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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 08.07.2019 

od 13.00 hodin na Městském úřadě Příbram 

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

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Renáta Vesecká, 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. Modernizace PCO Městské policie Příbram včetně tísňových tlačítek MěÚ Příbram 
6. Ukončení nájemní smlouvy 
7. Automatizované technické prostředky Městské policie Příbram 
8. Přijetí účelově určených drobných darů od drobných dárců za leden až duben 2019 pro středisko Psí 

útulek 
9. Žádost spolku SDH Drahenice o finanční příspěvek do veřejné sbírky na rekonstrukci historické 

koněspřežné stříkačky 
10. Žádost nájemce nebytového prostoru č. 701 (restaurace Zlatý soudek) v Příbrami I/98 – EMIDA BAR s.r.o. 

o prodloužení dočasného snížení nájemného do 31.8.2019 
11. Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2019 
12. Program pro poskytování dotací pro rok 2020 – oblast životní prostředí 
13. Tematický akční plán pro dílčí problematické oblasti sociálního začleňování na území města Příbram pro 

období 2019–2022 
14. Alternativní MŠ – souhlas zřizovatele s bezúplatným převodem majetku 
15. Základní škola, Příbram VIII, Školní 75 – žádost o souhlas zřizovatele se zapojením do projektu v rámci 

programu Erasmus+ 
16. Jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele Základní 

školy, Příbram VII, Bratří Čapků 279, příspěvkové organizace 
17. Směrnice Veřejné zakázky malého rozsahu 
18. Zrušení Zásad č. 2, kterými se upravuje zvláštní užívání místních komunikací 
19. Návrh na odkoupení vodovodního řadu DN 63, kanalizačního řadu DN 250, zřízení věcného břemene a 

nabytí služebnosti inženýrské sítě v k. ú. Zdaboř – ulice Na Planině, od vlastníků …………, …………, 
………… a  ………… 

20. Návrh na odkoupení vodovodního a kanalizačního řadu, zřízení věcného břemene a nabytí služebnosti 
inženýrské sítě v k. ú. Březové Hory od zástupce vlastníků ………… 

21. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zabezpečení svozu odpadu podobného komunálnímu         
ze dne 03.01.2018 

22. Návrh na uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 31/2006/538/OSB/K ze dne 
06.10.2006 a smlouvy o výpůjčce ze dne 20.09.1993, a uzavření nové smlouvy o výpůjčce nebytových 
prostor v objektech č. p. 155 a č. p. 282, Příbram VI – Březové Hory, nádvoří Msgr. Korejse, se Spolkem 
Prokop Příbram 

23. Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru v části objektu č. p. 653, Příbram VI, nádvoří 
Msgre. Korejse, s Divadlem A. Dvořáka Příbram 

24. Komise zdravotní a sociální 
25. Osadní výbor Brod – volba členů a předsedy 
26. Oprava budovy radnice – hodnotící komise 
27. Oprava v Zahradnické ulici 
28. Návrh na doprojednání věcného břemene uložené podzemní liniové stavby sítě elektronických komunikací 

přes pozemek p. č. 479/74 v k. ú. Březové Hory 
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29. Žádost o dotaci – ………… 
30. Úpravy rozpisu rozpočtu města na rok 2019 
31. MŠ Klubíčko, odstranění reklamovaných vad třetí osobou 
32. Žádost ředitele Waldorfské školy Příbram – mateřské školy, základní školy a střední školy o souhlas 

zřizovatele s podáním žádosti o navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků střední školy a školní jídelny 
33. Návrh smlouvy na servis požární signalizace a servis evakuačního výtahu v Příbrami I, ul. Hradební čp. 69 
34. Vybudování parkovacích míst na ulici Legionářů - chodník 
35. Efektivní úřad města Příbram II – zpracování generelu dopravy, generelu parkování a pasportu veřejného 

osvětlení – zrušení veřejné zakázky 
36. Dohoda s p. ………… – náhrada škod při investiční akci „Oprava opěrné zdi Spartak“ 
37. Různé 

 
R.usn.č.674/2019        
Rada      s c h v a l u j e 
              upravený program dnešního jednání RM. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
3) Informace členů RM 

 
  
4) Interpelace 

 
 
5) Modernizace PCO Městské policie Příbram včetně tísňových tlačítek MěÚ Příbram 

R.usn.č.675/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo na modernizaci PCO Městské policie Příbram včetně tísňových tlačítek MěÚ 
Příbram se společností ČIP plus, s.r.o., se sídlem Milínská 130, 261 01 Příbram III, IČO: 470 52 066, 
DIČ: CZ 470 52 066, za nabídkovou cenu 319 043,15 Kč bez DPH, tj. 386 042,21 vč. DPH. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
6) Ukončení nájemní smlouvy 

