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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 27.05.2019 

od 13.00 hodin na Městském úřadě Příbram 

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

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jindřich Vařeka, 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. Návrh na změnu kategorie bytu č. 9 v Příbrami I/132 
6. Žádost o udělení výjimky ze zákazu požívání alkoholických nápojů dle vyhlášky č. 3/2018 ze dne 18.06.2018 – 

„30. Prokopská pouť“ 
7. Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2019 
8. Zpráva o hospodaření města Příbram za rok 2018, závěrečný účet a účetní závěrka za období od 01.01.2018 

do 31.12.2018    
9. Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram - návrh na poskytnutí osobního příplatku 

10. Návrh odměn ředitelkám, ředitelům příspěvkových organizací města a vedoucí organizační složky města 
11. Návrh na přidělení bytu v DPS 
12. Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v DPS 
13. Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v DPS  
14. Přehled trvale přenechaných volných bytů v DPS Příbram I, Hradební 69, na základě výjimky ze Směrnice      

č. 1/2018/MěÚ 
15. Přidělení sociálního bytu  
16. Žádost o dotaci Kowadlina s.r.o. 
17. Žádost o dotaci – Rally Příbram 2019 (staženo z programu) 
18. Žádost o dotaci – Superliga v malé kopané 
19. Projekt Udržitelná městská mobilita – zahraniční pracovní cesta 
20. Zásady, kterými se stanoví závazný postup při schvalování a vyúčtování zahraničních pracovních cest 
21. Výběr dodavatele na technické zabezpečení akce – Vítání Slunovratu 
22. Výběr dodavatele na zajištění elektrického připojení stánků s občerstvením na akci – Novák Fest 2019 

(staženo z programu) 
23. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI v příspěvkové organizaci Základní škola, Příbram VIII, Školní 75 
24. Žádost ředitelky Základní školy, Příbram VII, Bratří Čapků 279, p.o. o zřízení přípravné třídy ve školním roce 

2019/20 
25. Otevření školních hřišť pro veřejnost v době letních školních prázdnin 2019 
26. Žádost o nadační příspěvek do fondu Nadace ČEZ z grantového řízení „Stromy 2019“ 
27. Žádost Oblastní nemocnice Příbram, a.s. o prodloužení parkování na parkovišti v ul. Gen. R. Tesaříka             

u nemocnice 
28. Návrh Obecně závazné vyhlášky č. …/2019, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním 

poplatku za užívání veřejného prostranství 
29. Delegace pravomoci rozhodovat za účastníka řízení vedeného stavebním úřadem 
30. Žádost o udělení souhlasu s umístěním fasádního komína nad pozemkem p. č. 471/12 v k. ú. Březové Hory 
31. Informace o podání výpovědi ze smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 670/MERK/2011 ze dne 27.09.1999, 

ve znění pozdějších dodatků 
32. Bezúplatný převod pozemků p. č. 1690/1 a p. č. 2633/5, oba v katastrálním území Příbram 
33. Směna části pozemku p. č. 113/59 o výměře cca 1510 m2 z celkové výměry 2092 m2 za pozemek p. č. 32/10, 

oba v k. ú. Zavržice 
34. Žádost o prodej části pozemku p. č. 179/30 o výměře 65 m2 z celkové výměry 16764 m2 v k. ú. Příbram 
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35. Žádost o prodej části pozemku p. č. 4748 o výměře cca 30 m2 z celkové výměry 2789 m2 v katastrálním území 
Příbram 

36. Žádost o prodej pozemku p. č. 1741/5 v katastrálním území Příbram 
37. Žádost o pronájem části pozemku p. č. 715/70 o výměře cca 80 m2 z celkové výměry 6029 m2 v katastrálním 

území Březové Hory 
38. Záměr výkupu pozemku p. č. 677/7 v k. ú. Březové Hory 
39. 1) Návrh na revokaci usnesení Rady města Příbram č. 407/2019 ze dne 15.04.2019 

2) Žádost o zrušení předkupního práva k pozemkům p.č. 3102/75, p.č. 3102/89, p.č. 3102/90 a 3102/156, vše 
v k.ú. Příbram 

40. Úpravy rozpisu rozpočtu města na rok 2019 
41. Žádost o schválení přijetí pravidelného daru dle přiložené darovací smlouvy 
42. Na vědomí – rozšíření provozní doby protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice od 01.06.2019 
43. Žádost o schválení zavedení dietního stravování pro klienty pečovatelské služby od 01.07.2019 za cenu        

75 Kč/oběd a doplatku do plné ceny oběda z rozpočtu organizace 
44. Vyhlášení konkursu na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy, Příbram VII, Bratří Čapků 279, 

příspěvkové organizace 
45. MŠ Jungmannova 91 – žádost o souhlas zřizovatele ke vstupu školy  do projektu Šablony II OPVVV                 

a o schválení použití neinvestičního příspěvku  na předfinancování tohoto projektu 
46. MŠ V zahradě – žádost o souhlas zřizovatele ke vstupu školy do projektu Šablony II OPVVV a o schválení 

použití neinvestičního příspěvku na předfinancování tohoto projektu 
47. Zápis z jednání Komise pro mládež, tělovýchovu a sport 
48. Žádost o dotaci – České modelky, s.r.o. 
49. ČOV Příbram – výměna 4 ks optických kyslíkových sond a 2 ks digitálních převodníků 
50. ČOV Příbram – zpracování analýzy současného stavu, návrhu úprav a technologických výpočtů kompletní 

vodní i kalové linky pro požadované složení finálního odtoku a formulované výhledové zatěžovací parametry 
51. Projektová dokumentace – rekonstrukce Komenského náměstí, Příbram 
52. Dodatek č. 1 k SOD „Novostavba zázemí pro adventure golf, areál Nového rybníka“ 
53. Uzavření smlouvy o reklamní činnosti a propagačních službách se společností Polycasa, s. r. o. 
54. Uzavření smlouvy o reklamní činnosti a propagačních službách se společností SeTeKoCar, s. r. o. 
55. Financování činnosti osadních výborů 
56. Návrh programu 8. zasedání ZM dne 17.06.2019 
57. Přijetí dotace na odstranění bariér v Kulturním domě v Příbrami 
58. Podání žádosti o dotaci na výstavbu domovních čistíren odpadních vod v místních částech Bytíz a Zavržice 
59. Aktualizace Akčního plánu zlepšování kvality ovzduší 
60. Dokončení stavebních úprav a přístavby Junior klubu (2) – hodnotící komise 
61. Výměna oken – hodnotící komise 
62. Výměna elektrorozvodů, hlavního rozvaděče a osvětlení – hodnotící komise 
63. Výkup pozemků v katastrálním území Příbram 
64. Žádost o směnu pozemků v k. ú. Žežice, v k. ú. Brod u Příbramě, v k. ú. Příbram 
65. Informace o podané žádosti Osadního výboru Žežice o výpůjčku nebytových prostor v objektu Žežice č.p. 7 
66. Návrh na uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN – Příbram I/106, Zámeček – 

Ernestinum 
67. Systém hospodaření s mosty BMS 
68. Hlavní prohlídka mostů 
69. Revokace usnesení, jmenování členů redakční rady zpravodaje města Příbram 
70. Účast města Příbram na organizaci turistického pochodu Za Fabiánem do Brd 
71. Výměna oken a dveří v DPS Hradební - výsledek 
72. Rekonstrukce předávací stanice – výběr dodavatele 
73. Výroba a tisk městského zpravodaje Kahan – výběr dodavatele 
74. Komunikace v areálu Nový rybník, změna rozsahu prací 
75. Různé 
 
R.usn.č.510/2019        
Rada      s c h v a l u j e 
              upravený program dnešního jednání RM. 
 

                                                        hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 

 
3) Informace členů RM 
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4) Interpelace 

 
 
5) Návrh na změnu kategorie bytu č. 9 v Příbrami I/132 

R.usn.č.511/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

na základě směrnice č. 1/2018 – pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram, 
Hlava I, článek 3, odst. 1 d), změnu kategorie bytu č. 9 v Příbrami I, ul. Pivovarská čp. 132                    
ze služebního na byt standard. 
 

                                                        hl.  pro  7 
 
 
6) Žádost o udělení výjimky ze zákazu požívání alkoholických nápojů dle vyhlášky č. 3/2018 ze dne 
18.06.2018  – „30. Prokopská pouť“ 

R.usn.č.512/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

udělení výjimky dle článku 4 písm. b) OZV Města Příbram č. 3/2018 ze dne 18.06.2018 na akci          
„30. Prokopská pouť“ v Příbrami ve dnech 06.07.2019 od 8.00 hodin - 07.07.2019 do 18.00 hodin        
na nám. J. A. Alise a nádvoří Msgre. Korejse Příbram VI. 
 

