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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 10.06.2019 
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. Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2019, návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2019 
6. Komise pro výchovu a vzdělávání 
7. Okružní křižovatka na ulici třída Osvobození a Legionářů – přeložka distribučního zařízení určeného 

k dodávce elektrické energie 
8. Podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce objektu HZ Březové Hory“ 
9. Program pro poskytování dotací pro rok 2020, oblast sociální 

10. Program pro poskytování dotací pro rok 2020, oblast zdravotnictví 
11. Vyjádření Rady města Příbram k žádosti Lomikámen, z.ú., o rozšíření služeb do ORP Příbram a jejich 

zařazení do Sítě sociálních služeb Středočeského kraje v roce 2020 
12. Žádost o dotaci Kowadlina s.r.o.     
13. Smlouva s Českou unií sportu 
14. Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279, p.o. – žádost o souhlas zřizovatele se zapojením 

do projektu OPVVV Šablony II a s přijetím dotace od MŠMT 
15. Žádost o individuální dotaci – Mateřská škola Klubíčko 
16. Návrh odměn ředitelkám a ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Příbram 
17. Žádost o uzavření smlouvy o výpůjčce prostor ve 2. pavilonu v Příbrami VII, ul. Žežická 193 
18. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu pozemků v k. ú. Žežice ze dne 4.8.2009,                      

č. A  477/OP/2009 
19. Žádost o prodej pozemku p. č. 2762/71 v katastrálním území Příbram 
20. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení dešťové kanalizace –  p. č. 3103/1 v k. ú. Příbram 
21. Žádost Základní školy a mateřské školy Chraštice – bezúplatné zapůjčení pódia 
22. Olympiáda seniorů na Orlíku - Vystrkov 
23. Výměna elektrorozvodů, hlavního rozvaděče a osvětlení – výběr dodavatele 
24. Výměna oken – výběr dodavatele 
25. Záměr prodeje osobního automobilu formou výběrového řízení 
26. Organizační změny v souvislosti s novou organizační složkou 
27. Návrh na přiznání osobního příplatku pro ředitelku Školní jídelny, Příbram II, K Zátiší 274 
28. Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 – žádost o souhlas zřizovatele se zapojením do projektu 

OPVVV Šablony II 
29. MŠ Bratří Čapků 278 – žádost o schválení technického zhodnocení pozemku č. 715/3 a navýšení 

investičního příspěvku 
30. Základní škola pod Svatou Horou, Příbram – žádost o souhlas zřizovatele se zapojením do projektu 

OPVVV Šablony II 
31. Žádost o schválení výjimky z ceníku služeb SZM Příbram, p.o. pro den 16.06.2019 
32. Přijetí dotace na projekt „MAP II ORP Příbram“ 
33. Přechod SSZ na LED v roce 2019 
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34. Instalace parkovacích automatů v roce 2019 
35. Obnova zastávkových přístřešků v roce 2019 
36. Vstupenky na koncert Pražského výběru 
37. Oprava opěrné stěny - Spartak Příbram – výběr dodavatele 
38. Oprava sociálního zařízení – MŠ Jungmannova – výběr dodavatele 
39. Žádost o dotaci na projekt „Chytrá Příbram II“ 
40. Různé 

 
R.usn.č.579/2019        
Rada      s c h v a l u j e 
              upravený program dnešního jednání RM. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
(Materiál „Základní škola, Příbram VIII, Školní 75 – žádost o souhlas zřizovatele se zapojením do projektu 
OPVVV Šablony II“ byl zařazen do programu jednání RM dne 10.06.2019 usnesením R.usn.č.616/2019 jako 
bod č. 40) 
 
 
3) Informace členů RM 

 
  
4) Interpelace 

 
 
5) Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2019, návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 
2019 

R.usn.č.580/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

 
5 a) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 na kapitole 792 - FOVM, tj. 
navýšení rozpočtu běžných výdajů Fondu vodohospodářského majetku města Příbram o částku 
3.737.903,00 Kč změnou financování ve stejné výši 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 na kapitole 792 - FOVM, tj. navýšení rozpočtu 
běžných výdajů Fondu vodohospodářského majetku města Příbram o částku 3.737.903,00 Kč změnou 
financování ve stejné výši. 

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

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0128 792 - 
FOVM 

3639 5171 001 Běžné výdaje 4411 Příbram III, Sázky Barandov - 
oprava kanalizace - 1. etapa 

342 075,00 

RP0128 792 - 
FOVM 

3639 5169 001 Běžné výdaje 4671 Vodojem HUSA 599 555,00 

RP0128 792 - 
FOVM 

2321 5171 001 Běžné výdaje 4673 Strojovna plynojemu - oprava  
bezpečnostních elektrouzávěrů   

711 523,00 

RP0128 792 - 
FOVM 

3639 5171 001 Běžné výdaje 4674 Příbram IX , ulice Balbínova - 
výměna vodohospodářských sítí 

2 084 750,00 

RP0128 792 - 
FOVM 

 8115 001 Financování 
snížení+/navýšení- 

3846 Financování snížení+/navýšení- 3 737 903,00 

 
 

5 c) 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: 