R.usn.č.676/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

ukončení nájemní smlouvy dohodou smluvních stran – Nájemní smlouva o nájmu movité věci 
č.1059/MP/2018 schválená usn. RM 898/2018 dne 3.9.2018 se společností GEMOS CZ spol.s.r.o., B. 
Smetany 1599, 250 88 Čelákovice, IČO 250 65 238. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
7) Automatizované technické prostředky Městské policie Příbram 

R.usn.č.677/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření kupní smlouvy se společností GEMOS CZ, spol. s.r.o. se sídlem B. Smetany 1599, 250 88 
Čelákovice, IČO 25065238, na měřící zařízení okamžité rychlosti, za cenu 1 900 000 Kč bez DPH,        
tj. 2 299 000 Kč včetně DPH, která je v místě a čase obvyklá. Kupní smlouva bude uzavřena po 
certifikaci zařízení. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 

8) Přijetí účelově určených drobných darů od drobných dárců za leden až duben 2019 pro středisko Psí 
útulek 

R.usn.č.678/2019        
Rada    s c h v a l u j e  
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přijetí účelově určených drobných darů od drobných dárců, uvedených v příloze za období leden až 
duben 2019, v celkové hodnotě 37 077,00 Kč, pro Technické služby města Příbrami, příspěvková 
organizace, IČ 00068047 se sídlem U Kasáren 6, Příbram IV. 
 

                                                         hl.  pro  4 
       (nepřítomen 1) 

 
 
9) Žádost spolku SDH Drahenice o finanční příspěvek do veřejné sbírky na rekonstrukci historické 
koněspřežné stříkačky 

R.usn.č.679/2019        
Rada    n e s c h v a l u j e 

poskytnutí finanční podpory do veřejné sbírky z důvodu nedostatku finančních prostředků na příslušné 
kapitole OOA. 

 
                                                        hl.  pro  4 

       (nepřítomen 1) 
 

 
10) Žádost o prodloužení dočasného snížení nájemného v NP č. 701 (restaurace Zlatý soudek) 
v Příbrami I/98 

R.usn.č.680/2019        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

informaci MěRK o nové žádosti (v pořadí druhá) nájemce prostoru k podnikání č. 701 (interní evidence 
správce) v budově č.p. 98 v Příbrami I (restaurace Zlatý soudek), firmy EMIDA BAR s.r.o., se sídlem 
Jičínská 226/17, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 01822853, zast. jednatelem p.  ………… o další 
prodloužení dočasného snížení platby nájemného v pronajatém nebytovém prostoru od 1.7.2019           
do 31.8.2019 (o další 2 měsíce).  
 
II.   s c h v a l u j e    
další prodloužení dočasného snížení nájemného od 1.7.2019 do 31.8.2019  na 2 Kč/m2/měsíc               
v prostoru k podnikání č. 701 v budově č.p. 98 v Příbrami I, pro nájemce- společnost  EMIDA BAR s.r.o. 
se sídlem Jičínská 226/17, Praha 3, Žižkov, IČO: 01822853, zast. jednatelem panem …………, bytem 
…………,  dle žádosti nájemce (č.j. MeUPB 62880/2019) o další 2 měsíce – do 31.8.2019, tedy celkem 
na 12 měsíců od počátku trvání nájemní smlouvy, bez podmínky úhrady navýšení finančního rozdílu 
v příjmu pronajímatele z důvodu prodloužení doby pro úhradu sníženého nájemného v prvním roce 
trvání nájmu  o 49.444,00 Kč. Původní finanční rozdíl v příjmu pronajímatele - 98.888,00 Kč, je nájemce 
povinen dle usnesení RM č. 123/2019 uhradit poměrně spolu s pravidelnými měsíčními platbami nájmu 
v průběhu následujících 9 let trvání nájmu. Rozpis nájemného bez podmínky úhrady navýšení 
finančního rozdílu v příjmu podnikatele - viz dle přílohy č. 8 důvodové zprávy. 
Snížení nájemného (z ceny obvyklé) je považováno za finanční kompenzaci za budoucí vložené 
investice do zhodnocení nebytových prostor vlastníka – pronajímatele. Smluvní strany se nebudou při 
skončení nájmu finančně vypořádávat. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 