                                                        hl.  pro  7 
 
 
7) Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2019 

R.usn.č.513/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

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

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

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0105 741 - 
OE 

 4116 13013 002 Neinvestiční přijaté 
transfery 

4588 85 % ESF 12 750,00 

RP0105 741 - 
OE 

 4116 13013 002 Neinvestiční přijaté 
transfery 

4587 15 % SR 2 250,00 

RP0108 749 - 
MěRK 

6409 5011 13013 001 Běžné výdaje - správa 
a údržba bytů a nebytů 

4590 85 % ESF - Platy 9 514,90 

RP0108 749 - 
MěRK 

6409 5011 13013 001 Běžné výdaje - správa 
a údržba bytů a nebytů 

4589 15 % SR - Platy 1 679,10 

RP0108 749 - 
MěRK 

6409 5032 13013 001 Běžné výdaje - správa 
a údržba bytů a nebytů 

4594 85 % ESF - Pojistné 
na veřejné zdravotní 
pojištění 

855,95 

RP0108 749 - 
MěRK 

6409 5032 13013 001 Běžné výdaje - správa 
a údržba bytů a nebytů 

4593 15 % SR - Pojistné na 
veřejné zdravotní 
pojištění 

151,05 

RP0108 749 - 
MěRK 

6409 5031 13013 001 Běžné výdaje - správa 
a údržba bytů a nebytů 

4592 85 % ESF - Pojistné 
na sociální 
zabezpečení 

2 379,15 

RP0108 749 - 
MěRK 

6409 5031 13013 001 Běžné výdaje - správa 
a údržba bytů a nebytů 

4591 15 % SR - Pojistné na 
sociální zabezpečení  

419,85 
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7 b) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 na straně výdajů, tj. snížení 
rozpočtu kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů) o částku 495.265,10 Kč a navýšení rozpočtu 
kapitoly 723 – OŽP ve stejné výši z důvodu realizace projektu: Pořízení nádob na tříděný odpad v 
místních částech města Příbram 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 na straně výdajů, tj. snížení rozpočtu kapitoly 
741 - OE (rezerva z dotačních titulů) o částku 495.265,10 Kč a navýšení rozpočtu kapitoly 723 – OŽP 
ve stejné výši z důvodu realizace projektu: Pořízení nádob na tříděný odpad v místních částech města 
Příbram. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0106 723 - 
OŽP 

3722 6122 15974 001 MŽP: projekt Pořízení 
nádob na tříděný odpad v 
místních částech města 
Příbram 

4659 Nádoby - projekt 
85 % 

420 975,34 

RP0106 723 - 
OŽP 

3722 6122  001 MŽP: projekt Pořízení 
nádob na tříděný odpad v 
místních částech města 
Příbram 

4660 Nádoby - projekt 
15 % 

74 289,76 

RP0107 741 - 
OE 

6171 5901  001 Ostatní 3369 Rezerva z 
dotačních titulů 

-495 265,10 

 
 

7 c) Návrh změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace ÚZ 
98348) o částku 1.146.000,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OOVV ve stejné výši z důvodu přijetí 
zálohy neinvestiční dotace na volby do Evropského parlamentu konané dne 24. a 25. května 2019 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - 
OE (dotace ÚZ 98348) o částku 1.146.000,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OOVV ve stejné výši 
z důvodu přijetí zálohy neinvestiční dotace na volby do Evropského parlamentu konané dne 24. a 25. 
května 2019. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0110 741 - OE  4111 98348 002 Neinvestiční přijaté 
transfery 

1880 Volby do Evropského 
parlamentu 

1 146 000,
00 

RP0114 719 - 
OVV 

6117 5139 98348 014 Volby do 
Evropského Parlamentu 
dne 24.-25.5.2019 

1863 Materiál 45 000,00 

RP0114 719 - 
OVV 

6117 5169 98348 014 Volby do 
Evropského Parlamentu 
dne 24.-25.5.2019 

1864 Nákup ostatních služeb 45 000,00 

RP0114 719 - 
OVV 

6117 5156 98348 014 Volby do 
Evropského Parlamentu 
dne 24.-25.5.2019 

1865 Pohonné hmoty a 
maziva 

3 000,00 

RP0114 719 - 
OVV 

6117 5161 98348 014 Volby do 
Evropského Parlamentu 
dne 24.-25.5.2019 

1866 Služby pošt 10 000,00 

RP0114 719 - 
OVV 

6117 5175 98348 014 Volby do 
Evropského Parlamentu 
dne 24.-25.5.2019 

1867 Pohoštění 45 000,00 

RP0114 719 - 
OVV 

6171 5171 98348 014 Volby do 
Evropského Parlamentu 
dne 24.-25.5.2019 

1895 Opravy a udržování 10 000,00 

RP0114 719 - 
OVV 

6117 5162 98348 014 Volby do 
Evropského Parlamentu 
dne 24.-25.5.2019 

2952 Telefony 10 000,00 

RP0114 719 - 
OVV 

6117 5019 98348 014 Volby do 
Evropského Parlamentu 
dne 24.-25.5.2019 

1928 Refundace 3 000,00 

RP0114 719 - 
OVV 

6117 5164 98348 014 Volby do 
Evropského Parlamentu 
dne 24.-25.5.2019 

4668 Nájemné 90 000,00 

RP0114 719 - 
OVV 

6117 5011 98348 014 Volby do 
Evropského Parlamentu 
dne 24.-25.5.2019 

4669 Platy 5 000,00 

RP0114 719 - 
OVV 

6117 5031 98348 014 Volby do 
Evropského Parlamentu 
dne 24.-25.5.2019 

1892 Povinné pojistné na 
sociální zabezpečení a 
příspěvek na státní 
politiku zaměstnanosti 

2 000,00 
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RP0114 719 - 
OVV 

6117 5032 98348 014 Volby do 
Evropského Parlamentu 
dne 24.-25.5.2019 

1893 Povinné pojistné na 
veřejné zdravotní 
pojištění 

1 000,00 

RP0114 719 - 
OVV 

6117 5038 98348 014 Volby do 
Evropského Parlamentu 
dne 24.-25.5.2019 

1894 Povinné pojistné na 
úrazové pojištění 

500,00 

RP0114 719 - 
OVV 

6117 5021 98348 014 Volby do 
Evropského Parlamentu 
dne 24.-25.5.2019 

1891 Ostatní osobní výdaje 876 500,00 

 
 

7 d) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. snížení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE (dotace, ÚZ 98074) o částku 7.131,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OOVV z 
důvodu vyúčtování účelových prostředků na výdaje spojené s konáním dodatečných voleb do 
zastupitelstev obcí Modřovice a Narysov v okrese Příbram, které se konaly dne 16.03.2019 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. snížení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE 
(dotace, ÚZ 98074) o částku 7.131,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OOVV z důvodu vyúčtování 
účelových prostředků na výdaje spojené s konáním dodatečných voleb do zastupitelstev obcí 
Modřovice a Narysov v okrese Příbram, které se konaly dne 16.03.2019.  

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0087 741 - OE  4111 98074 002 Neinvestiční přijaté 
transfery 

2685 Nové a dodatečné 
volby do 
zastupitelstev obcí 

-7 131,00 

RP0118 719 - 
OVV 

6115 5039 98074 012 Dotace ze SR - nové 
a dodatečné volby do 
zastupitelstev obcí 

2702 Ostatní povinné 
pjistné placené 
zaměstnavatelem 

8,00 

RP0118 719 - 
OVV 

6115 5161 98074 012 Dotace ze SR - nové 
a dodatečné volby do 
zastupitelstev obcí 

2700 Poštovné 515,00 

RP0118 719 - 
OVV 

6115 5031 98074 012 Dotace ze SR - nové 
a dodatečné volby do 
zastupitelstev obcí 

2703 Sociální pojištění 438,00 

RP0118 719 - 
OVV 

6115 5032 98074 012 Dotace ze SR - nové 
a dodatečné volby do 
zastupitelstev obcí 

2704 Zdravotní pojištění 158,00 

RP0118 719 - 
OVV 

6115 5169 98074 012 Dotace ze SR - nové 
a dodatečné volby do 
zastupitelstev obcí 

2692 Nákup ostatních 
služeb 

-1 000,00 

RP0118 719 - 
OVV 

6115 5011 98074 012 Dotace ze SR - nové 
a dodatečné volby do 
zastupitelstev obcí 

2701 Platy -7 250,00 

 
 

7 e) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - 
OE (příspěvek - Aktivní politika zaměstnanosti, ÚZ 13101) o částku 30.000,00 Kč a výdajů kapitoly 749 - 
MěRK ve stejné výši z důvodu přijetí příspěvku (za březen 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 30.000,00 Kč a výdajů kapitoly 749 - 
MěRK ve stejné výši z důvodu přijetí příspěvku (za březen 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. účelový 