Město Příbram - RM 10.06.2019  

 3 

č. pož. kapitola paragraf pol. účelový 
znak 

název akce prvek 
rozpočtu 

popis částka 
změny 

RP0131 741 - OE  4116 13013 002 Neinvestiční přijaté 
transfery 

4588 85 % ESF 12 750,00 

RP0131 741 - OE  4116 13013 002 Neinvestiční přijaté 
transfery 

4587 15 % SR 2 250,00 

RP0132 749 - 
MěRK 

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

4590 85 % ESF - Platy 9 514,90 

RP0132 749 - 
MěRK 

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

4589 15 % SR - Platy 1 679,10 

RP0132 749 - 
MěRK 

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

4592 85 % ESF - Pojistné 
na sociální 
zabezpečení 

2 379,15 

RP0132 749 - 
MěRK 

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

4591 15 % SR - Pojistné na 
sociální zabezpečení  

419,85 

RP0132 749 - 
MěRK 

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

4594 85 % ESF - Pojistné 
na veřejné zdravotní 
pojištění 

855,95 

RP0132 749 - 
MěRK 

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

4593 15 % SR - Pojistné na 
veřejné zdravotní 
pojištění 

151,05 

 
 

5 d) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE (transfery ÚZ 13013) o částku 1.031.232,60 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 787 - CSZS 
ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční dotace pro Centrum sociálních a zdravotních služeb města 
Příbram na projekt Dětská skupina „Sluníčka II.“, číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008944 dle 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/1.2/073/0008944 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - 
OE (transfery ÚZ 13013) o částku 1.031.232,60 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 787 - CSZS ve stejné 
výši z důvodu přijetí neinvestiční dotace pro Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram na 
projekt Dětská skupina „Sluníčka II.“, číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008944 dle Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace č. OPZ/1.2/073/0008944. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0134 741 - OE  4116 13013 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

4490 Projekt Dětská skupina 
"Sluníčka II." 

108 550,80 

RP0134 741 - OE  4116 13013 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

4489 Projekt Dětská skupina 
"Sluníčka II." 

922 681,80 

RP0134 787 - 
CSZS 

4351 5336 13013 002 Transfery 
neinvestiční  

4494 Dětská skupina „Sluníčka 
II.“ 

922 681,80 

RP0134 787 - 
CSZS 

4351 5336 13013 002 Transfery 
neinvestiční  

4495 Dětská skupina „Sluníčka 
II.“,  

108 550,80 

 
 

5 e) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE (transfery ÚZ 13013) o částku 1.212.124,37 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OVV ve 
stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční dotace Ministerstva práce a sociálních věcí pro město Příbram 
na projekt "Chytrá Příbram: zavedení konceptu Smart City do strategického řízení města" registrační 
číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010072 dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 
OPZ/4.1/080/0010072 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - 
OE (transfery ÚZ 13013) o částku 1.212.124,37 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OVV ve stejné výši 
z důvodu přijetí neinvestiční dotace Ministerstva práce a sociálních věcí pro město Příbram na projekt 
"Chytrá Příbram: zavedení konceptu Smart City do strategického řízení města" registrační číslo projektu 
CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010072 dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/080/0010072.  

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0111 741 - OE  4116 13013 002 Neinvestiční přijaté transfery 4666 10 % SR 127 592,04 

RP0111 741 - OE  4116 13013 002 Neinvestiční přijaté transfery 4665 85 % ESF 1 084 532,33 

RP0130 719 - 
OVV 

6171 5038  015 Chytrá Příbram: zavedení 
konceptu Smart City do 
strategického řízení města 

4687 Pojistné na 
úrazové pojištění 
5 % spoluúčast 

170,06 

RP0130 719 - 
OVV 

6171 5169  015 Chytrá Příbram: zavedení 
konceptu Smart City do 

4690 Nákup ostatních 
služeb 5 % 

2 970,00 
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strategického řízení města spoluúčast 

RP0130 719 - 
OVV 

6171 5137  015 Chytrá Příbram: zavedení 
konceptu Smart City do 
strategického řízení města 

4693 DHDM 5 % 
spoluúčast 

3 500,00 

RP0130 719 - 
OVV 

6171 5139  015 Chytrá Příbram: zavedení 
konceptu Smart City do 
strategického řízení města 

4696 Nákup materiálu 5 
% spoluúčast 

960,00 

RP0130 719 - 
OVV 

6171 5175  015 Chytrá Příbram: zavedení 
konceptu Smart City do 
strategického řízení města 

4699 Pohoštění 5 % 
spoluúčast 

500,00 

RP0130 719 - 
OVV 

6171 5021  015 Chytrá Příbram: zavedení 
konceptu Smart City do 
strategického řízení města 

4678 OOV 5 % 
spoluúčast 

41 929,53 

RP0130 719 - 
OVV 

6171 5031  015 Chytrá Příbram: zavedení 
konceptu Smart City do 
strategického řízení města 

4681 Pojistné na 
sociální 
zabezpečení 5 % 
spoluúčast 

10 122,38 

RP0130 719 - 
OVV 

6171 5032  015 Chytrá Příbram: zavedení 
konceptu Smart City do 
strategického řízení města 

4684 Pojistné na 
zdravotní pojištění 
5 %  spoluúčast 

3 644,06 

RP0130 719 - 
OVV 

6171 5011  001 Činnost místní správy 182 Platy 
zaměstnanců 

-63 796,03 

RP0130 719 - 
OVV 

6171 5021 13013 015 Chytrá Příbram: zavedení 
konceptu Smart City do 
strategického řízení města 

4676 OOV 85 % 712 801,93 

RP0130 719 - 
OVV 

6171 5032 13013 015 Chytrá Příbram: zavedení 
konceptu Smart City do 
strategického řízení města 

4682 Pojistné na 
zdravotní pojištění 
85 % 

61 948,98 

RP0130 719 - 
OVV 

6171 5038 13013 015 Chytrá Příbram: zavedení 
konceptu Smart City do 
strategického řízení města 

4685 Pojistné na 
úrazové pojištění 
85 % 

2 890,95 

RP0130 719 - 
OVV 

6171 5137 13013 015 Chytrá Příbram: zavedení 
konceptu Smart City do 
strategického řízení města 