 
11) Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2019 

R.usn.č.681/2019      
Rada     I.   s c h v a l u j e     
 
11 b) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 na straně běžných výdajů, tj. 
navýšení rozpočtu kapitoly 788 – ŠŠZ (mateřské školy - provozní příspěvek Mateřská škola, Příbram VII, 
Jana Drdy 496) o částku 200.000,00 Kč na drobné opravy a snížení rozpočtu kapitoly 786 - OIRM (opravy 
a udržování) ve stejné výši 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 na straně běžných výdajů, tj. navýšení 
rozpočtu kapitoly 788 – ŠŠZ (mateřské školy – provozní příspěvek Mateřská škola, Příbram VII, Jana 
Drdy 496) o částku 200.000,00 Kč na drobné opravy a snížení rozpočtu kapitoly 786 - OIRM (opravy a 
udržování) ve stejné výši.  

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

název akce prvek 
rozpočtu 

popis částka změny 

RP0173 788 - ŠŠZ 3111 5331  001 Mateřské 
školy 

907 MŠ Jana Drdy - 
neinvestiční příspěvek 

200 000,00 

RP0175 786 - OIRM  3231 5171  020 Základní 
umělecké školy 

3256 Opravy a udržování -200 000,00 

 
 

11c) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 na straně běžných a 
kapitálových výdajů kapitoly 721 - OIT z důvodu realizace dotačního projektu Modernizace městského 
informačního systému MěÚ Příbram 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 na straně běžných a kapitálových výdajů 
kapitoly 721 - OIT z důvodu realizace dotačního projektu Modernizace městského informačního 
systému MěÚ Příbram. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0182 721 - OIT 3639 5168 17015 002 Modernizace městského 
informačního systému MěÚ 
Příbram 

4018 Technická 
podpora SR - 5ˇ% 

465,85 

RP0182 721 - OIT 3639 5168 17016 002 Modernizace městského 
informačního systému MěÚ 
Příbram 

4019 Technická 
podpora EU - 85 
% 

7 919,45 

RP0182 721 - OIT 3639 5168  002 Modernizace městského 
informačního systému MěÚ 
Příbram 

4020 Technická 
podpora vlastní 
zdroje  10 % 

931,70 

RP0183 721 - OIT 6171 5901  001 Provozní výdaje OIT 3106 Rezerva -386 837,00 

RP0183 721 - OIT 3639 6125 17969 002 Modernizace městského 
informačního systému MěÚ 
Příbram 

4026 Výpočetní 
technika EU - 85 
% 

320 892,00 

RP0183 721 - OIT 3639 6125 17968 002 Modernizace městského 
informačního systému MěÚ 
Příbram 

4027 Výpočetní 
technika SR - 5 % 

37 752,00 

RP0183 721 - OIT 3639 6125  002 Modernizace městského 
informačního systému MěÚ 
Příbram 

4028 Výpočetní 
technika vlastní 
zdroje - 10 % 

18 876,00 

 
 
 

Rada    II.   d o p o r u č u j e   ZM  
 

11 a) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE o částku 19.397.290,00 Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE ve stejné výši 
z důvodu stanovení daně z příjmů právnických osob za obec (město Příbram) za rok 2018 

schválit rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 
741 - OE o částku 19.397.290,00 Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE ve stejné výši z 
důvodu stanovení daně z příjmů právnických osob za obec (město Příbram) za rok 2018. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočt
u 

popis částka změny 

RP0181 741 - OE  1122  001 Daně z příjmů, 
nemovitých věcí a 
přidané hodnoty, odvody 
loterie a VHP 

32 Daň z příjmů za 
obec 

19 397 290,00 

RP0181 741 - OE 6399 5362  001 Ostatní 621 Daň příjmů za obce 19 397 290,00 

 
 

11 d) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 
- OE (ÚZ 13305) o částku 9.530.880,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 787 - CSZS (neinvestiční transfer 
ÚZ 13305) ve stejné výši a další změny rozpočtu na straně výdajů spočívající ve snížení kapitoly 787 - 
CSZS (neinvestiční příspěvek zřizovatele) o částku 9.530.880,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 741 - OE 
(rezerva z dotačních titulů) z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje 
pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram na činnosti nebo 
soubor činností podle zákona č. 108/2006 Sb., zákona o sociálních službách ve znění pozdějších 
předpisů dle Veřejnoprávní smlouvy S-371/SOC/2019 
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schválit rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE 
(ÚZ 13305) o částku 9.530.880,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 787 - CSZS (neinvestiční transfer ÚZ 
13305) ve stejné výši a další změny rozpočtu na straně výdajů spočívající ve snížení kapitoly 787 - 
CSZS (neinvestiční příspěvek zřizovatele) o částku 9.530.880,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 741 - 
OE (rezerva z dotačních titulů) z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Středočeského 
kraje pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram na činnosti 
nebo soubor činností podle zákona č. 108/2006 Sb., zákona o sociálních službách ve znění pozdějších 
předpisů dle Veřejnoprávní smlouvy S-371/SOC/2019. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0184 741 - OE  4122 13305 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