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0119 741 - OE  4116 13101 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

4137 Vyhrazení společensky 
účelného prac. místa 

30 000,00 

RP0121 749 - 
MěRK 

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

4570 Platy 22 388,00 

RP0121 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 

5 597,00 

RP0121 749 - 6409 5032 13101 001 Běžné výdaje 4572 Pojistné na veřejné 2 015,00 
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MěRK - správa a údržba 
bytů a nebytů 

zdravotní pojištění 

 
 

7 f) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 na straně běžných výdajů 
kapitoly 719 - OVV (projekt: Podpora sociálního začleňování rozvojem služeb systému prostupného 
bydlení a projekt: Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami) 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 na straně běžných výdajů kapitoly 719 - OVV 
(projekt: Podpora sociálního začleňování rozvojem služeb systému prostupného bydlení a projekt: 
Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami). 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0115 719 - 
OVV 

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

4139 Telekomuni
kace 10 % 

4,57 

RP0115 719 - 
OVV 

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

4092 Platy 10 % -4,57 

RP0115 719 - 
OVV 

3113 5173 33063 007 Inkluzivní vzdělávání na 
ZŠ v Příbrami 

4618 Cestovné - 
EU 

205,70 

RP0115 719 - 
OVV 

3113 5173 33063 007 Inkluzivní vzdělávání na 
ZŠ v Příbrami 

4619 Cestovné - 
ČR 

24,20 

RP0115 719 - 
OVV 

3113 5011 33063 007 Inkluzivní vzdělávání na 
ZŠ v Příbrami 

3907 Platy - ČR -24,20 

RP0115 719 - 
OVV 

3113 5173  007 Inkluzivní vzdělávání na 
ZŠ v Příbrami 

4620 Cestovné - 
spoluúčast 

12,10 

RP0115 719 - 
OVV 

3113 5011  007 Inkluzivní vzdělávání na 
ZŠ v Příbrami 

3912 Platy - 
spoluúčast 

-12,10 

RP0115 719 - 
OVV 

3113 5011 33063 007 Inkluzivní vzdělávání na 
ZŠ v Příbrami 

3906 Platy - EU -205,70 

 
 

7 g) 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 březen 
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 
březen 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 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0120 741 - 
OE 

 4116 13101 002 Neinvestiční přijaté transfery 4630 Nové pracovní 
příležitosti SR 

16 000,00 

RP0122 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 

RP0122 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 

RP0122 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 

 
 

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

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

 znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0101 741 - OE  4116 13013 002 Neinvestiční přijaté 
transfery 

4621 85 % ESF 28 050,00 

RP0101 741 - OE  4116 13013 002 Neinvestiční přijaté 
transfery 

4622 15 % SR 4 950,00 

RP0101 741 - OE 6171 5901  001 Ostatní 3369 Rezerva z dotačních 
titulů 

33 000,00 

RP0124 719 - 
OVV 

6171 5011  001 Činnost místní 
správy 

182 Platy zaměstnanců -24 627,00 

RP0124 719 - 
OVV 

6171 5031  001 Činnost místní 
správy 

184 Sociální pojištění -6 157,00 

RP0124 719 - 
OVV 

6171 5032  001 Činnost místní 
správy 

185 Zdravotní pojištění -2 216,00 

RP0124 719 - 
OVV 

6171 5032 13013 013 OP Zaměstnanost: 
Začínáme po 50 ve 
Středočeském kraji II 

4628 15 % SR Pojistné na 
veřejné zdravotní 
pojištění 

332,40 

RP0124 719 - 
OVV 

6171 5031 13013 013 OP Zaměstnanost: 
Začínáme po 50 ve 
Středočeském kraji II 

4626 15 % SR Pojistné na 
sociální zabezpečení 

923,55 

RP0124 719 - 
OVV 

6171 5032 13013 013 OP Zaměstnanost: 
Začínáme po 50 ve 
Středočeském kraji II 

4627 85 % ESF Pojistné na 
veřejné zdravotní 
pojištění 

1 883,60 

RP0124 719 - 
OVV 

6171 5011 13013 013 OP Zaměstnanost: 
Začínáme po 50 ve 
Středočeském kraji II 

4624 5 % SR Platy  3 694,05 

RP0124 719 - 
OVV 

6171 5031 13013 013 OP Zaměstnanost: 
Začínáme po 50 ve 
Středočeském kraji II 

4625 85 % ESF Pojistné na 
sociální zabezpečení 

5 233,45 

RP0124 719 - 
OVV 

6171 5011 13013 013 OP Zaměstnanost: 
Začínáme po 50 ve 
Středočeském kraji II 

4623 85 % ESF Platy  20 932,95 

 
 

7 ch) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 v rámci běžných výdajů kapitoly 
728 - OSVZ z důvodu rozdělení programových dotací v oblasti sociální a v oblasti zdravotní 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 v rámci běžných výdajů kapitoly 728 - OSVZ 
z důvodu rozdělení programových dotací v oblasti sociální a v oblasti zdravotní. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
č. pož. kapitola parag

raf 
pol. název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0117 728 - OSVZ 4319 5901 004 Dotace  3463 Podpora - SOCIÁLNÍ -2 000 000,00 

RP0117 728 - OSVZ 4319 5223 004 Dotace  2665 Církve a náboženské společnosti 175 000,00 

RP0117 728 - OSVZ 4319 5222 004 Dotace  2666 Spolky  420 000,00 

RP0117 728 - OSVZ 4319 5221 004 Dotace  2659 Obecně prospěšné společnosti 1 115 000,00 

RP0117 728 - OSVZ 4359 5213 004 Dotace  3773 Nefinanční podnikatelské subjekty 
(právnické osoby) 

100 000,00 

RP0117 728 - OSVZ 4319 5339 004 Dotace  3650 Příspěvkové organizace (cizí 
zřizovatel) 

190 000,00 

RP0123 728 - OSVZ 3539 5901 004 Dotace  3464 Podpora - ZDRAVOTNICTVÍ -200 000,00 

RP0123 728 - OSVZ 3539 5213 004 Dotace  2661 Nefinanční podnikatelské subjekty 
(právnické osoby) 

50 000,00 

RP0123 728 - OSVZ 3539 5221 004 Dotace  1410 Dotace obecně prospěšným 
společnostem 

40 000,00 

RP0123 728 - OSVZ 3539 5223 004 Dotace  2658 Neinvestiční transfery církvím a 
náboženským společnostem 

35 000,00 

RP0123 728 - OSVZ 3539 5222 004 Dotace  2660 Spolky 75 000,00 

 
 

7 i) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 v rámci výdajů kapitoly 786 - 
OIRM (projekt: Půdní vestavba ZŠ 28. října, Příbram VII) 
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rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 v rámci výdajů kapitoly 786 - OIRM (projekt: 
Půdní vestavba ZŠ 28. října, Příbram VII). 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0125 786 - 
OIRM  

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

4466 Budovy, stavby, 
haly 90 % SR 

-38 115,00 

RP0125 786 - 
OIRM  

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

4467 Budovy, stavby, 
haly 10 % město 

-4 235,00 

RP0125 786 - 
OIRM  

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

4464 Nákup ostatních 
služeb 90 % SR 

38 115,00 

RP0125 786 - 
OIRM  

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

4465 Nákup ostatních 
služeb 10 % město 

4 235,00 

 
                                                        hl.  pro  7 

 
 
8) Zpráva o hospodaření města Příbram za rok 2018, závěrečný účet a účetní závěrka za období 
od 01.01.2018 do 31.12.2018 

R.usn.č.514/2019        
Rada    I.    d o p o r u č u j e   ZM  
 schválit: 

1) celoroční hospodaření města a závěrečný účet města Příbram za rok 2018 včetně „Zprávy 
nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbram za období od 01.01.2018     
do 31.12.2018“ bez výhrad, 

 
2) účetní závěrku města Příbram za období 01.01.2018 do 31.12.2018. 

 
II.   u k l á d á  
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 17.06.2019. 
 

                                                        hl.  pro  7 
 
 
9) Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram - návrh na poskytnutí osobního příplatku 

R.usn.č.515/2019        
Rada    s t a n o v u j e      

s účinností od 01.06.2019 osobní příplatek pro Mgr. Tomáše Cipru, DiS., ředitele příspěvkové 
organizace města „Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram“ ve výši dle předloženého 
návrhu uvedeného v příloze č. 1 tohoto materiálu. 
 