4691 DHDM 85 % 59 500,00 

RP0130 719 - 
OVV 

6171 5139 13013 015 Chytrá Příbram: zavedení 
konceptu Smart City do 
strategického řízení města 

4694 Nákup materiálu 
85 % 

16 320,00 

RP0130 719 - 
OVV 

6171 5175 13013 015 Chytrá Příbram: zavedení 
konceptu Smart City do 
strategického řízení města 

4697 Pohoštění 85 % 8 500,00 

RP0130 719 - 
OVV 

6171 5169 13013 015 Chytrá Příbram: zavedení 
konceptu Smart City do 
strategického řízení města 

4688 Nákup ostatních 
služeb 85 % 

50 490,00 

RP0130 719 - 
OVV 

6171 5169 13013 015 Chytrá Příbram: zavedení 
konceptu Smart City do 
strategického řízení města 

4689 Nákup ostatních 
služeb 10 % 

5 940,00 

RP0130 719 - 
OVV 

6171 5175 13013 015 Chytrá Příbram: zavedení 
konceptu Smart City do 
strategického řízení města 

4698 Pohoštění 10 % 1 000,00 

RP0130 719 - 
OVV 

6171 5139 13013 015 Chytrá Příbram: zavedení 
konceptu Smart City do 
strategického řízení města 

4695 Nákup materiálu 
10 % 

1 920,00 

RP0130 719 - 
OVV 

6171 5137 13013 015 Chytrá Příbram: zavedení 
konceptu Smart City do 
strategického řízení města 

4692 DHDM 10 % 7 000,00 

RP0130 719 - 
OVV 

6171 5021 13013 015 Chytrá Příbram: zavedení 
konceptu Smart City do 
strategického řízení města 

4677 OOV 10 % 83 859,05 

RP0130 719 - 
OVV 

6171 5031 13013 015 Chytrá Příbram: zavedení 
konceptu Smart City do 
strategického řízení města 

4680 Pojistné na 
sociální 
zabezpečení 10 % 

20 244,76 

RP0130 719 - 
OVV 

6171 5032 13013 015 Chytrá Příbram: zavedení 
konceptu Smart City do 
strategického řízení města 

4683 Pojistné na 
zdravotní pojištění 
10 % 

7 288,12 

RP0130 719 - 
OVV 

6171 5038 13013 015 Chytrá Příbram: zavedení 
konceptu Smart City do 
strategického řízení města 

4686 Pojistné na 
úrazové pojištění 
10 % 

340,11 

RP0130 719 - 
OVV 

6171 5031 13013 015 Chytrá Příbram: zavedení 
konceptu Smart City do 
strategického řízení města 

4679 Pojistné na 
sociální 
zabezpečení 85 %  

172 080,47 
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5 f) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 v rámci běžných výdajů kapitoly 
719 - OVV (dotační projekty "Inkluzivní vzdělávání na ZŠ v Příbrami" a "Podpora sociálního začleňování 
rozvojem služeb systému prostupného bydlení") 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 v rámci běžných výdajů kapitoly 719 - OVV 
(dotační projekty "Inkluzivní vzdělávání na ZŠ v Příbrami" a "Podpora sociálního začleňování rozvojem 
služeb systému prostupného bydlení") 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0133 719 - 
OVV 

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

4112 Školení a 
vzdělávání 10 
% 

1 200,00 

RP0133 719 - 
OVV 

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

4090 Pohoštění 85 % 1 000,00 

RP0133 719 - 
OVV 

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

4093 Pohoštění 10 % 200,00 

RP0133 719 - 
OVV 

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

4092 Platy 10 % -200,00 

RP0133 719 - 
OVV 

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

4091 Platy 85 % -2 200,00 

RP0133 719 - 
OVV 

4351 5175  006 Podpora sociálního 
začleňování rozvojem služeb 
systému prostupné bydlení 

4095 Pohoštění 
spoluúčast 

100,00 

RP0133 719 - 
OVV 

4351 5011  006 Podpora sociálního 
začleňování rozvojem služeb 
systému prostupné bydlení 

4094 Platy 
spoluúčast 

-100,00 

RP0133 719 - 
OVV 

3113 5011 33063 007 Inkluzivní vzdělávání na 
ZŠ v Příbrami 

3906 Platy - EU -2 000,00 

RP0133 719 - 
OVV 

3113 5167 33063 007 Inkluzivní vzdělávání na 
ZŠ v Příbrami 

4613 Služby školení 
a vzdělávání - 
EU 

2 000,00 

RP0133 719 - 
OVV 

3113 5167 33063 007 Inkluzivní vzdělávání na 
ZŠ v Příbrami 

4614 Služby školení 
a vzdělávání - 
ČR 

200,00 

RP0133 719 - 
OVV 

3113 5011 33063 007 Inkluzivní vzdělávání na 
ZŠ v Příbrami 

3907 Platy - ČR -200,00 

RP0133 719 - 
OVV 

3113 5167  007 Inkluzivní vzdělávání na 
ZŠ v Příbrami 

4615 Služby školení 
a vzdělávání - 
spoluúčast 

100,00 

RP0133 719 - 
OVV 

3113 5011  007 Inkluzivní vzdělávání na 
ZŠ v Příbrami 

3912 Platy - 
spoluúčast 

-100,00 

 
 

5 g) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - 
OE (investiční transfery) o částku 683.673,91 Kč a rozpočtu výdajů dvou kapitol: 741 - OE o částku 
178.314,91 Kč a 760 - OŘPD o částku 505.359,00 Kč z důvodu přijetí investiční dotace na projekt 
„Územní studie pro obce ve správním obvodu ORP Příbram“ z Integrovaného regionálního operačního 
programu dle rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikačního čísla CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0004772 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE 
(investiční transfery) o částku 683.673,91 Kč a rozpočtu výdajů dvou kapitol: 741 - OE o částku 
178.314,91 Kč a 760 - OŘPD o částku 505.359,00 Kč z důvodu přijetí investiční dotace na projekt 
„Územní studie pro obce ve správním obvodu ORP Příbram“ z Integrovaného regionálního operačního 
programu dle rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikačního čísla CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0004772. 