3603 Neinvestiční dotace KÚ - 
poskytování soc. služeb 

9 530 880,00 

RP0184 741 - OE 6171 5901  001 Ostatní 3369 Rezerva z dotačních titulů 9 530 880,00 

RP0184 787 - CSZS 4351 5331  001 Příspěvky od 
zřizovatele 

3475 Neinvestiční příspěvek od 
zřizovatele 

-9 530 880,00 

RP0184 787 - CSZS 4351 5336 13305 002 Transfery 
neinvestiční  

3602 Neinvestiční dotace KÚ - 
poskytování soc. služeb 

9 530 880,00 

 
                                                         hl.  pro  5 

 
 
12) Program pro poskytování dotací pro rok 2020 – oblast životní prostředí 

R.usn.č.682/2019        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM  

schválit Program pro poskytování dotací pro rok 2020 – oblast životní prostředí v předloženém znění. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
13) Tematický akční plán pro dílčí problematické oblasti sociálního začleňování na území města Příbram 
pro období 2019–2022 

R.usn.č.683/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

Tematický akční plán pro dílčí problematické oblasti sociálního začleňování na území města Příbram 
pro období 2019–2022. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
14) Alternativní MŠ - souhlas zřizovatele s bezúplatným převodem majetku 

R.usn.č.684/2019        
Rada    s o u h l a s í  

s tím, aby Alternativní mateřská škola, Školní 143, 261 01 Příbram VIII předala bezúplatně nepotřebný 
majetek, a to litinovou elektrickou pánev ALBA PE 60 v zůstatkové ceně 11.900,00 Kč Waldorfské škole 
Příbram – mateřská škola, základní škola a střední škola, Hornická 327, 261 01 Příbram II. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
15) Základní škola, Příbram VIII, Školní 75 – žádost o souhlas zřizovatele se zapojením do projektu 
v rámci programu Erasmus+ 

R.usn.č.685/2019        
Rada    s o u h l a s í  

s tím, aby Základní škola, Příbram VIII, Školní 75 realizovala projekt pod názvem „Spolu do Evropy“ 
reg. číslo 2019-1-CT01-KA101-060819 v rámci programu Erasmus+ školní vzdělávání – Klíčová akce 1, 
Výzva 2019 v období od  06.10.2019 do 05.01.2021. 
 

                                                         hl.  pro  5 
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16) Jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele 
Základní školy, Příbram VII, Bratří Čapků 279, příspěvkové organizace 

R.usn.č.686/2019        
Rada   v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, dle vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních 
komisích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s usnesením Rady města Příbram č.548/2019 ze 
dne 27.05.2019 

 
I.  j m e n u j e  
konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279, příspěvková organizace ve složení: 
 
paní: 
Mgr. Zorka Brožíková, člen určený zřizovatelem, předseda komise 
Ing. Lea Enenkelová, člen určený zřizovatelem 
Mgr. Blanka Suchanová, člen určený krajským úřadem 
Mgr. Miroslava Březinová, inspektor ČŠI 

             Mgr. Radka Hlaváčová, 1. odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství  
        podle druhu a typu příslušné školy – člen určený ČŠI 
             Mgr. Iva Kadeřábková,   2. odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství  
        podle druhu a typu příslušné školy – člen určený ČŠI 

Mgr. Žaneta Doležalová, pedagogický pracovník školy 
Monika Veleková, člen školské rady    

 
 II. p o v ě ř u j e  
paní Mgr. Věru Holou funkcí tajemníka komise; tajemník není členem konkursní komise. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
17) Návrh směrnice č. 1/2019  -  ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO 
ROZSAHU 

R.usn.č.687/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

Směrnici č. 1/2019 ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO 
ROZSAHU. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
18) Zrušení Zásad č. 2, kterými se upravuje zvláštní užívání místních komunikací 

R.usn.č.688/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

zrušení Zásad č. 2, kterými se upravuje zvláštní užívání místních komunikací. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
19) Návrh na odkoupení vodovodního řadu DN 63, kanalizačního řadu DN 250, zřízení věcného břemene 
a nabytí služebnosti inženýrské sítě v k.ú. Zdaboř – ulice Na Planině, od vlastníků …………,  …………,  
………… a  ………… 

R.usn.č.689/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

1) odkoupení vodovodního řadu DN 63, kanalizačního řadu DN 250 vše v k.ú. Zdaboř od vlastníků 
…………,  …………,  ………… a  ………… za symbolickou částku souhrnně ve výši 1,00 Kč.  