                                                        hl.  pro  7 
 
 
10) Návrh odměn ředitelkám, ředitelům příspěvkových organizací města a vedoucí organizační složky 
města 

R.usn.č.516/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

odměny ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací města, zaměstnankyni pověřené řízením 
příspěvkové organizace a vedoucí organizační složky města bez právní subjektivity ve výši dle návrhu 
v příloze č. 1 tohoto materiálu. 
 

                                                        hl.  pro  7 
 

 
 
11) Návrh na přidělení bytu v DPS 

R.usn.č.517/2019      
Rada    s c h v a l u j e  

1) přidělení bytu č. 43/806 v DPS Příbram VIII, Brodská 100, pro paní …………, trvale bytem 
…………, podle Směrnice č. 1/2018/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města 
Příbram“, 
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2) přidělení bytu č. 9/205 v DPS Příbram VIII, Brodská 101, pro pana …………, trvale bytem …………, 

podle Směrnice č. 1/2018/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“. 
 

                                                        hl.  pro  7 
 
 
12) Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v DPS (pan …………) 

R.usn.č.518/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

prodloužení nájemní smlouvy v DPS Příbram VIII, Brodská 102, č. bytu …………, pro pana ………… 
o dobu 1 roku dle Směrnice č. 1/2018/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města 
Příbram“. 

                                                        hl.  pro  7 
 
 
13) Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v DPS (paní …………) 

R.usn.č.519/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

prodloužení nájemní smlouvy v DPS Příbram VIII, Brodská 102, č. bytu  …………, pro paní  …………, 
na dobu 2 roků dle Směrnice č. 1/2018/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města 
Příbram“. 
 

                                                        hl.  pro  7 
 
 
14) Přehled trvale přenechaných volných bytů v DPS Příbram I, Hradební 69, na základě výjimky 
ze Směrnice č. 1/2018/MěÚ 

R.usn.č.520/2019        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í  

přehled trvale přenechaných volných bytů v DPS Příbram I, Hradební 69, po dobu rekonstrukce bytů 
v tomto domě za období uplynulých 3 měsíců. 
 

                                                        hl.  pro  7 
 
 
15) Přidělení sociálního bytu (paní …………) 

R.usn.č.521/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

přidělení sociálního bytu č. 1, Příbram III, Dlouhá 106, pro paní …………, trvale bytem  
Příbram I, Tyršova 108 podle Směrnice č. 1/2018/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů 
ve vlastnictví města Příbram“. 
 

                                                        hl.  pro  7 
 
16) Žádost o dotaci Kowadlina s.r.o. 

Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky. 
R.usn.č.522/2019        
Rada    s t a h u j e 
 předložený materiál z dnešního jednání RM.  
 

                                                        hl.  pro  7 
 

17) Žádost o dotaci – Rally Příbram 2019 

(staženo z programu) 
 
 
18) Žádost o dotaci – Superliga v malé kopané 

R.usn.č.523/2019        
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Rada    s c h v a l u j e  
1) poskytnutí dotace ve výši 32.400,00 Kč pro subjekt Fotbalová asociace malé kopané Příbram, z. s., 

Slunná 296, 261 01 Příbram V-Zdaboř, IČO: 61904678, na projekt s názvem „Superliga Jaro 2019“, 
a to z kapitoly 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 - změnu rozpočtu města na rok 2019 na straně běžných výdajů v rámci kapitoly 

777–OŠKS (Individuální dotace), to je snížení prvku 3718 (Individuální dotace) o částku    
32.400,00 Kč a navýšení prvku 3694 (Neinvestiční účelová dotace spolkům (sport)) ve stejné výši, 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
Kap. 777 – OŠKS, prvek 3718, paragraf 3419, položka 5901            - 32.400,00 Kč 
Kap. 777 – OŠKS, prvek 3694, paragraf 3419, položka 5222           + 32.400,00 Kč 

 
3)  uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem Fotbalová asociace malé kopané Příbram, z. s., 

Slunná 296, 261 01 Příbram V-Zdaboř, IČO: 61904678, o poskytnutí dotace ve výši 32.400,00 Kč 
na projekt „Superliga Jaro 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 

 
 
19) Projekt Udržitelná městská mobilita – zahraniční pracovní cesta 

R.usn.č.524/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

zahraniční pracovní cestu do Drážďan a Lipska (Německo) k projektu Udržitelná městská mobilita, která 
se uskuteční ve dnech 12.–15.06.2019. Cesty se zúčastní zástupce města: Ing. Martin Buršík, MBA. 
Cestovní náklady (pojistné, stravné, 40 % kapesného) hradí město Příbram z kap. 777 – OŠKS. Cesta 
se uskuteční hromadnou dopravou. 
 

                                                        hl.  pro  7 
 
 
20) Zásady, kterými se stanoví závazný postup při schvalování a vyúčtování zahraničních pracovních 
cest 

R.usn.č.525/2019        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM  

schválit Zásady, kterými se stanoví závazný postup při schvalování a vyúčtování zahraničních 
pracovních cest.  

 
II.   u k l á d á  
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 17.06.2019.  
 

                                                        hl.  pro  7 
 
 
21) Výběr dodavatele technického zázemí na akci „Vítání slunovratu“ 

R.usn.č.526/2019        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

informaci o nabídce dodavatelů technického a zvukového zázemí v rámci konání akce „Vítání 
slunovratu“. 
 
II.   s c h v a l u j e     
uzavření smlouvy mezi městem Příbram a Milanem Vitišem, IČO: 71355286, na dodání technického 
zázemí na akci „Vítání slunovratu“ v ceně 63.426,00 bez DPH, tj. 76.745,00 vč. DPH. 
 

                                                          hl.  pro  7 
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22) Výběr dodavatele na zajištění elektrického připojení stánků s občerstvením na akci – Novák Fest 
2019 

(staženo z programu) 
                                                           

 
 
23) Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI v příspěvkové organizaci Základní škola, Příbram VIII, 
Školní 75 

R.usn.č.527/2019        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

výsledky inspekční a kontrolní činnosti provedené Českou školní inspekcí ve dnech 04. – 08.03. 2019 v 
příspěvkové organizaci Základní škola, Příbram VIII, Školní 75.                 

                  
II.   u k l á d á 
OŠKS projednat s ředitelkou Základní školy, Příbram VIII, Školní 75 výsledky výše uvedené inspekční a 
kontrolní činnosti ČŠI.   

   
                                                                  hl.  pro  6 

(nepřítomen 1) 
 
 
24) Žádost ředitelky Základní školy, Příbram VII, Bratří Čapků 279, p.o. o zřízení přípravné třídy 
ve školním roce 2019/20 

R.usn.č.528/2019        
Rada    s o u h l a s í  

s podáním žádosti na Odbor školství, mládeže a sportu Středočeského kraje o souhlas se zřízením 
přípravné třídy při Základní škole, Příbram VII, Bratří Čapků 279, p.o. ve školním roce 2019/20 
za předpokladu splnění všech zákonných podmínek. 
 

                                                                  hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 

 
 
25) Otevření školních hřišť pro veřejnost v době letních školních prázdnin 2019 

R.usn.č.529/2019        
Rada    I.   s o u h l a s í  

s návrhem Odboru školství, kultury a sportu MěÚ Příbram zpřístupnit na období letních školních 
prázdnin (01.07. - 31.08.2019) v době od 8:00 do 20:00 hodin školní hřiště při ZŠ, Příbram II, Jiráskovy 
sady 273 a ZŠ, Příbram VII, Bratří Čapků 279, p.o. 
 
II.   u k l á d á  
1) Technickým službám města Příbrami: 

- zajistit instalaci přenosných odpadkových košů a po dobu provozu hřišť zajišťovat jejich denní 
úklid, 

2) Samostatnému oddělení silničního hospodářství: 
- zajistit instalování mobilních buněk WC po jedné na každé hřiště na období jejich provozu 

pro veřejnost,  
3) Městské policii Příbram:  

- zajistit odemykání a zamykání hřišť,  
- věnovat školním hřištím po uvedenou dobu prázdnin každodenní zvýšený dohled, 

4) Odboru ekonomickému: 
- uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu, 

5) Odboru školství, kultury a sportu: 
- zhotovit a umístit informační tabule o provozu na hřištích (provozní řád) s uvedením kontaktů, 

na které se lze obracet (Městská policie Příbram). 
 

                                                                  hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 
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26) Žádost o nadační příspěvek do fondu Nadace ČEZ z grantového řízení „Stromy 2019“ 

R.usn.č.530/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

podání žádosti o nadační příspěvek do fondu Nadace ČEZ z grantového řízení „Stromy 2019“             
na projekt „Cyklostezka ve stínu stromů“. 
 

