                         
a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram č. 2/2018 přijatými ZM dne 
10.09.2018, Usn.č.1034/2018/ZM. 

        
hl.  pro  7 

 
 

26) Malá vodní nádrž Kaňka – odbahnění a rekonstrukce, investiční záměr 

R.usn.č.486/2019        
Rada s c h v a l u j e 

přímé zadání a uzavření smlouvy o dílo na vypracování investičního záměru pro malou vodní nádrž 
Kaňka s firmou VRV, a. s., se sídlem Nábřežní 4, Praha 5, PSČ 150 56, IČO 47116901, v rozsahu 
nabídky ze dne 18.04.2019, na základě výjimky podle Vnitřní směrnice č. 2/2011, čl. VII, odst. 6., 
písmeno b), za nabídkovou cenu 78.000,00 Kč bez DPH, to je 94.380,00 Kč včetně DPH. 

                                                                            
             hl.  pro  7 

 
 
27) Návrh na doplnění textu usnesení Rady města Příbram č. 229/2019 ze dne 18.03.2019 

R.usn.č.487/2019        
Rada    s c h v a l u j e 

doplnění textu usnesení Rady města Příbram č. 229/2019 ze dne 18.03.2019 tak, že za jeho text se 
přidává nová věta: Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
 

hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 
 

 
28) Žádost o schválení výjimky z ceníku služeb SZM Příbram, p.o. pro den 01.06.2019 

R.usn.č.488/2019        
Rada    s c h v a l u j e 

předložený návrh – žádost o výjimku z ceníku služeb SZM Příbram, p.o. pro den 01.06.2019 („Děti                 
za deset“), a to dle důvodové zprávy materiálu. 

                                                     
  hl.  pro  6 

(nepřítomen 1) 
 

 
29) Informace o uplynutí šestiletého období výkonu práce na vedoucím pracovním místě ředitelky 
Základní školy, Příbram VII, Bratří Čapků 279, p.o. 

R.usn.č.489/2019        
Rada    I.  b e r e   n a   v ě d o m í  

informaci OŠKS o uplynutí šestiletého období výkonu práce na vedoucím pracovním místě ředitelky 

Základní školy, Příbram VII, Bratří Čapků 279, p.o.  

II. u k l á d á 
připravit do nejbližšího jednání rady města vyhlášení konkursního řízení dle ust. § 166 odst. 3) 

školského zákona na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky Základní školy, Příbram VII, Bratří 

Čapků 279, p.o. 
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                                    hl.  pro  7 
 

30) Žádost o dotaci – Obchodní akademie Příbram 

R.usn.č.490/2019        
Rada    d o p o r u č u j e  ZM 

1) poskytnutí individuální dotace ve výši 10.000,00 Kč pro subjekt Obchodní akademie a Vyšší 
odborná škola Příbram, Příbram I, Na Příkopech 104, 261 01 Příbram, na projekt s názvem 
„Konference mládeže partnerských měst 2019“, a to z kap. 777-OŠKS, za podmínky splnění 
bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným a splnění 
povinnosti zveřejnění účetní závěrky u subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon, a to ke dni 
podpisu smlouvy. 

 
2) rozpočtové opatření, tj. změnu rozpočtu města na rok 2019, které se promítne na straně běžných 

výdajů v rámci kapitoly 777–OŠKS ve snížení prvku 3718 (Individuální dotace) o částku 10.000,00 
Kč a navýšení prvku 4663 (Neinvestiční transfery školským právnickým osobám zřízeným státem, 
kraji a obcemi) ve stejné výši. 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
Kap. 777 – OŠKS, prvek 3718, paragraf 3419 položka 5901            - 10.000,00 Kč 
Kap. 777 – OŠKS, prvek 4663, paragraf 3291 položka 5333           + 10.000,00 Kč 

 
3) uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram, 

Příbram I, Na Příkopech 104, 261 01 Příbram, o poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč na projekt 
„Konference mládeže partnerských měst 2019“ v souladu s Pravidly o poskytování dotací                
a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram č. 2/2018 přijatými ZM dne 
10.09.2018, Usn.č.1034/2018/ZM. 

                                                    hl.  pro  7 
 
 

31) Převzetí technického zhodnocení 

R.usn.č.491/2019        
Rada    s c h v a l u j e 

převzetí technického zhodnocení – zkulturnění vtoku betonových trub mezi velkým a malým kalníkem 
v areálu Nový rybník do účetnictví města Příbram v celkové částce 224.511,00 Kč. 
 