2) zřízení věcného břemene a nabytí služebnosti inženýrské sítě v pozemcích parc. č.105/7, 105/9, vše 
v k.ú. Zdaboř a to bezúplatně. 

 
                                                         hl.  pro  5 
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20) Návrh na odkoupení vodovodního a kanalizačního řadu, zřízení věcného břemene a nabytí 
služebnosti inženýrské sítě v k.ú. Březové Hory od zástupce vlastníků  ………… 

R.usn.č.690/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

1) odkoupení vodovodního a kanalizačního řadu, vše v k.ú. Březové Hory od majitelů …………, 
…………, …………, …………, …………, …………, za symbolickou částku souhrnně ve výši 1,00 Kč.  
 

2) uzavření smlouvy o zřízení věcných břemen a nabytí služebnosti inženýrských sítí v pozemcích 
parc. č. 471/11, 471/13, 471/23, 471/2, 471/78, 471/79, 471/80, 471/66, 471/31, 471/42 vše v k.ú. 
Březové Hory a to bezúplatně. 

 
                                                         hl.  pro  5 

 
 
21) Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zabezpečení svozu odpadu podobného komunálnímu 
ze dne 03.01.2018 

R.usn.č.691/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. A1194/OSM/2017 ze dne 03.01.2018 o zabezpečení svozu odpadu 
podobného komunálnímu, mezi dodavatelem Technickými službami města Příbrami, příspěvkovou 
organizací, se sídlem U Kasáren 6, Příbram IV, 261 01 Příbram, IČO 000 68 047, a objednatelem 
městem Příbram, kdy předmětem dodatku bude rozšíření svozových míst o místo v ul. Kpt. Olesinského 
č. p. 41 a 42, Příbram II, a navýšení počtu nádob na odpad o 1 ks nádoby o objemu 110 litrů,              
od 01.07.2019, za cenu 1.317,25 Kč včetně DPH/rok. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
22) Návrh na uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 31/2006/538/OSB/K 
ze dne 06.10.2006 a smlouvy o výpůjčce ze dne 20.09.1993, a uzavření nové smlouvy o výpůjčce 
nebytových prostor v objektech č. p. 155 a č. p. 282, Příbram VI – Březové Hory, nádvoří Msgr. Korejse, 
se Spolkem Prokop Příbram 

R.usn.č.692/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

1) uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 31/2006/538/OSB/K ze dne 
06.10.2006 a smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 20.09.1993 ve znění dodatku ke smlouvě ze dne 
17.02.1994, mezi půjčitelem městem Příbram a vypůjčitelem Spolkem Prokop Příbram, se sídlem 
Příbram VI, nádv. Msgr. Korejse 155, IČO 470 74 337, ke dni 31.07.2019;  

2) uzavření smlouvy o výpůjčce  

• části objektu Příbram VI – Březové Hory, č. p. 155, stavba občanského vybavení, který je 
součástí pozemku parc. č. st. 115/6 o výměře 2847 m2, zastavěná plocha a nádvoří, 

• části objektu Příbram VI – Březové Hory, č. p. 282, stavba pro výrobu a skladování, který je 
součástí pozemku parc. č. st. 115/4 o výměře 466 m2, zastavěná plocha a nádvoří,  

 

• části pozemku parc. č. st. 115/4 o výměře cca 104 m2, z celkové výměry 466 m2, zastavěná 
plocha a nádvoří,  

• části pozemku parc. č. 134/14 o výměře cca 195 m2 z celkové výměry 616 m2, ostatní plocha, 

• části pozemku parc. č. 134/32 o výměře cca 3 m2 z celkové výměry 7 m2, ostatní plocha,  

• části objektu Příbram VI – Březové Hory, č. p. 653, stavba pro obchod, který je součástí 
pozemku parc. č. st. 115/5 o výměře 476 m2, zastavěná plocha a nádvoří, to vše k. ú. Březové 
Hory, dle bližšího vymezení v situačním snímku v příloze tohoto materiálu, 

mezi půjčitelem městem Příbram a vypůjčitelem Spolkem Prokop Příbram, se sídlem Příbram VI, nádv. 
Msgr. Korejse 155, IČO 470 74 337, na dobu neurčitou, za účelem zajištění prostor nezbytných k činnosti 
vypůjčitele. 