                                                                  hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 

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

R.usn.č.531/2019        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

1) prodloužení výjimečného poskytnutí 20 ks dočasných elektronických parkovacích karet Oblastní 
nemocnici Příbram a.s.se sídlem Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I,  
IČO: 27085031, pro parkování na parkovišti se závorou v ulici Gen. R. Tesaříka u nemocnice,         
o dobu 3 měsíců (od 1.6.2019 do 31.8.2019), 

2) výši ceny parkovací karty 200 Kč/měsíc. 
 

II.   u k l á d á 
Samostatnému oddělení silničního hospodářství doplnit do Ceníku za stání silničních motorových 
vozidel na vymezených místních komunikacích nebo jejich úsecích na území města Příbram novou 
samostatnou položku „cena dočasné elektronické parkovací karty pro parkování na parkovišti v ul. Gen. 
R. Tesaříka u nemocnice pro Oblastní nemocnici Příbram, a.s. 200 Kč/měsíc s prodloužením časové 
platnosti o dobu 3 měsíců“. 
 

                                                                  hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 

 
 
28) Návrh Obecně závazné vyhlášky města Příbram č. .../2019, kterou se mění Obecně závazná vyhláška 
č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

R.usn.č.532/2019        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM  

schválit Obecně závaznou vyhlášku města Příbram č. .../2019, kterou se mění Obecně závazná 
vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 
 
II.   u k l á d á  
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 17.06.2019.  
 

                                                                  hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 

 
 
29) Delegace pravomoci rozhodovat za účastníka řízení vedeného stavebním úřadem 

R.usn.č.533/2019        
Rada    d e l e g u j e  

ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, starostovi 
pravomoc samosprávy: 

a) zastupovat obec jakožto účastníka územního řízení v územních řízeních dle § 85 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, dále 
stavební zákon, 

b) k uplatňování námitek k ochraně zájmů obce a zájmů občanů dle § 89 odst. 4) stavebního 
zákona, 

c) zastupovat obec ve společných územních a stavebních řízeních dle § 94k stavebního zákona, 
d) k uplatňování námitek ve společném územním a stavebním řízení k ochraně zájmů obce a 

zájmů občanů obce dle § 94n odst. 3) stavebního zákona, 
e) zastupovat obec jakožto účastníka stavebního řízení ve stavebních řízeních dle § 109 

stavebního zákona, 
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f) zastupovat obec jakožto účastníka řízení v řízeních o výjimce z obecných požadavků na 
výstavbu a z obecných požadavků na využívání území dle dle § 169 stavebního zákona, 

vyjma případů závažných a významných, které nadále bude rozhodovat RM.  
 

                                                                  hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 

 
 
30) Žádost o udělení souhlasu s umístěním fasádního komína nad pozemkem p. č. 471/12 v k. ú. 
Březové Hory 

R.usn.č.534/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

udělení souhlasu města Příbram s umístěním fasádního komína na budovu bytového domu č. p. 280, č. 
p. 281, č. p. 282 v Příbrami V-Zdaboř, která stojí na pozemku p. č. st. 1918 v k. ú. Březové Hory,  
a to nad částí pozemku ve vlastnictví města Příbram p. č. 471/12 v k. ú. Březové Hory, pro Společenství 
vlastníků jednotek Příbram V/280-282, se sídlem Příbram, Družstevní 280, PSČ 261 01, 
IČO 75115786, a to v souladu se situacemi z projektové dokumentace s označením D.1 a D.2, které 
byly dne 13.05.2019 potvrzeny Odborem investic a rozvoje města (uvažovaný záměr je v souladu 
s koncepcí a rozvoje města), jež jsou přílohou předloženého materiálu. 
 

                                                                  hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 

 
 
31) Informace o podání výpovědi ze smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 670/MERK/2011 ze dne 
27.09.1999, ve znění pozdějších dodatků 

R.usn.č.535/2019        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í  

informaci o výpovědi ze smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 670/MERK/2011 ze dne 27.09.1999, ve 
znění pozdějších dodatků č. 1 až č. 15, mezi pronajímatelem městem Příbram a nájemci, kterými jsou 
pan …………,  …………, IČO 43808492 a paní …………,  …………, IČO 13301004, podanou ze strany 
nájemců s tím, že nájemní vztah zaniká ke dni 31.05.2019. 
 

                                                                  hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 

 
 
32) Bezúplatný převod pozemků p. č. 1690/1 a p. č. 2633/5, oba v katastrálním území Příbram 

R.usn.č.536/2019        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM 

schválit bezúplatný převod pozemků p. č. 1690/1 a p. č. 2633/5, oba v katastrálním území Příbram, 
které jsou ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,  
128 00 Praha 2 – Nové Město, do vlastnictví města Příbram. 
 
II.   u k l á d á  
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 17.6.2019. 
 

                                                                  hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 

 
 
33) Směna části pozemku p. č. 113/59 o výměře cca 1510 m2 z celkové výměry 2092 m2 za pozemek p. č. 
32/10, oba v k. ú. Zavržice 

R.usn.č.537/2019        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM 

schválit směnu části pozemku p. č. 113/59 o výměře cca 1510 m2 z celkové výměry 2092 m2 
v katastrálním území Zavržice (část pozemku vyznačena v situačním snímku, který je přílohou tohoto 
materiálu), který je ve vlastnictví města Příbram za pozemek p. č. 32/10 v katastrálním území Zavržice, 
který je v podílovém spoluvlastnictví  ………… (podíl ve výši id. ¼), paní  ………… (podíl ve výš id. ½) a 
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pana  …………  (podíl ve výši id. ¼), všichni bytem  ………… s tím, že …………, paní  ………… a pan 
…………: 
- doplatí městu Příbram příslušnou částku ve výši cca 26.120 Kč za rozdílnou cenu a rozdílnou výměru 
směňovaných pozemků, přičemž přesná částka bude vypočtena podle skutečně směňované výměry 
části pozemku p. č. 113/59 v k. ú. Zavržice (po provedení geodetického zaměření), a to podle cen 
směňovaných pozemků uvedených za 1 m2 ve znaleckém posudku č. 2239-5/2019 ze dne 23.04.2019, 
který byl vyhotoven  ………… a je přílohou předloženého materiálu, 
- převezmou práva a povinnosti vyplývající z pachtovní smlouvy A 1194/OSM/2016, která byla uzavřena 
dne 19.12.2016 mezi propachtovatelem městem Příbram a pachtýřem Zemědělským družstvem Krásná 
Hora nad Vltavou, a.s.. 
 
II.   u k l á d á  
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 17.6.2019. 
 

                                                                  hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 

 
 
34) Žádost o prodej části pozemku p. č. 179/30 o výměře 65 m2 z celkové výměry 16764 m2 v k. ú. 
Příbram 

R.usn.č.538/2019        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM 

schválit prodej části pozemku p. č. 179/30 o výměře 65 m2 z celkové výměry 16764 m2 (dle 
geometrického plánu č. 5840-27/2017 se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 179/83) v katastrálním 
území Příbram, za cenu 790 Kč/m2, panu …………, bytem …………. 
 
II.   u k l á d á  
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 17.6.2019. 
 

                                                                  hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 

 
 
35) Žádost o prodej části pozemku p. č. 4748 o výměře cca 30 m2 z celkové výměry 2789 m2 v 
katastrálním území Příbram 

R.usn.č.539/2019        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

úhradu částky za bezesmluvní užívání části pozemku p. č. 4748 o výměře 30 m2 z celkové výměry 2789 
m2 (část pozemku vyznačena v situačním snímku, který je nedílnou součástí materiálu) v katastrálním 
území Příbram, ve výši 41 Kč/m2/rok, paní …………, bytem …………, a to zpětně od 6.10.2015. 
 
II.   d o p o r u č u j e   ZM 
schválit prodej části pozemku p. č. 4748 o výměře cca 30 m2 z celkové výměry 2789 m2 (část pozemku 
vyznačena v situačním snímku, který je nedílnou součástí materiálu) v katastrálním území Příbram,     
za cenu 826 Kč/m2, paní …………, bytem …………. 
 
 
III.   u k l á d á  
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 17.6.2019. 
 

                                                                  hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 

 
 
36) Žádost o prodej pozemku p. č. 1741/5 v katastrálním území Příbram 

R.usn.č.540/2019        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

úhradu částky ve výši 51 Kč/m2/rok za bezesmluvní užívání pozemku p. č. 1741/5 v katastrálním území 
Příbram panem …………, bytem …………, a to zpětně za tři roky. 
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II.   d o p o r u č u j e   ZM 
schválit prodej pozemku p. č. 1741/5 v katastrálním území Příbram, za cenu 857 Kč/m2, panu …………, 
bytem …………, s tím, že bude zároveň přes prodávaný pozemek p. č. 1741/5 v k. ú. Příbram zřízeno 
bezúplatné věcné břemeno cesty za účelem údržby a oprav ve prospěch pozemku p. č. 1741/2 v k. ú. 
Příbram, který je ve vlastnictví města Příbram. 
 