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

 znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0138 741 - OE  4216 17969 001 Investiční přijaté 
transfery 

4701 EU - ostatní investiční 
přijaté transfery  

645 692,02 

RP0138 741 - OE  4216 17968 001 Investiční přijaté 
transfery 

4702 SR - ostatní investiční 
přijaté transfery  

37 981,89 

RP0138 741 - OE 6171 5901  001 Ostatní 3369 Rezerva z dotačních 
titulů 

178 314,91 

RP0139 760 - 
OŘPD 

3699 6341  003 Územní studie pro 
obce ve správním 
obvodu ORP Příbram 

4703 Investiční dotace 
obcím 

505 359,00 
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5 h) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu výdajů 
kapitoly 783 - OOA o částku 100.000,00 Kč a snížení rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE ve stejné výši z 
důvodu poskytnutí finančního daru 100.000,00 Kč HZS Středočeského kraje na nákup terénního 
čtyřkolového vozidla pro zdolávání mimořádných událostí v nepřístupném terénu 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 783 - 
OOA o částku 100.000,00 Kč a snížení rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE ve stejné výši z důvodu 
poskytnutí finančního daru 100.000,00 Kč HZS Středočeského kraje na nákup terénního čtyřkolového 
vozidla pro zdolávání mimořádných událostí v nepřístupném terénu. 

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

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0140 741 - OE 6171 5901 001 Ostatní 4215 Rezerva 1. místostarosty -50 000,00 

RP0140 741 - OE 6171 5901 001 Ostatní 660 Rezerva starosty -50 000,00 

RP0141 783 - 
OOA 

5511 6331 001 Individuální dotace 
(investiční transfery) 

3684 MV - HZS Středočeského 
kraje 

100 000,00 

 
 

5 i) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 na straně výdajů, tj. snížení 
rozpočtu kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů) o částku 497 189,00 Kč a navýšení rozpočtu 
kapitoly 777 - OŠKS ve stejné výši 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 na straně výdajů, tj. snížení rozpočtu  kapitoly 
741 - OE (rezerva z dotačních titulů) o částku 497 189,00 Kč a navýšení rozpočtu kapitoly 777 - OŠKS 
ve stejné výši 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. název akce prvek 
rozpočtu 

popis částka 
změny 

RP0142 777 - 
OŠKS 

3319 5041 002 Ostatní 
kultura, 
sport, 
infocentrum 

3766 Odměny umělcům 
a jejich 
zástupcům 

497 189,00 

RP0144 741 - 
OE 

6171 5901 001 Ostatní 3369 Rezerva z 
dotačních titulů 

-497 189,00 

 
 

5 j) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 v rámci výdajů kapitoly 792 -  
FOVM 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 v rámci výdajů kapitoly 792 -  FOVM 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. název akce prvek 
rozpočtu 

popis částka 
změny 

RP0143 792 - 
FOVM 

3639 6121 002 
Kapitálové 
výdaje 

1747 PB I - Balonka – 
zkapacitnění 
vodovodního řadu 
DN 150 

-
2 881 611,00 

RP0143 792 - 
FOVM 

3639 5171 001 Běžné 
výdaje 

3832 Rezerva 2 881 611,00 

 
 

5 k) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 na straně výdajů, to je navýšení 
rozpočtu kapitoly 789 - SOSH o částku 1.316.749,00 Kč (souvislé opravy MK) a snížení rozpočtu kapitoly 
786 - OIRM ve stejné výši 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 na straně výdajů, to je navýšení rozpočtu 
kapitoly 789 - SOSH o částku 1 316 749,00 Kč (souvislé opravy MK) a snížení rozpočtu kapitoly 786 - 
OIRM ve stejné výši.  

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. název 
akce 

prvek 
rozpočtu 

popis částka 
změny 

RP0145 786 - 
OIRM  

3639 6121 023 
Revitali
zace 

4552 Realizace stavby -1 316 749,00 
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sídliště 
"Cíl" 

RP0146 789 - 
SOSH 

2212 5171 002 
Opravy 
a 
údržba 

3744 Souvislé opravy MK 1 316 749,00 

 
hl.  pro  5 

 
 

R.usn.č.581/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

 
5 b) 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. 

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 

rozpo
čtu 

popis částka změny 

RP0126 786 - 
OIRM  

3639 6121  023 Revitalizace 
sídliště "Cíl" 

4552 Realizace stavby -1 454 123,00 

RP0126 786 - 
OIRM  

3639 6121  003 Psí útulek v 
Lazci 

4233 Realizace stavby 716 191,00 

RP0126 786 - 
OIRM  

3412 6121  019 Nový rybník 3944 Realizace stavby 737 932,00 

 
 
                                                         hl.  pro  5 

 
 
6) Komise pro výchovu a vzdělávání 

R.usn.č.582/2019        
Rada    I.   b e r e    n a   v ě d o m í 

rezignaci na funkci člena Komise pro výchovu a vzdělávání paní Mgr. Zorky Brožíkové. 
 