 
                                                         hl.  pro  5 
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23) Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru v části objektu č. p. 653, Příbram VI, 
nádvoří Msgre. Korejse, s Divadlem A. Dvořáka Příbram 

R.usn.č.693/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o výpůjčce prostoru bývalé strojovny Dolu Marie o výměře cca 120 m2, v části objektu 
Příbram VI – Březové Hory, č. p. 653, stavba pro obchod, který je součástí pozemku parc. č. st. 115/5 
o výměře 476 m2, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Březové Hory (dle situačního plánku v příloze 
tohoto materiálu), mezi půjčitelem městem Příbram a vypůjčitelem Divadlem A. Dvořáka Příbram, 
se sídlem Příbram VII, Legionářů 400, PSČ 261 01, IČO 003 60 139, na dobu neurčitou, za účelem 
parkování divadelního mikrobusu, divadelního nákladního vleku a uskladnění dekorací. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
24) Komise zdravotní a sociální 

R.usn.č.694/2019        
Rada    I.   b e r e    n a   v ě d o m í 

rezignaci na funkci člena Komise zdravotní a sociální pana Mgr. Jana Konvalinky. 
 

 II.   j m e n u j e    
pro volební období 2018 – 2022:  
člena Komise zdravotní a sociální paní Evu Rozmajzlovou,  …………. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
25) Osadní výbor Brod – volba členů a předsedy 

R.usn.č.695/2019        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM  

1) revokovat usn. č. 31/2018/ZM ze dne 17.12.2018 v části II. u Osadního výboru Brod,  
2) stanovit počet členů Osadního výboru Brod na 3, 
3) zvolit členy Osadního výboru Brod: Mgr. Josefa Hovorku, Kláru Šídovou, Soňu Měchurovou, 
4)  zvolit předsedu Osadního výboru Brod: Mgr. Josefa Hovorku. 
 

                                                         hl.  pro  4 
     proti 1  

 
 
26) Oprava budovy radnice – hodnotící komise 

R.usn.č.696/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

v souladu s čl. VI odst. 3 směrnice č. 2/2011 na zakázku „Oprava budovy radnice“ hodnotící komisi     
ve složení 
 
člen                                                                             
Ing. Martin Buršík, MBA 
Ing. Milan Štufka 
Mgr. Hana Marie Levanti 
Jan Gyárfás 
Dagmar Drozenová 

 
 náhradník 

David Lukšan 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
27) Oprava v Zahradnické ulici 

R.usn.č.697/2019        
Rada    I.   r o z h o d u j e  
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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 havarijního stavu po přívalovém dešti. 

 
II.   s c h v a l u j e 
uzavření smlouvy na realizaci zakázky „oprava v Zahradnické ulici“ s firmou 1.SčV, a.s., Ke Kablu 971, 
100 00 Praha 10, IČO00243132 za cenu uvedenou v příloze tj. 378 545 Kč bez DPH/458 039,45 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 
 
 
28) Návrh na doprojednání věcného břemene uložené podzemní liniové stavby sítě elektronických 
komunikací přes pozemek p. č. 479/74 v k. ú. Březové Hory 

R.usn.č.698/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložené podzemní liniové stavby sítě elektronických komunikací přes 
pozemek ve vlastnictví města Příbram p. č. 479/74 v k. ú. Březové Hory, ve prospěch společnosti 
MONEX s.r.o., se sídlem Žežická 597, Příbram V-Zdaboř, 261 01 Příbram, IČO 62968521. 
 
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: 
pozemek p. č. 479/74 – veřejná účelová komunikace 
                                    – uložení v účelové komunikaci za cenu 100 Kč/bm. 
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
29) Žádost o dotaci – ………… 

R.usn.č.699/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

1) poskytnutí dotace ve výši 29.000,00 Kč pro fyzickou osobu…………, …………, na projekt s názvem 
„Podpora příbramského reprezentanta ČR v triatlonu“, 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 29.000,00 
Kč a navýšení prvku 3681 (Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám) ve stejné výši, 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
Kap. 777 – OŠKS, prvek 3718, paragraf 3419, položka 5901            - 29.000,00 Kč 
Kap. 777 – OŠKS, prvek 3681, paragraf 3419, položka 5493            + 29.000,00 Kč 

 
3)  uzavření veřejnoprávní smlouvy s fyzickou osobou …………, …………, o poskytnutí dotace ve výši 

29.000,00 Kč na projekt „Podpora příbramského reprezentanta ČR     v triatlonu“, 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 

 
 
30) Úpravy rozpisu rozpočtu města na rok 2019 

R.usn.č.700/2019        
Rada    s c h v a l u j e  
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30 a) Návrh úpravy rozpisu rozpočtu města na rok 2019 v rámci běžných výdajů kapitoly 792 – FOVM 
v souladu s usnesením RM č.85/2019 II. 

úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2019 v rámci běžných výdajů kapitoly 792 – FOVM v souladu 
s usnesením RM č.85/2019 II. 

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

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0176 792 - FOVM 3639 5171 001 Běžné 
výdaje 

4573 Příbram III, Komenského náměstí - 
výměna vodohospodářských sítí 

-520 300,00 

RP0176 792 - FOVM 3639 5169 001 Běžné 
výdaje 

4675 Příbram III, Komenského náměstí - 
výměna vodohospodářských sítí 

520 300,00 

RP0176 792 - FOVM 2321 5171 001 Běžné 
výdaje 

4672 Výměna optických kyslíkových sond 
a digitálních převodníků 

172 338,00 

RP0176 792 - FOVM 3639 5171 001 Běžné 
výdaje 

4574 Příbram VII, ul. Jana Drdy - výměna 
vodohospodářských sítí 

-1 578 809,00 

RP0176 792 - FOVM 3639 5171 001 Běžné 
výdaje 

4707 Příbram VII, ul.. Legionářů -  výměna 
kanalizační stoky 

1 406 471,00 

 
 

30 b) Návrh úpravy rozpisu rozpočtu města na rok 2019 v rámci běžných výdajů kapitoly 789 - SOSH v 
souladu s usnesením RM č.85/2019 II. 

úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2019 v rámci běžných výdajů kapitoly 789 - SOSH v souladu s 
usnesením RM č.85/2019 II. 

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

znak 
název 
akce 

prvek 
rozpočtu 

popis částka změny 

RP0174 789 - 
SOSH 

2212 5171  002 
Opravy a 
údržba 

3744 Souvislé opravy MK -500 000,00 

RP0174 789 - 
SOSH 

2219 5169  002 
Opravy a 
údržba 

3663 Služby spojené s opravami MK 500 000,00 

 
 

30 c) Návrh úpravy rozpisu rozpočtu města na rok 2019 v rámci kapitálových výdajů kapitoly 786 - OIRM 
v souladu s usnesením RM č.85/2019 II. 

úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2019 v rámci kapitálových výdajů kapitoly         786 - OIRM v 
souladu s usnesením RM č.85/2019 II. 

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

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0177 786 - 
OIRM  

2219 6121 007 Parkovací stání 4239 Parkovací stání - ul. 
Legionářů, Příbram VII 

361 936,00 

RP0177 786 - 
OIRM  

3412 6121 035 Zimní stadion 
Příbram 

4183 rekonstrukce osvětlení 
ledové plochy 

546 073,00 

RP0177 786 - 
OIRM  

3639 6121 023 Revitalizace 
sídliště "Cíl" 

4552 Realizace stavby -908 009,00 

 
 

30 d) Návrh úpravy rozpisu rozpočtu města na rok 2019 v rámci běžných výdajů kapitoly 786 - OIRM 
(opravy a udržování) v souladu s usnesením RM č.85/2019 II. 

úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2019 v rámci běžných výdajů kapitoly 786 - OIRM (opravy a 
udržování) v souladu s usnesením RM č.85/2019 II. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0179 786 - 
OIRM  

3111 5171  003 Mateřské 
školy 

3245 Opravy 800 000,00 

RP0179 786 - 
OIRM  

3231 5171  020 Základní 
umělecké školy 

3256 Opravy a udržování -800 000,00 

 
                                                         hl.  pro  5 

 
 
31) MŠ Klubíčko, odstranění reklamovaných vad třetí osobou 

R.usn.č.701/2019        
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Rada    s c h v a l u j e  
uzavření smlouvy o dílo se společností IZOP-PB s.r.o., Seifertova 525, Příbram VII, IČO: 01951891,    
na odstranění stávajících hydroizolačních folií, opravu konstrukčních zateplovacích vrstev, pokládku 
nové finální hydroizolační vrstvy na obou terasách mateřské školy a provedení stavebních přípomocí 
MŠ Klubíčko Příbram, za nabídkovou cenu 396 085,00 Kč bez DPH (tj. 479 262,85 Kč s DPH), formou 
přímého zadání z důvodu naléhavého veřejného zájmu – ochrany zdraví dětí (naměřeny nadlimitní 
hodnoty škodlivých látek při užití stávajících materiálů). 
 