III.   u k l á d á 
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 17.6.2019. 
 

                                                                  hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 

 
 
37) Žádost o pronájem části pozemku p. č. 715/70 o výměře cca 80 m2 z celkové výměry 6029 m2 
v katastrálním území Březové Hory 

R.usn.č.541/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

záměr pronájmu části pozemku p. č. 715/70 o výměře cca 80 m2 z celkové výměry 6029 m2 (část 
pozemku vyznačena v situačním snímku, který je nedílnou součástí tohoto materiálu) v k. ú. Březové 
Hory. 
 

                                                                  hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 

 
 
38) Záměr výkupu pozemku p. č. 677/7 v k. ú. Březové Hory 

R.usn.č.542/2019        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM 

schválit záměr výkupu pozemku p. č. 677/7 v k. ú. Březové Hory, který je ve vlastnictví České republiky, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, IČO 69797111. 
 
II.   u k l á d á  
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 17.6.2019. 
 

                                                                  hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 

 
 
39) 1) Návrh na revokaci usnesení Rady města Příbram č. 407/2019 ze dne 15.4.2019 
2) Žádost o zrušení předkupního práva k pozemkům p.č. 3102/75, p.č. 3102/89, p.č. 3102/90 a 3102/156, 
vše v k.ú. Příbram 

R.usn.č.543/2019        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

revokaci usnesení Rady města Příbram č. 407/2019 ze dne 15.4.2019. 
 
II.   d o p o r u č u j e   ZM 
schválit uzavření dohody o zrušení předkupního práva k pozemkům p.č. 3102/75, p.č. 3102/89, 
p.č. 3102/90 a p.č. 3102/156, vše v k.ú. Příbram, které jsou v SJM  ………… a  …………, oba bytem 
…………, mezi městem Příbram a vlastníky pozemků. 
 
III.   u k l á d á  
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 17.6.2019. 

 
                                                                  hl.  pro  6 

(nepřítomen 1) 
 

 
40) Úprava rozpisu rozpočtu města na rok 2019 v rámci běžných výdajů kapitoly 719 - OVV dle usnesení 
RM ze dne 04.02.2019 R.usn.č. 85/2019 bodu II 
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R.usn.č.544/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2019 v rámci běžných výdajů kapitoly 719 - OVV 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 

RP0116 719 - 
OVV 

6112 5167  002 Místní 
zastupitelské 
orgány 

219 Služby školení a 
vzdělávání 

10 000,00 

RP0116 719 - 
OVV 

6112 5023  002 Místní 
zastupitelské 
orgány 

205 Odměny členům 
zastupitelstva 

-10 000,00 

RP0116 719 - 
OVV 

6171 5011  001 Činnost místní 
správy 

182 Platy zaměstnanců -311 336,00 

RP0116 719 - 
OVV 

6112 5026  002 Místní 
zastupitelské 
orgány 

4670 Odchodné 311 336,00 

 
                                                        hl.  pro  7 
 

 
41) Žádost o schválení přijetí pravidelného daru dle přiložené darovací smlouvy 

R.usn.č.545/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

přijetí pravidelného daru pro účel pomoci lidem bez přístřeší dle darovací smlouvy. 
 

                                                                  hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 

 
 
42) Rozšíření provozní doby protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice od 1. 6. 2019 

R.usn.č.546/2019        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í 

rozšíření provozní doby protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice od 1. 6. 2019 o jeden den 
týdně. 
 

                                                                  hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 

 
 
43) Žádost o schválení zavedení dietního stravování pro klienty pečovatelské služby od 1. 7. 2019         
za cenu 75 Kč/oběd a doplatku do plné ceny oběda z rozpočtu organizace 

R.usn.č.547/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

poskytování obědů „dieta“ pro klienty pečovatelské služby od 1. 7. 2019 za cenu 75 Kč za oběd 
s doplatkem do plné ceny oběda z rozpočtu organizace. 
 

                                                                  hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 

 
 
44) Vyhlášení konkursu na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy, Příbram VII, Bratří Čapků 
279, příspěvkové organizace 

R.usn.č.548/2019        
Rada    I.   v y h l a š u j e    

v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů, a ust. § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkursní řízení 
na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace zřizované městem Příbram 
Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279, příspěvková organizace se sídlem Bratří Čapků 279, 261 
01 Příbram VII, IČO 71295003.  
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II.   s c h v a l u j e    
text vyhlášení konkursního řízení dle předloženého návrhu. 

  
III.   o d v o l á v á 
v souladu s ust. § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, paní Mgr. Alenu 
Mašikovou z vedoucího pracovního místa ředitelky Základní školy, Příbram VII, Bratří Čapků 279, 
příspěvkové organizace, a to s účinností k 31.10.2019. 

 
IV.   p o v ě ř u j e   OŠKS 
realizací konkursního řízení dle bodu I. a II. tohoto usnesení v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb.,       
o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, a ukládá 
zveřejnit vyhlášení konkursního řízení na úřední desce města Příbram a ve všech základních školách 
zřizovaných městem Příbram.  
 

                                                                  hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 

 
 
45) MŠ Jungmannova 91 – žádost o souhlas zřizovatele ke vstupu školy  do projektu Šablony II OPVVV 
a o schválení použití neinvestičního příspěvku na předfinancování tohoto projektu 

R.usn.č.549/2019        
Rada    I.   s o u h l a s í 

s tím, aby se Mateřská škola, Příbram III, Jungmannova 91 zapojila do dotačního programu Šablony II 
OPVVV. 

 
II.   s c h v a l u j e   
použití finančních prostředků z neinvestičního příspěvku zřizovatele na předfinancování projektu 
Šablony II OPVVV. 
 

                                                                  hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 

 
 
46) MŠ V zahradě – žádost o souhlas zřizovatele ke vstupu školy do projektu Šablony II OPVVV a o 
schválení použití neinvestičního příspěvku na předfinancování tohoto projektu 

R.usn.č.550/2019        
Rada    I.   s o u h l a s í  

s tím, aby se Mateřská škola V zahradě, Jungmannova 416 Příbram III zapojila do dotačního programu 
Šablony II OPVVV. 
 
II.   s c h v a l u j e   
použití finančních prostředků z neinvestičního příspěvku zřizovatele na předfinancování projektu 
Šablony II OPVVV. 
 

                                                                  hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 

 
 

47) Zápis z jednání Komise pro mládež, tělovýchovu a sport 

R.usn.č.551/2019        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í  

zápis z jednání Komise pro mládež, tělovýchovu a sport ze dne 07.05.2019. 
 

                                                                  hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 
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48) Žádost o dotaci – České modelky, s.r.o. 

R.usn.č.552/2019        
Rada    n e s c h v a l u j e  

poskytnutí individuální dotace pro subjekt České modelky, s.r.o., z důvodu komerčního charakteru akce. 
 

                                                                  hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 

 
 
49) ČOV Příbram - výměna 4 ks optických kyslíkových sond a 2 ks digitálních převodníků 

R.usn.č.553/2019        
Rada    I.   r e v o k u j e 
       R. usn. č. 324/2019 ze dne 15.04.2019. 

 
II.   s c h v a l u j e 
přímé zadání a uzavření smlouvy o dílo na výměnu 4ks optických kyslíkových sond a 2ks digitálních 
převodníků, na základě výjimky podle Vnitřní směrnice č. 2/2011, čl. VII, odst. 6., písmeno b), se 
společností 1. SčV, a. s., se sídlem Ke Kablu 971, Praha 10, PSČ 100 00, IČO 47549793,                   
za nabídkovou cenu 142.427,69 Kč bez DPH, to je 172.337,50 Kč včetně DPH, na základě cenové 
nabídky č. 2014998854 B ze dne 04.04.2019, která je nedílnou součástí smlouvy. 
 

                                                                  hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 

 
 
50) ČOV Příbram - zpracování analýzy současného stavu ČOV Příbram, návrhu úprav a technologických 
výpočtů kompletní vodní i kalové linky pro požadované složení finálního odtoku a formulované 
výhledové zatěžovací parametry 

R.usn.č.554/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

přímé zadání a uzavření smlouvy o dílo na zpracování analýzy současného stavu ČOV Příbram, návrhu 
úprav a technologických výpočtů kompletní vodní i kalové linky pro požadované složení finálního odtoku 
a formulované výhledové zatěžovací parametry, na základě výjimky podle Vnitřní směrnice č. 2/2011, 
čl. VII, odst. 6., písmeno b), s firmou AQUA – CONTACT Praha, v. o .s., se sídlem Mařákova 87, Praha 
6, PSČ 160 00, IČO 60914441, za nabídkovou cenu 187.737,00 Kč bez DPH, to je 227.161,77 Kč 
včetně DPH, na základě cenové nabídky ze dne 10.05.2019, která je nedílnou součástí smlouvy. 
 