 II.   j m e n u j e   
pro volební období 2018 – 2022:  
člena Komise pro výchovu a vzdělávání paní Ing. Markétu Klemšovou, Příbram V/465. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
7) Okružní křižovatka na ulici třída Osvobození a Legionářů – přeložka distribučního zařízení určeného 
k dodávce elektrické energie 

R.usn.č.583/2019        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

nesouhlasné stanovisko ČEZ Distribuce, a.s. k vyjádření ke stavbě: „Okružní křižovatka na ulici třída 
Osvobození a Legionářů“ z důvodu umístění stávajícího podzemního vedení vysokého napětí VN 22 kV 
v místě plánované stavby okružní křižovatky a následné potřebné opatření uvedené v důvodové zprávě. 
 
II.   s c h v a l u j e   
1) provedení přeložky distribučního zařízení v trase mezi trafostanicemi PB_3141 TS 43 Ryneček 1 a 

PB_3124 TS 10 U malého kotle na poz. č. 715/32 a č. 715/23 v místě budoucí kruhové křižovatky 
v délce cca 150 m a dále mezi trafostanicemi PB_3121 TS 6 gymnázium a PB_3949 TS 40 
plavecký stadion na poz. č. 715/75, č. 715/32 a č. 715/49 v místě budoucí kruhové křižovatky 
v délce cca 180 m dle předběžného odhadu celkových nákladů ve výši 1 153 200 Kč vč. DPH. 
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2) uzavření Smlouvy č. Z_S14_12_8120070363 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního 
zařízení určeného k dodávce elektrické energie se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 
24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02Děčín IV – Podmokly. 

 
III.   u k l á d á   
OIRM ve spolupráci s OPVZ administrovat uzavření Smlouvy č. Z_S14_12_8120070363 o smlouvě 
budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie dle bodu II. 
tohoto usnesení. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
8) Podaní žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce objektu HZ Březové Hory“ 

R.usn.č.584/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

podání žádosti o dotaci v rámci dotačního programu Účelové investiční dotace pro jednotky sboru 
dobrovolných hasičů obcí na projekt „Rekonstrukce objektu HZ Březové Hory“. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
9) Program pro poskytování dotací pro rok 2020, oblast sociální 

R.usn.č.585/2019        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

Program pro poskytování dotací pro rok 2020 – oblast sociální v předloženém znění.  
 
II.   d o p o r u č u j e   ZM 
schválit Program pro poskytování dotací pro rok 2020 - oblast sociální v předloženém znění.  
  

                                                         hl.  pro  5 
 
 
10) Program pro poskytování dotací pro rok 2020, oblast zdravotnictví 

R.usn.č.586/2019        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

Program pro poskytování dotací pro rok 2020 – oblast zdravotnictví v předloženém znění.  
 
II.   d o p o r u č u j e   ZM 
schválit Program pro poskytování dotací pro rok 2020 - oblast zdravotnictví v předloženém znění.  
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
11) Vyjádření Rady města Příbram k žádosti Lomikámen, z.ú., o rozšíření služeb do ORP Příbram a jejich 
zařazení do Sítě sociálních služeb Středočeského kraje v roce 2020 

R.usn.č.587/2019      
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

záměr poskytovatele sociálních služeb Lomikámen, z.ú., se sídlem Bezručova 928, 266 01 Beroun, 
IČO: 26541831, rozšířit své služby do ORP Příbram 

 
II.   v y j a d ř u j e 
souhlas s žádostí poskytovatele sociálních služeb Lomikámen, z.ú., se sídlem Bezručova 928, 266 01 
Beroun, IČO: 26541831, o zařazení jejich služby sociální rehabilitace do Sítě sociálních služeb 
Středočeského kraje v roce 2020 v požadovaném rozsahu, tj. 3 pracovních úvazků pro ORP Příbram.  

  
                                                         hl.  pro  5 
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12) Žádost o dotaci Kowadlina s.r.o. 

R.usn.č.588/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

1) poskytnutí dotace ve výši 49.000,00 Kč pro subjekt Kowadlina s.r.o., Komenského náměstí 389, 
Příbram III, 261 01 Příbram, IČO: 06789862, na projekt s názvem „Mistrovství ČR v Downtownu     
v Příbrami“, 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 
49.000,00 Kč a navýšení prvku 4364 (Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - PO)      
ve stejné výši. 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
Kap. 777 – OŠKS, prvek 3718, paragraf 3419, položka 5901            - 49.000,00 Kč 
Kap. 777 – OŠKS, prvek 4364, paragraf 3419, položka 5213            + 49.000,00 Kč 
 

3) uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem Kowadlina s.r.o., Komenského náměstí 389, 
Příbram III, 261 01 Příbram, IČO: 06789862, o poskytnutí dotace ve výši 49.000,00 Kč na projekt 
„Mistrovství ČR v Downtownu v Příbrami“, 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  5 

 
 
13) Smlouva s Českou unií sportu 

R.usn.č.589/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo se subjektem Okresní sdružení ČUS Příbram, z.s., Gen. R. Tesaříka 162,     
261 01 Příbram I, IČO: 00435341 na zadání informací o sportovních zařízeních města Příbram            
do informačního systému subjektu Česká unie sportu, z.s., Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha, 
IČO: 00469548, jejich úpravu ke zveřejnění a fotodokumentaci (dále jen „pasportizace sportovišť“) 
v ceně 25.000,00 Kč (cena je konečná, příjemce není plátce DPH). 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
14) Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279, p.o. – žádost o souhlas zřizovatele se zapojením 
do projektu OPVVV Šablony II a s přijetím dotace od MŠMT 

R.usn.č.590/2019        
Rada    s o u h l a s í 

1) s tím, aby se Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279, příspěvková organizace zapojila          
do výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání „Šablony II“ bez finanční spoluúčasti, 

2) s tím, aby Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5 se sídlem 118 12 Praha 
1 – Malá Strana, IČO: 00022985 poskytlo Základní škole, Příbram VII, Bratří Čapků 279, 
příspěvkové organizaci dotaci ve výši 1.770.292,00 Kč na realizaci projektu „Využití ICT                 
ve vzdělávání v ZŠ“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání „Šablony II“. 