                                                    hl.  pro  7 
 
 

32) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2019 v rámci kapitoly 786 - OIRM na straně 
kapitálových výdajů dle usnesení RM ze dne 04.02.2019 R.usn.č. 85/2019 bodu II 

R.usn.č.492/2019        
Rada    s c h v a l u j e   

úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2019 v rámci kapitoly 786 - OIRM na straně kapitálových výdajů 
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 

RP0090 786 - 
OIRM  

3639 6901  009 Rezerva na 
kapitálové výdaje 

3598 Rezerva -2 300 000,00 

RP0090 786 - 
OIRM  

3412 6121  012 Zázemí na 
Novém rybníku 

3859 Realizace stavby 2 300 000,00 

        
hl.  pro  7 
 
 

33) Uzavření smlouvy o reklamní činnosti a propagačních službách se společností CVP Galvanika,                 
s. r. o. 

R.usn.č.493/2019        
Rada    I.  s c h v a l u j e 

uzavření Smlouvy o reklamní činnosti a propagačních službách se společností CVP Galvanika, s. r. o.,                
IČO: 47548282, jejímž předmětem je závazek města Příbram poskytnout za úplatu 50.000,00 Kč + DPH 
služby za účelem propagace a reklamy zmíněné společnosti (dále jen „Smlouva“) u příležitosti konání 
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akcí Novák Fest 2019 dne 16.06.2019, Koncert skupiny Pražský výběr dne 14.06.2019, Vítání 
slunovratu dne 20.06.2019. 
 
II. u k l á d á 
OKM zajistit uzavření Smlouvy v souladu s bodem I. tohoto usnesení. 
 
                                                    hl.  pro  7 

 
 
34) Výsledky posouzení proveditelnosti návrhů přihlášených do projektu participativního rozpočtu 
Společně pro Příbram 

R.usn.č.494/2019        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í  

výsledky posouzení proveditelnosti návrhů přihlášených do projektu participativního rozpočtu Společně 
pro Příbram v roce 2019. 

 
                                                    hl.  pro  7 
 
 

35) Smlouva o náhradě za omezení užívání silnice 

R.usn.č.495/2019        
Rada    I.  s c h v a l u j e    

uzavření smlouvy o náhradě za omezení užívání silnice III/1188 ve výši 925,00 Kč bez DPH (1.119,25 
Kč s DPH) se Středočeským krajem, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov, IČO 70891095 
zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizací se 
sídlem tamtéž, IČO 00066001 v souvislosti se stavbou „Orlov – Hájetina, místní komunikace“.   

 
II.  u k l á d á    
OIRM administrovat uzavření smlouvy o náhradě za omezení užívání silnice III/1188 podle bodu I. 
tohoto usnesení. 
 
                                                    hl.  pro  7 

 
 
36) Uzavření nové smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru č. 705 v budově č.p. 5, ul. Čs. armády, 
v Příbrami IV pro Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram se sídlem Příbram VIII, 
Brodská 100, 261 01 Příbram, IČ 47067071 

R.usn.č.496/2019        
Rada    s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o výpůjčce od 01.06.2019, jejímž předmětem bude nebytový prostor č. 705                           
a uvolněná místnost vedlejšího nebytového prostoru č. 706 (dle interní evidence správce nebytových 
prostor – MěRK), o nové výměře 127,96 m2, (stávající výměra nebytového prostoru - 86,88 m2 + 
uvolněná místnost z nebytového prostoru č. 706 - 41,08 m2) v budově č.p. 5 v Příbrami IV, ul. Čs. 
armády, objekt k bydlení,  jenž je součástí pozemku p.č. st. 2825/1 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. 
Příbram, obec Příbram. Vše zapsáno na LV 10001, v katastrálním území Příbram, u Katastrálního 
úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Příbram. Vypůjčitel bude předmět výpůjčky - s novým 
označením č. 705 užívat výhradně k činnostem uvedeným ve své zřizovací listině.  
 
                                                    hl.  pro  7 

 
37) Návrh na doprojednání věcného břemene umístěných kabelových převěsů – p. č. 648/17, p. č. 2807/1             
a p. č. 2817/1, vše v k. ú. Příbram 

R.usn.č.497/2019        
Rada    s c h v a l u j e 

zřízení věcného břemene umístěných kabelových převěsů nad pozemky ve vlastnictví města Příbram 
p. č. 648/17, p. č. 2807/1 a p. č. 2817/1, vše v k. ú. Příbram, ve prospěch společnosti VYLADĚNÝ 
INTERNET Příbramsko, s.r.o., se sídlem Suchodol 4, 261 01, IČO 24158607. 
 