                                                                  hl.  pro  5 
(nepřítomni 2) 

 
 
51) „Projektová dokumentace - rekonstrukce Komenského náměstí, Příbram“ 

R.usn.č.555/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

přímé zadání a uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci 
Komenského náměstí, Příbram, s firmou VRV, a. s., se sídlem Nábřežní 4, Praha 5, PSČ 150 56, IČO 
47116901, v rozsahu nabídky ze dne 14.05.2019, na základě výjimky podle Vnitřní směrnice č. 2/2011, 
čl. VII, odst. 6., písmeno b), za nabídkovou cenu 430.000,00 Kč bez DPH, to je 520.300,00 Kč včetně 
DPH. 
 

                                                                  hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 

 
 
52) Dodatek č. 1 k SOD „Novostavba zázemí pro adventure golf, areál Nového rybníka“ 

R.usn.č.556/2019        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

1) provedení dodatečně navržených změn podle předloženého Zadávacího listu č. 1 investiční akce 
„Novostavba zázemí pro adventure golf, areál Nového rybníka“, jež představují méněpráce ve výši 
30 240,00 Kč bez DPH (36 590,40 Kč s DPH) a vícepráce ve výši 87 244,00 Kč bez DPH 
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(105 565,24 Kč s DPH), tj. zvýšení celkové ceny díla o částku 57 004,00 Kč bez DPH (68 974,84 Kč 
s DPH), 

 
2) uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 188/OIRM/2019 na investiční akci „Novostavba zázemí 

pro adventure golf, areál Nového rybníka“ se společností NAVARA – ATELIER, s.r.o. se sídlem 
Berlínská 2756, 390 05 Tábor, IČO: 06242278, kterým dojde ke změně díla podle Zadávacího listu   
č. 1 a jímž se mění celková cena díla na částku 1 056 444,10 Kč bez DPH (1 278 297,36 Kč s DPH). 

 
 II.   u k l á d á    

OIRM administrovat uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 188/OIRM/2019 podle bodu II. tohoto 
usnesení. 
 

                                                                  hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 

 
 
53) Uzavření smlouvy o reklamní činnosti a propagačních službách se společností Polycasa, s. r. o. 

R.usn.č.557/2019        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

uzavření Smlouvy o reklamní činnosti a propagačních službách se společností Polycasa, s. r. o., IČO: 
25058703, jejímž předmětem je závazek města Příbram poskytnout za úplatu celkem 50 000 Kč + 15% 
DPH služby za účelem propagace a reklamy zmíněné společnosti (dále jen „Smlouva“) u příležitosti 
konání akcí Novák Fest 2019 dne 16. 6. 2019, Koncert skupiny Pražský výběr dne 14. 6. 2019, Vítání 
slunovratu dne 20. 6. 2019. 
 
II.    u k l á d á   
OKM zajistit uzavření Smlouvy v souladu s bodem I. tohoto usnesení. 
 

                                                                  hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 

 
 
54) Uzavření smlouvy o reklamní činnosti a propagačních službách se společností SeTeKoCar, s. r. o. 

R.usn.č.558/2019        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

uzavření Smlouvy o reklamní činnosti a propagačních službách se společností SeTeKoCar, s. r. o., 
IČO: 24786781, jejímž předmětem je závazek města Příbram poskytnout za úplatu celkem 15 000 Kč + 
15% DPH služby za účelem propagace a reklamy zmíněné společnosti (dále jen „Smlouva“)                  
u příležitosti konání akcí Novák Fest 2019 dne 16. 6. 2019, Koncert skupiny Pražský výběr dne           
14. 6. 2019, Vítání slunovratu dne 20. 6. 2019. 
 
II.    u k l á d á   
OKM zajistit uzavření Smlouvy v souladu s bodem I. tohoto usnesení. 
 

                                                                  hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 

 
55) Financování činnosti osadních výborů 

R.usn.č.559/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

1) financování  činnosti  osadních  výborů  z  rozpočtu města na rok 2019 z kapitoly 719 – OVV, prvku 
3485, formou uzavření „Smlouvy o poskytnutí finančního  příspěvku  pro účely činnosti osadních 
výborů v roce 2019“, s předsedou osadního výboru (dále jen „příjemce“), kdy obsahem smlouvy je 
ujednání, že   finanční   prostředky  jsou   účelově   určeny   na  činnost osadního výboru, 
s uvedením výdajů příkladmo, ujednání, že  o výši finančních prostředků na konkrétní účel 
rozhoduje  osadní  výbor usnesením  v souladu se zák. č. 128/2000   Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a příjemce se zavazuje vést evidenci vynaložených nákladů 
a příslušných účetních dokladů. 
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2) poskytnutí finančních prostředků ve výši: 
        OV Bytíz     5.000 Kč 
        OV Jerusalem    5.000 Kč 
        OV Jesenice    5.000 Kč 
        OV Kozičín    5.000 Kč 
        OV Lazec                 5.000 Kč 
        OV Orlov     5.000 Kč 
        OV Zavržice    5.000 Kč 
        OV Žežice                 5.000 Kč 
        OV Příbram III – Sázky   5.000 Kč 
        OV Příbram V – Zdaboř     5.000 KČ 
  OV Příbram VI – Březové Hory  5.000 Kč 
        OV Příbram IX – Nová Hospoda  5.000 Kč 
 

                                                        hl.  pro  7 
 
 

56) Návrh programu 8. zasedání ZM dne 17.06.2019 

R.usn.č.560/2019        
Rada    s o u h l a s í  

s návrhem programu 8. zasedání ZM dne 17.06.2019 s tím, že do programu budou zahrnuty i další 
materiály určené na základě jednání RM dne 27.05.2019. 
 

                                                        hl.  pro  7 
 
 

57) Přijetí dotace na odstranění bariér v Kulturním domě v Příbrami 

R.usn.č.561/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

přijetí dotace z Ministerstva kultury ČR na projekt „Město Příbram_kulturní dům_odstranění bariér“, a to 
ve výši 5.633.000,00 Kč ze státního rozpočtu. 
 

                                                                  hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 

 
 

58) Podání žádosti o dotaci na výstavbu domovních čistíren odpadních vod v místních částech Bytíz a 
Zavržice 

R.usn.č.562/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Realizace soustav DČOV v místních částech města 
Příbram – Bytíz a Zavržice“ v rámci Národního programu Životní prostředí. 
 

                                                                  hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 
 
 

59) Aktualizace Akčního plánu zlepšování kvality ovzduší 

R.usn.č.563/2019        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM   

schválit aktualizovaný Akční plán zlepšování kvality ovzduší. 
 

II.   u k l á d á 
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 17.06.2019. 
 

                                                                  hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 
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60) Dokončení stavebních úprav a přístavby Junior klubu (2) – hodnotící komise 

R.usn.č.564/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

v souladu s čl. VI odst. 3 směrnice č. 2/2011 na zakázku „Dokončení stavebních úprav a přístavby 
Junior klubu (2)“ hodnotící komisi ve složení 
 
člen                                                                             
Ing. Martin Buršík, MBA  
Ing. Milan Štufka 
Ing. Pavel Bureš  

 Bc. Michaela Kovalčíková  
Dagmar Drozenová 

 
 náhradník 

Mgr. Hana Marie Levanti 
 

                                                                  hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 

 
 

61) Výměna oken – hodnotící komise 

R.usn.č.565/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

v souladu s čl. VI odst. 3 směrnice č. 2/2011 na zakázku „Výměna oken“ hodnotící komisi ve složení 
 
člen                                                                             
Mgr. Zorka Brožíková  
Ing. Milan Štufka 
David Lukšan 

 Jan Gyárfás 
Dagmar Drozenová 

 
 náhradník 

Mgr. Hana Marie Levanti 
 

                                                                  hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 

 
 

62) Výměna elektrorozvodů, hlavního rozvaděče a osvětlení – hodnotící komise 

R.usn.č.566/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

v souladu s čl. VI odst. 3 směrnice č. 2/2011 na zakázku „Výměna elektrorozvodů, hlavního rozvaděče 
a osvětlení“ hodnotící komisi ve složení 
 
člen                                                                             
Mgr. Zorka Brožíková  
Ing. Milan Štufka 
David Lukšan 

 Jan Gyárfás 
Dagmar Drozenová 

 
 náhradník 

Mgr. Hana Marie Levanti 
                                                                  hl.  pro  6 

(nepřítomen 1) 
 
 

63) Výkup pozemků v katastrálním území Příbram 

R.usn.č.567/2019        
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Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM 
schválit výkup pozemků vše v katastrálním území Příbram, a to pozemku p. č. 2262, za cenu celkem 
55.900 Kč, pozemku p. č. 2270/26, za cenu celkem 171.275 Kč, pozemku p. č. 4219/73, za cenu 
celkem 1.353.690 Kč a pozemku p. č. 4246/96, za cenu celkem 325 Kč, které jsou ve vlastnictví 
GONURA PROPERTY   s. r. o., IČO 28238338, Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 5 – Stodůlky. 
 