                                                         hl.  pro  5 
 

 
32) Žádost ředitele Waldorfské školy Příbram – mateřské školy, základní školy a střední školy o souhlas 
zřizovatele s podáním žádosti o navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků střední školy a školní 
jídelny 

R.usn.č.702/2019        
Rada    s o u h l a s í 

s podáním žádosti o  
- navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků střední školy Waldorfské školy Příbram – mateřské 

školy, základní školy a střední školy ze současných 105 na 199 žáků s účinností od 01.09.2019 a 
 

- navýšení nejvyššího povoleného počtu strávníků školní jídelny při Waldorfské škole Příbram – 
mateřské škole, základní škole a střední škole z 300 na 500 strávníků.  

 
                                                         hl.  pro  5 
 

 
33) Návrh smlouvy na servis požární signalizace a servis evakuačního výtahu v Příbrami I, ul. Hradební  
čp. 69 

R.usn.č.703/2019        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

přeložené návrhy smluv na servis požární signalizace a evakuačního výtahu v domě s pečovatelskou 
službou v Příbrami I, ul. Hradební čp. 69. 
 
II.   s c h v a l u j e    
uzavřít smlouvu o servisu požární signalizace s dodavatelem Josefem Mikuláškem, podnikatel, se 
sídlem Háje 65, Příbram, IČ 6736211, DIČ CZ 7507231116 a smlouvu o servisu výtahu s firmou Výtahy 
Příbram s.r.o. zast. jednatelem …………, jednatelem firmy, se sídlem Generála. R. Tesaříka 135, 261 
01 Příbram, IČ 24800503, DIČ CZ 24800503 v domě s pečovatelskou službou v Příbrami I, ul. Hradební 
čp. 69. 

                                                         hl.  pro  5 
 

 
34) Vybudování parkovacích míst na ulici Legionářů - chodník 

R.usn.č.704/2019        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

návrh změny rozsahu prací, dle důvodové zprávy, při realizaci díla „Vybudování parkovacích míst        
na ulici Legionářů“ oproti smlouvě o dílo č. 529/OIRM/2019 ze dne 13.05.2019. 
 
II.   s c h v a l u j e   

1) provedení prací dle nabídkového rozpočtu v celkové výši 528 526,80 Kč bez DPH (tj. 639 517,43 Kč 
vč. DPH), 

2) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Vybudování parkovacích míst na ulici Legionářů“ se 
společností Staler spol. s r.o., se sídlem č.p. 62, 261 01 Dubno, IČO: 01498240, 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  5 
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35) Efektivní úřad města Příbram II – zpracování generelu dopravy, generelu parkování a pasportu 
veřejného osvětlení - zrušení veřejné zakázky 

R.usn.č.705/2019        
Rada I.   r o z h o d u j e     

o zrušení veřejné zakázky „Efektivní úřad města Příbram II – zpracování generelu dopravy, generelu 
parkování a pasportu veřejného osvětlení“ ve smyslu ust. § 127 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb.,          
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon). 
 
II.   s c h v a l u j e 
opětovné vypsání této veřejné zakázky za obdobných podmínek po uplynutí zákonných lhůt. 

 
III.   u k l á d á 
OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím dle bodu I. a II. tohoto usnesení. 

  
                                                         hl.  pro  5 
 

 
36) Dohoda s p. ………… – náhrada škod při investiční akci „oprava opěrné zdi Spartak“ 

R.usn.č.706/2019        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

přijetí závazku města uhradit škody vzniklé na nemovitých a movitých věcech ve vlastnictví p. ………… 
při realizaci investiční akce „oprava opěrné zdi Spartak“ a uzavřít s tímto vlastníkem dohodu                   
o podmínkách provádění stavby.   

 
II.   p o v ě ř u j e 
starostu města sjednáním podmínek dohody a jejím uzavřením. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 

37) Různé      

 
 
 

Zápis ověřili: 
Mgr. Renáta Vesecká 
Svatopluk Chrastina 
 
Mgr. Jan Konvalinka, 
starosta 
 
Zapsala: Iva Černohorská 
Příbram, dne: 11.07.2019 
 
Ověřeno: 17.07.2019 
Vyvěšeno: 17.07.2019 