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", čl. II. bod 7, kde je umístění vzdušného vedení (opěrné body 
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mimo vozovku) stanoveno pro podnikatelské subjekty ve výši 100,00 Kč/bm. 
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 

                                         
  hl.  pro  6 

(nepřítomen 1) 
 
 

38) Návrh na doprojednání věcného břemene uložené elektro přípojky NN – p. č. 1504 v k. ú. Příbram 

R.usn.č.498/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložené elektro přípojky NN přes pozemek ve vlastnictví města Příbram 
p. č. 1504 v k. ú. Příbram, ve prospěch pozemku p. č. 1508, jehož součástí je jiná stavba bez čp/če 
v k. ú. Příbram, 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, s tím, že 
oprávněný z věcného břemene musí při dalším postupu respektovat skutečnost, že uvedený městský 
pozemek je předmětem uzavřené smlouvy o pronájmu nemovitého majetku ze dne 12.06.2009,                        
ve znění jejích dodatků č. 1 až č. 11, se společností Městské lesy Příbram s.r.o., se sídlem 261 01 
Podlesí 1, IČO 26505720. 

  
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: 
pozemek p. č. 1504 – lesní pozemek 

       – uložení v průseku lesem za cenu 258,00 Kč/bm. 
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 

                                                  
  hl.  pro  6 

(nepřítomen 1) 
 
 
39) Výkup pozemku p. č. 447 v k. ú. Liha 

R.usn.č.499/2019        
Rada    d o p o r u č u j e  ZM 

schválit uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku p. č. 447 v k. ú. Liha, která je součástí tohoto 
materiálu, za celkovou kupní cenu 67.300,00 Kč, z vlastnictví ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, 
128 00 Nové Město, Praha 2, IČO 69797111, do vlastnictví města Příbram. 

                                                  
  hl.  pro  6 

(nepřítomen 1) 
 
 
40) Výroba a tisk městského zpravodaje Kahan – hodnotící komise 

R.usn.č.500/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

v souladu s čl. VI odst. 3 směrnice č. 2/2011 na zakázku „Výroba a tisk městského zpravodaje Kahan“ 
hodnotící komisi ve složení 
 
člen                                                                             
Ing. Martin Buršík 
Ing. Zuzana Kučerová  
Jitka Buraltová 
Mgr. Hana Marie Levanti 

 Dagmar Drozenová 
  
 náhradník 
 Radka Fiebigerová 
 

       hl.  pro  7 
 
 
41) Odvlhčení obvodových zdí zámečku Ernestinum, Příbram – výběr dodavatele 
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R.usn.č.501/2019        
Rada    I.  b e r e   n a   v ě d o m í 

informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Odvlhčení obvodových zdí zámečku Ernestinum, 
Příbram“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění, uvedenou v důvodové zprávě. 
 

 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, IČO: 62957678. Nabídková 
cena činí 999.237,00 Kč bez DPH. 
 

 III.  s c h v a l u j e  
uzavření smlouvy na zakázku „Odvlhčení obvodových zdí zámečku Ernestinum, Příbram“ se společností 
INVESSALES, spol. s r.o., se sídlem Podskalská 22/1512, 128 00 Praha, IČO: 62957678; nabídková 
cena činí 999.237,00 Kč bez DPH. 

 
 IV.  u k l á d á 

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

 
                                                    hl.  pro  7 
 

 
42) Žádost o udělení výjimky ze zákazu požívání alkoholických nápojů dle vyhlášky č. 3/2018 ze dne 
18.06.2018 – „Vinný Košt s.r.o.“ 

R.usn.č.502/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

udělení výjimky dle článku 4 písm. b) Obecně závazné vyhlášky města Příbram č. 3/2018 ze dne 
18.06.2018 na akci „Vinný Košt“ v Příbrami dne 25.05.2019 na nám. T. G. Masaryka, Příbram I. 
 
                                                    hl.  pro  7 
 
 

43) Žádost Oblastní nemocnice Příbram, a.s. o prodloužení parkování na parkovišti v ul. Gen. R. 
Tesaříka u nemocnice 

Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky. 
R.usn.č.503/2019        
Rada    s t a h u j e  

projednání materiálu z dnešního jednání RM. 
 
                                                    hl.  pro  7 
        
 

44) Sdružené služby dodávek elektrické energie a zemního plynu – nákup na komoditní burze – limitní 
ceny 

R.usn.č.504/2019        
Rada    I.  s c h v a l u j e  

limitní ceny zakázky Sdružené služby dodávek elektrické energie a zemního plynu – nákup komodit 
elektrické energie a zemního plynu na komoditní burze Power Exchange Central Europe a.s. (dále 
PXE) ve výši 1.500,00 Kč/MWh pro komoditu elektrická energie a 570,00 Kč/MWh pro komoditu zemní 
plyn. 
 

 II.  u k l á d á 
OPVZ zadávací řízení ve spolupráci s komoditní burzou realizovat. 
 
                                                    hl.  pro  7 
                                                     

 
45) Uzavření smlouvy o reklamní činnosti a propagačních službách se společností PBtisk a. s. 