II.   u k l á d á 
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 17.6.2019. 
 

                                                                  hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 

 
 

64) Žádost o směnu pozemků v k. ú. Žežice, v k. ú. Brod u Příbramě, v k. ú. Příbram 

R.usn.č.568/2019        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM 

schválit výkup části pozemku p. č. 197/28 o výměře cca 70 m2 z celkové výměry 1656 m2 v katastrálním 
území Žežice, za cenu 364 Kč/m2 (část vyznačena v situačním snímku, který je přílohou materiálu), 
který je ve vlastnictví manželů ………… (SJM), bytem ………… a výkup pozemku p. č. 329/2 
v katastrálním území Žežice, za cenu 364 Kč/m2, který je ve vlastnictví paní …………, bytem …………. 

 
                                                                  hl.  pro  5 
           zdrž. 1  

   (nepřítomen 1) 
 
 

65) Informace o podané žádosti Osadního výboru Žežice o výpůjčku nebytových prostor v objektu  
Žežice č.p. 7 

R.usn.č.569/2019        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í  

informaci OSM o podané žádosti Osadního výboru Žežice o výpůjčku nebytových prostor o výměře 171 
m2 v objektu Žežice č.p. 7, a souhlasí s realizací krátkodobých výpůjček žadateli v termínech 5.6.2019, 
3.7.2019, 7.8.2019, 4.9.2019, 2.10.2019, 6.11.2019 a 4.12.2019 vždy od 17,00 hodin do 23,00 hodin na 
základě předávacího protokolu. V případě uzavření smluvního vztahu opravňujícího třetí osobu 
k užívání objektu, v němž se předmětné prostory nacházejí, bude možnost užívání prostor Osadním 
výborem Žežice řešena s tímto oprávněným uživatelem. 
 

                                                                  hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 

 
66) Návrh na uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN - Příbram I/106, 
Zámeček – Ernestinum 

R.usn.č.570/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

1) uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN mezi městem Příbram 
a společností ČEZ ESCO, a.s., se sídlem Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 035 92 880, 
pro odběrné místo Příbram I, Tyršova 106, Zámeček – Ernestinum.  
Smlouva, jejíž text je přílohou tohoto materiálu, bude uzavřena na dobu určitou, tj. do 31.8.2019, 
s platností a účinností ode dne oboustranného podpisu. 
 

2) Udělení plné moci společnosti ČEZ ESCO, a.s., se sídlem Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, 
IČO 035 92 880, ke všem úkonům směřujícím k zajištění dodávek elektřiny touto společností na 
základě smlouvy uvedené v bodě I. tohoto usnesení. Plná moc je přílohou tohoto materiálu a 
obsahuje rozsah udělení.  

 
                                                                  hl.  pro  6 

(nepřítomen 1) 
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67) Systém hospodaření s mosty BMS 

R.usn.č.571/2019        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o poskytování služeb – přístup do Systému hospodaření s mosty s firmou Pontex, 
spol. s r.o., IČ 40763439 za částku 15 000,- Kč / rok bez DPH na dobu neurčitou. 

 
II.  u k l á d á  
SOSH učinit právní kroky související s uzavřením výše uvedené smlouvy. 
 

                                                                  hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 

 
68) Hlavní prohlídka mostů 

R.usn.č.572/2019        
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 „Hlavní prohlídka mostů“ obchodní firmě Ing. Petr Milek, Feřkova 
556/3, 181 00 Praha 8, IČ 73010693 za nabídkovou cenu uvedenou v příloze tj. 393 500 Kč bez DPH, 
476 135 Kč s 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  6 
(nepřítomen 1) 

 
 

69) Redakční rada městského zpravodaje města Příbram 

R.usn.č.573/2019        
Rada    I.   o d v o l á v á   

1) Ing. Jindřicha Vařeku z funkce předsedy redakční rady zpravodaje města Příbram, 
2) Mgr. Jana Konvalinku z pozice člena redakční rady zpravodaje města Příbram. 

 
II.   j m e n u j e    
1) Předsedou redakční rady zpravodaje města Příbram: Mgr. Jana Konvalinku,  
2) Člena redakční rady zpravodaje města Příbram: Mgr. Zorku Brožíkovou.     

 
                                                        hl.  pro  6 

    zdrž. 1  
 
 

70) Účast města Příbram na organizaci turistického pochodu Za Fabiánem do Brd 

R.usn.č.574/2019        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

spoluúčast města Příbram na organizaci turistického pochodu Za Fabiánem do Brd. 

 
II.   u k l á d á 

OŠKS, OKM, SOSH a Technickým službám města Příbrami učinit kroky související s realizací tohoto 
projektu dle bodů 1 - 5 důvodové zprávy. 
 

                                                        hl.  pro  7 
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71) Výměna oken a dveří v DPS Hradební – výsledek 

R.usn.č.575/2019        
Rada    I.   r o z h o d u j e 

o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku společnosti Staler spol. 
s r.o., se sídlem Dubno 62, 261 01 Příbram, IČO 01498240. 
 
II.   s c h v a l u j e 
uzavření smlouvy se společností Staler spol. s r.o., se sídlem Dubno 62, 261 01 Příbram,  
IČO 01498240, za nabídkovou cenu 4 209 024 Kč bez DPH/4 840 378 Kč s DPH.    
 
III.   u k l á d á  
OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení zakázky dle bodů I. a II. tohoto usnesení. 
 

                                                                  hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 
 

 
72) Rekonstrukce předávací stanice – výběr dodavatele 

R.usn.č.576/2019        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Rekonstrukce předávací stanice“ (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  
Wacom s.r.o., se sídlem Pod Lesem 2194/24, 143 00 Praha, IČO: 25094068. Nabídková cena činí 
1 053 346 Kč bez DPH. 
 
III.   s c h v a l u j e 
uzavření smlouvy na zakázku „Rekonstrukce předávací stanice“ se společností Wacom s.r.o., se sídlem 
Pod Lesem 2194/24, 143 00 Praha, IČO: 25094068; nabídková cena činí 1 053 346 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  6 
(nepřítomen 1) 

 
 

73) Výroba a tisk městského zpravodaje Kahan – výběr dodavatele 

R.usn.č.577/2019        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Výroba a tisk městského zpravodaje Kahan“ (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  
SAMAB PRESS GROUP, a.s., se sídlem Cyrilská 357/14, 602 00 Brno, IČO: 25524291. Nabídková 
cena činí 57 280 Kč bez DPH za 1 měsíc plnění zakázky. 
 
III.   s c h v a l u j e 
uzavření smlouvy na zakázku „Výroba a tisk městského zpravodaje Kahan“ se společností SAMAB 
PRESS GROUP, a.s., se sídlem Cyrilská 357/14, 602 00 Brno, IČO: 25524291; nabídková cena činí 57 
280 Kč bez DPH za 1 měsíc plnění zakázky (smlouva uzavřena na 2 roky - celková nabídková cena 
1 374 720 Kč bez DPH). 
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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  6 
(nepřítomen 1) 

 
 

74) Komunikace v areálu Nový rybník, změna rozsahu prací 

R.usn.č.578/2019        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

změnu rozsahu prací provedených při realizaci díla „Oprava komunikace v areálu Nového rybníku“ 
oproti smlouvě o dílo č. 1212/OIRM/2018 ze dne 10.12.2018. 
 
II.   s c h v a l u j e   
1) provedení prací dle nabídkového rozpočtu v celkové výši 142 404,02 Kč bez DPH (tj. 172 308,86 Kč 

vč. DPH),  
 
2) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Oprava komunikace v areálu Nového rybníku“ se 

společností STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, kterým dojde 
ke zapracování změn uvedených důvodové zprávě. 

 
III.   u k l á d á   
OIRM ve spolupráci s OPVZ administrovat uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo dle bodu II. tohoto 
usnesení. 
 

                                                                  hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 

 
 

75) Různé      

 
 
 
Zápis ověřili: 
Ing. Jindřich Vařeka 
Ing. Petr Rotter 
 
Mgr. Jan Konvalinka, 
starosta 
 
Zapsala: Iva Černohorská 
Příbram, dne: 31.05.2019 
 
Ověřeno: 07.06.2019 
Vyvěšeno: 10.06.2019 