 
                                                         hl.  pro  5 

 
 
15) Žádost o individuální dotaci – Mateřská škola Klubíčko 

R.usn.č.591/2019        
Rada   s c h v a l u j e  

1) poskytnutí individuální dotace ve výši 26.200,00 Kč pro subjekt Mateřská škola Klubíčko se sídlem 
Okružní 200, 261 01 Příbram VII, IČO 75033917, na projekt s názvem „Kalendář 2020 MŠ Klubíčko“, 
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 na straně běžných výdajů v rámci 
kapitoly 777 – OŠKS (individuální dotace), tj. snížení prvku 3718 (Individuální dotace) o částku 
26.200,00 Kč a navýšení prvku 4640 (MŠ – individuální dotace) o stejnou částku.  
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
Kap. 777 – OŠKS, paragraf 3419, pol. 5901             - 26.200,00 Kč 
Kap. 777 – OŠKS, paragraf 3111, pol. 5331        +26.200,00 Kč 

 
3)  uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem Mateřská škola Klubíčko, IČO 75033917, o poskytnutí 

dotace ve výši 26.200,00 Kč na projekt „Kalendář 2020 MŠ Klubíčko“, 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  5 
 

 
16) Návrh odměn ředitelkám a ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Příbram 

R.usn.č.592/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

odměny pro ředitelky a ředitele škol a školských zařízení zřizovaných městem Příbram za plnění 
mimořádných úkolů v 1. pololetí roku 2019 dle předloženého návrhu. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
17) Žádost o uzavření smlouvy o výpůjčce prostor ve 2. pavilonu v Příbrami VII, ul. Žežická 193 

R.usn.č.593/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor – jedné místnosti o výměře 54,56 m² ve 2. nadzemním 
podlaží budovy bez čp./če, stavby občanského vybavení, která je součástí pozemku p. č. st. 573/2        
a nachází se ve 2. pavilonu v levé části areálu v Příbrami VII, Žežická 193, v k. ú. Březové Hory, mezi 
městem Příbram jako půjčitelem a vypůjčitelem, kterým je spolek Babíkov z.s., se sídlem Žižkova 708, 
Příbram II, 261 01 Příbram, IČO 07156014, na dobu neurčitou, s účinností od 01.07.2019, za účelem 
využití místnosti pro chod spolku a k pořádání akcí pro seniory. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
18) Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu pozemků v k. ú. Žežice ze dne 4.8.2009, č. A  
477/OP/2009 

R.usn.č.594/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu pozemků ze dne 4.8.2009, č. A 477/OP/2009, uzavřené 
mezi pronajímatelem panem  ………… a paní  ………… a nájemcem městem Příbram, jejímž 
předmětem je pronájem pozemků p. č. 100/5 a p. č. 101/19, oba v katastrálním území 
Žežice, přičemž obsahem tohoto dodatku č. 1 bude konstatování změny v osobě pronajímatele, a to 
změny z pana  ………… a paní  ………… na pana …………, bytem …………, za situace, kdy došlo 
k přechodu vlastnického práva k pozemkům z pana  ………… a paní  ………… na pana ………… tím 
(ze zákona) i k přechodu práv a povinností z uzavřené smlouvy o pronájmu pozemků na straně 
pronajímatele ze strany pana  ………… a  ………… na pana …………. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
19) Žádost o prodej pozemku p. č. 2762/71 v katastrálním území Příbram 

R.usn.č.595/2019        
Rada    n e d o p o r u č u j e   ZM 

schválit záměr prodeje pozemku p. č. 2762/71 v katastrálním území Příbram.  
 

                                                         hl.  pro  5 
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20) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení dešťové kanalizace –  p. č. 3103/1 v k. ú. 
Příbram 

R.usn.č.596/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení dešťové kanalizace přes pozemek ve vlastnictví města Příbram  
p. č. 3103/1 v k. ú. Příbram, ve prospěch pozemku p. č. 3102/98 v k. ú. Příbram, přičemž 
v době uzavírání příslušných smluvních vztahů týkajících se zřízení věcného břemene bude v těchto 
smluvních dokumentech uveden jako oprávněný z věcného břemene ten, který bude v té době 
vlastníkem pozemku, v jehož prospěch se věcné břemeno zřizuje.  

 
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: 
pozemek p. č. 3103/1 – ostatní pozemek 
                                   – uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm. 
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
21) Žádost Základní školy a mateřské školy Chraštice – bezúplatné zapůjčení pódia 

R.usn.č.597/2019        
Rada    s o u h l a s í 

s bezplatným zapůjčením pódia Základní škole a mateřské škole Chraštice tak, jak je uvedeno 
v důvodové zprávě. 