R.usn.č.505/2019        
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Rada    s c h v a l u j e 
uzavření Smlouvy o reklamní činnosti a propagačních službách se společností PBtisk a.s., IČO: 
48244627, jejímž předmětem je závazek města Příbram poskytnout za úplatu 16.818,00 Kč + DPH 
služby za účelem propagace a reklamy zmíněné společnosti (dále jen „Smlouva“) u příležitosti konání 
akcí Novák Fest 2019 dne 16.06.2019, Koncert skupiny Pražský výběr dne 14.06.2019, Vítání 
slunovratu dne 20.06.2019. 
 
II.  u k l á d á 
OKM zajistit uzavření Smlouvy v souladu s bodem I. tohoto usnesení. 
 
                                                    hl.  pro  7 

 
 
46) Havárie kanalizace Prokopská ul. – nám. J. A. Alise 

R.usn.č.506/2019        
Rada    s c h v a l u j e 

v souladu s ustanovením článku VII. bod 6., písmeno b) směrnice č. 2/2011 provedení úhrady 
finančních prostředků na odstranění havárie kanalizační stoky v Prokopské ulici a nám. J. A. Alise 
společnosti 1.SčV, a.s. na základě přiloženého položkového rozpočtu v celkové výši 3.469.719,00 Kč 
bez DPH, to je 4.198.360,00 Kč včetně DPH. 
 
                                       hl.  pro  7 

 
 
47) Poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů – výběr dodavatele 

R.usn.č.507/2019        
Rada    I.  b e r e   n a   v ě d o m í 

cenové nabídky na poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů uvedené v příloze tohoto 
materiálu. 
 
II.  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. b) směrnice č. 2/2011, přičemž důvodem přímého zadání je zejména cenová 
výhodnost a zkušenost poskytovatele služeb - jde o organizaci odborné problematiky znalou, zkušenou, 
navrhovaná odměna je s ohledem na kvalitu a rozsah poskytované služby v místě a čase obvyklá. 
 
III.  s c h v a l u j e 
uzavření smlouvy na poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů se společností 
Keystone Company a.s., se sídlem Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10, IČO: 05983649, za nabídkovou 
cenu 8.500,00 Kč bez DPH/měsíc počínaje od 01.06.2019 na dobu dvou let.    

 
IV.  u k l á d á  
OPVZ administrovat uzavření smlouvy dle bodu III. tohoto usnesení.   
 
                                                    hl.  pro  7 
 

 
48) Úpravy hlediště divadla – rozhodnutí o námitkách 2 a zrušení zakázky 

R.usn.č.508/2019        
Rada    I.  b e r e   n a   v ě d o m í 

námitky stěžovatele INVESSALES spol. s r.o., IČO 62957678, podané v zastoupení na základě plné 
moci Mgr. Martinem Kainem, advokátem, Ferenc & spol., advokátní kancelář, se sídlem Nádražní 
58/110, 150 00 Praha 5 (dále jen „stěžovatel“), doručené zadavateli dne 02.05.2019 a směřující proti 
rozhodnutí zadavatele o námitkách stěžovatele Staler spol. s.r.o. ze dne 18.04.2019 ve věci zakázky 
„Úpravy hlediště divadla A. Dvořáka v Příbrami“ uveřejněné na profilu zadavatele pod číslem veřejné 
zakázky P19V00000008 (dále jen „veřejná zakázka“).  

 
II. r o z h o d u j e 
1) o odmítnutí námitek pro jejich nedůvodnost dle podrobnějšího odůvodnění uvedeného v příloze č. 2 

tohoto materiálu; 
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2) o zrušení zakázky „Úpravy hlediště divadla A. Dvořáka v Příbrami“ uveřejněné na profilu zadavatele 

pod číslem veřejné zakázky P19V00000008, ve smyslu ust. § 127 odst. 2  písm. d) a e) zákona                  
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

 
III. u k l á d á 
OPVZ učinit následné kroky související s rozhodnutími v bodě II. tohoto usnesení. 

 
                                                    hl.  pro  7 
 
 

49) Podání žádosti o individuální dotaci ze Středočeského kraje na projekt „TOTALITA!? – Multimediální 
průvodce 1948 – 89“ 

R.usn.č.509/2019        
Rada    s c h v a l u j e 

podání žádosti o individuální dotaci ze Středočeského kraje na projekt „TOTALITA!? – Multimediální 
průvodce 1948 – 89“. 
 
                                                    hl.  pro  7 
 
 

50) Různé      

 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis ověřili: 
Mgr. Zorka Brožíková 
Svatopluk Chrastina 
 
Ing. Jindřich Vařeka, starosta 
 
Zapsala: Stanislava Walenková 
Příbram, dne: 17.05.2019    
 
Ověřeno: 20.05.2019 
Vyvěšeno: 24.05.2019 
 