  
                                                         hl.  pro  5 

 
 
22) Olympiáda seniorů na Orlíku – Vystrkov 

R.usn.č.598/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

1) realizaci akce s názvem Olympiáda seniorů na Orlíku – Vystrkov,  
2) poplatek pro účastníky akce s názvem Olympiáda pro seniory na Orlíku – Vystrkov  

ve výši 1.000,00 Kč.   
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
23) Výměna elektrorozvodů, hlavního rozvaděče a osvětlení – výběr dodavatele 

R.usn.č.599/2019        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Výměna elektrorozvodů, hlavního rozvaděče a osvětlení“ 
(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 
Dílčí část 1 – Výměna rozvodů elektrické energie – Gymnázium pod Svatou Horou - společnosti 
GamaServis s.r.o., se sídlem Primátorská 38, 180 00 Praha, IČO: 25270206, za celkovou nabídkovou 
cenu 1 023 661,00 Kč bez DPH. 
Dílčí část 2 – Výměna hlavního rozvaděče – ZŠ 28. října, Příbram - společnosti GamaServis s.r.o., se 
sídlem Primátorská 38, 180 00 Praha, IČO: 25270206, za celkovou nabídkovou cenu 119 504,00 Kč bez 
DPH. 
Dílčí část 3 – Výměna osvětlení – SZŠ a VOŠ Příbram - podnikající fyzické osoby Tomáše 
Opočenského, se sídlem K Podlesí 550, 261 01 Příbram, IČO: 61097641, za celkovou nabídkovou cenu 
952 241,00 Kč bez DPH. 
 
III.   s c h v a l u j e 
1) závěry hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a pořadí dodavatelů,  
2) uzavření smlouvy na zakázku „Výměna elektrorozvodů, hlavního rozvaděče a osvětlení“ se 

společností GamaServis s.r.o., se sídlem Primátorská 38, 180 00 Praha, IČO: 25270206, na dílčí 
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části 1, 2 a s podnikající fyzickou osobou Tomášem Opočenským, se sídlem K Podlesí 550, 261 01 
Příbram, IČO: 61097641, na dílčí část 3 za nabídkové ceny uvedené v bodě II. 

 
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  5 

 
 
24) Výměna oken – výběr dodavatele 

R.usn.č.600/2019        
Rada    I.  b e r e   n a   v ě d o m í 

informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Výměna oken“ (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 
Dílčí část 1 – Výměna oken – ZŠ Jiráskovy sady - společnosti CONSTRUCT CONSULTING CZ s.r.o., 
se sídlem Moskevská 3336, 434 01 Most, IČO: 06169171, za celkovou nabídkovou cenu 2 830 232,50 
Kč bez DPH. 
Dílčí část 2 – Výměna oken – školní ordinace - společnosti OKNOPLASTIK s.r.o., se sídlem Levá 
390/23, 147 00 Praha, IČO: 26737906, za celkovou nabídkovou cenu 85 362,00 Kč bez DPH. 
 
III.   s c h v a l u j e 
1) závěry hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a pořadí dodavatelů,  
2) uzavření smlouvy na zakázku „Výměna oken“ se společností CONSTRUCT CONSULTING CZ 

s.r.o., se sídlem Moskevská 3336, 434 01 Most, IČO: 06169171, na dílčí část 1 a se společností 
OKNOPLASTIK s.r.o., se sídlem Levá 390/23, 147 00 Praha, IČO: 267379065970, na dílčí část 2   
za nabídkové ceny uvedené v bodě II. 

 
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  5 
 
 
25) Záměr prodeje osobního automobilu formou výběrového řízení 

R.usn.č.601/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

záměr prodeje osobního automobilu ŠKODA SUPERB 1.9 TDi, RZ: 3S0 5400, formou výběrového 
řízení – obálkovou metodou, nejvyšší nabídce s tím, že minimální cena činí 54.500,00 Kč a je 
stanovena znaleckým posudkem č. 3856/36/2019. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
26) Organizační změny v souvislosti s novou organizační složkou 

R.usn.č.602/2019        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

s účinností od 01.09.2019 zrušení oddělení kultury a sportu v Odboru školství, kultury a sportu             
a delimitaci části jeho činností a zaměstnanců do organizační složky bez právní subjektivity Městské 
kulturní centrum a části činností a zaměstnanců do přímé podřízenosti vedoucí Odboru školství, kultury 
a sportu.   
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II.  s t a n o v í       
1) s účinností od 01.09.2019 celkový počet zaměstnanců města Příbram zařazených v organizační 

složce Městské kulturní centrum v počtu 4 zaměstnanců s tím, že do celkového počtu zaměstnanců 
se nezapočítávají zaměstnanci:          

           a)   konající práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,   
        b) zaměstnanci přijati do pracovního poměru na dobu určitou jako zástup za dočasně                         

nepřítomné zaměstnance. 
 
2) celkový počet zaměstnanců města Příbram zařazených do Městského úřadu Příbram v počtu 217 

zaměstnanců, s účinností od 01.09.2019. 
 
III.  u k l á d á      
tajemnici MěÚ zajistit další povinnosti spojené s realizací organizační změny.  
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
27) Návrh na přiznání osobního příplatku pro ředitelku Školní jídelny, Příbram II, K Zátiší 274 

R.usn.č.603/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

přiznání osobního příplatku pro ředitelku Školní jídelny, Příbram II, K Zátiší 274 ve výši stanovené 
v příloze tohoto materiálu s účinností od 01.07.2019. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
28) Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 – žádost o souhlas zřizovatele se zapojením 
do projektu OPVVV Šablony II 

R.usn.č.604/2019        
Rada    s o u h l a s í  

s tím, Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 realizovala projekt pod názvem „Každý má šanci 
II“ v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání „Šablony II“ výzva č. 02_18_063 
pro období od  01.09.2019 do 31.08.2021. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
29) MŠ Bratří Čapků 278 – žádost o schválení technického zhodnocení pozemku č. 715/3 a navýšení 
investičního příspěvku 

R.usn.č.605/2019        
Rada    s o u h l a s í  

s technickým zhodnocením pozemku č. 715/3 (zahrada u Mateřské školy, Příbram VII, Bratří Čapků 235 
za účelem realizace herní plochy. Tato investice bude kryta částkou 200.000,00 Kč z investičního 
příspěvku zřizovatele. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
30) Základní škola pod Svatou Horou, Příbram – žádost o souhlas zřizovatele se zapojením do projektu 
OPVVV Šablony II 

R.usn.č.606/2019        
Rada    s o u h l a s í  

s tím, Základní škola pod Svatou Horou, Příbram realizovala projekt pod názvem „Šablony II pro ZŠ pod 
Svatou Horou, Příbram v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání „Šablony II“ výzva č. 
02_16_022 pro období od 01.09.2019 do 31.08.2021. 
 

                                                         hl.  pro  5 
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31) Žádost o schválení výjimky z ceníku služeb SZM Příbram, p.o. pro den 16.06.2019 

R.usn.č.607/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

předložený návrh – žádost o výjimku z ceníku služeb SZM Příbram, p.o. pro den 16.06.2019 („Novák 
Fest“), a to dle důvodové zprávy materiálu. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 

32) Přijetí dotace na projekt „MAP II ORP Příbram“ 

R.usn.č.608/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

přijetí dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt „MAP II ORP Příbram“,     
a to ve výši max. 12.069.336,04 Kč z Evropského sociálního fondu a max. 1.419.921,88 Kč ze státního 
rozpočtu ČR. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 

33) Přechod SSZ na LED v roce 2019 

R.usn.č.609/2019        
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 ceníku firmy SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., IČ 
25680595. 

 
 II.   s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy na realizaci zakázky - výměna žárovkových světelných návěstidel za návěstidla 
s technologií LED na křižovatkách PB.07 „kpt. Olesinského – Gen. Tesaříka“ a PB.11 „Žižkova - 
Mánesova – Balbínova“ s firmou SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., IČ 25680595 za nabídkovou cenu      
563 808,- bez DPH/ 682 207,68 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  5 
 

 
34) Instalace parkovacích automatů v roce 2019 

R.usn.č.610/2019        
Rada    s t a h u j e 

předložený materiál z dnešního jednání RM. 
 

                                                         hl.  pro   5 
 
 

35) Obnova zastávkových přístřešků v roce 2019 

R.usn.č.611/2019        
Rada    s t a h u j e 

předložený materiál z dnešního jednání RM. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 

36) Vstupenky na koncert Pražského výběru 

R.usn.č.612/2019        
Rada    s o u h l a s í  
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s distribucí 250 ks vstupenek na koncert Pražského výběru s označením neprodejné, které budou 
určeny k propagačním účelům města. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 

37) Oprava opěrné stěny - Spartak Příbram – výběr dodavatele 

R.usn.č.613/2019        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Oprava opěrné stěny - Spartak 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  
Staler spol. s r.o., se sídlem Dubno 62, 261 01 Příbram, IČO: 01498240. Nabídková cena činí 
1 002 676,84 Kč bez DPH. 
 
III.   s c h v a l u j e 
uzavření smlouvy na zakázku „Oprava opěrné stěny - Spartak Příbram“ se společností Staler spol. 
s r.o., se sídlem Dubno 62, 261 01 Příbram, IČO: 01498240; nabídková cena činí 1 002 676,84 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  5 
 

 
38) Oprava sociálního zařízení – MŠ Jungmannova – výběr dodavatele 

R.usn.č.614/2019        
Rada I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Oprava sociálního zařízení – MŠ Jungmannova“ (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 998 103,88 Kč bez DPH. 
 
III.   s c h v a l u j e 
uzavření smlouvy na zakázku „Oprava sociálního zařízení – MŠ Jungmannova“ se společností 
INVESSALES, spol. s r.o., se sídlem Podskalská 22/1512, 128 00 Praha, IČO: 62957678; nabídková 
cena činí 998 103,88 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  5 
 
 
39) Žádost o dotaci na projekt „Chytrá Příbram II“ 

R.usn.č.615/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

podání žádosti o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost na projekt „Chytrá Příbram II“. 
 

                                                         hl.  pro  5 
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Hlasováno o zařazení bodu „Základní škola, Příbram VIII, Školní 75 – žádost o souhlas zřizovatele se 
zapojením do projektu OPVVV Šablony II“ do programu jednání RM. 
 
R.usn.č.616/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

zařazení materiálu „Základní škola, Příbram VIII, Školní 75 – žádost o souhlas zřizovatele se zapojením 
do projektu OPVVV Šablony II“ do programu jednání RM dne 10.06.2019 jako bod č. 40. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 

  
 
40) Základní škola, Příbram VIII, Školní 75 – žádost o souhlas zřizovatele se zapojením do projektu 
OPVVV Šablony II 

R.usn.č.617/2019        
Rada    s o u h l a s í  

s tím, Základní škola, Příbram VIII, Školní 75 realizovala projekt pod názvem „Šablony II pro ZŠ, 
Příbram VIII, Školní 75, 2019-2021“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
„Šablony II“ výzva č. 02_18_063 pro období od  01.09.2019 do 31.08.2021. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 

 
 
41) Různé      

 
 
 
 
 
Zápis ověřili:  
Mgr. Zorka Brožíková 
Svatopluk Chrastina 
 
Mgr. Jan Konvalinka, 
starosta 
 
Zapsala: Iva Černohorská 
Příbram, dne: 12.06.2019  
 
Ověřeno: 17.06.2019 
Vyvěšeno: 17.06.2019       
 
 
 


