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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 22.07.2019 
od 15.00 hodin na Městském úřadě Příbram 

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

Ověřovatelé zápisu: Ing. Martin Buršík, MBA; 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. Dodatek č. 3 ke smlouvě o technické podpoře 
6. Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2019 
7. Žádost nájemce o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu č. 9 v budově č.p. 26 v Příbrami VI 
8. Schválení programu dotací pro rok 2020, tematické zadání pro oblast – dobrovolní hasiči 
9. Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na akci „Novák Fest“ 

10. Žádost o dotaci na zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území ORP Příbram 
11. Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Efektivní úřad města Příbram – 2. etapa“ 
12. Žádost ředitelky ZUŠ, nám. T. G. Masaryka 155 o souhlas zřizovatele s pronájmem prostor školy   

ke zkouškám Příbramskému Big Bandu v období září 2019 – červen 2020 
13. Návrh na přidělení bytů v DPS 
14. Přidělení sociálního bytu 
15. Výjimka z pravidel č. 1/MěÚ/2018 - návrh na přidělení ubytovací buňky 
16. Žádost o finanční příspěvek - dar (Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. - Klub 

RADOST) 
17. Žádost FIT SENIOR, z.s. o vyjádření k záměru registrace sociální služby 
18. Žádost Clementas Mlékovice, s.r.o. o podporu zařazení lůžek sociální služby do sítě pro dotační řízení 

Středočeského kraje na rok 2020 
19. Žádost Základní školy Březové Hory o investiční příspěvek 
20. 1) Návrh na částečnou revokaci bodu 2) usnesení Zastupitelstva města Příbram ze dne 25.2.2013, č. usn. 

522/2013/ZM 
2) Výkup pozemků p. č. 4442/19 a p. č. 4442/20, oba v katastrálním území Příbram 

21. Žádost o prodej části pozemku p. č. 659/3 o výměře 9 m2 z celkové výměry 1902 m2 v katastrálním území 
Jerusalem 

22. Návrh na uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku p. č. 2520/1 o výměře 18 m2 z celkové výměry   
1332 m2 v katastrálním území Příbram 

23. Výkup pozemků v katastrálním území Příbram, které jsou ve vlastnictví ČR ÚZSVM, Praha 
24. Žádost o propachtování části pozemku p. č. 587/2 o výměře cca 1447 m2 z celkové výměry 3115 m2 v k. ú. 

Podlesí nad Litavkou 
25. Žádost o prodej pozemků p. č. 4773/2 a p. č. 4773/6, oba v katastrálním území Příbram 
26. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN – p. č. 2274/1 v k. ú. 

Příbram 
27. Nabídka na odkoupení pozemků p.č. 3176/57 a p.č. 3176/58, oba v k. ú. Příbram 
28. Osvětlení lokality Flusárna 
29. Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 278, p.o. – souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného 

finančního daru v rámci projektu Obědy pro děti 
30. Platový postup ředitelky Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 
31. Dodatek ke smlouvě 525/OŠKS/2019 – Jaroslav Malkovský 
32. Úprava rozpisu rozpočtu města na rok 2019 



Město Příbram - RM 22.07.2019  

datum:                             datum: 
podpis:                              podpis: 

2 

33. Oprava budovy radnice – výběr dodavatele 
34. Úprava plynové kotelny – ZŠ Březové Hory – hodnotící komise 
35. Návrh na ukončení pachtovních smluv na propachtování pozemků v zahrádkářské kolonii „Kaňka“ 

v Příbrami III 
36. Vodovod Orlov - zkapacitnění – výběr dodavatele 
37. Oprava sociálního zařízení – SPŠ a VOŠ Příbram – výběr dodavatele 
38. Objekt zázemí Nový rybník – sestavy venkovních šatních skříněk 
39. Různé 

 
R.usn.č.707/2019        
Rada      s c h v a l u j e 
              upravený program dnešního jednání RM. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
3) Informace členů RM 

 
  
4) Interpelace 

 
 
5) Dodatek č. 3 ke smlouvě o technické podpoře 

R.usn.č.708/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o technické podpoře 735/OIT/2012 s firmou VITA software, s.r.o., 
IČO: 61060631, na rozšíření o podporu pro 4 licence na propojení VITA – AGENDIO. Cena technické 
podpory firmě VITA bude činit 139.120,00 Kč bez DPH ročně (168.335,00 Kč včetně DPH). 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
6) Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2019 

R.usn.č.709/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

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

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 v rámci běžných 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. ÚZ název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0185 721 - 
OIT 

6171 5901  001 Provozní 
výdaje OIT 

3106 Rezerva -29 040,00 

RP0185 721 - 
OIT 

3639 5168 17015 002 
Modernizace 
městského 
informačního 
systému 
MěÚ Příbram 

4018 Technická 
podpora SR - 
5ˇ% 

1 452,00 

RP0185 721 - 
OIT 

3639 5168 17016 002 
Modernizace 
městského 
informačního 
systému 
MěÚ Příbram 

4019 Technická 
podpora EU - 85 
% 

24 684,00 

RP0185 721 - 
OIT 

3639 5168  002 
Modernizace 

4020 Technická 
podpora vlastní 

2 904,00 
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městského 
informačního 
systému 
MěÚ Příbram 

zdroje  10 % 

 
 
6 b) 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 na jeho vyhrazení z 
regionálního projektu Šance pro zdravotně postižené ve Středočeském kraji financovaného z OP 
Zaměstnanost 

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 na jeho vyhrazení z regionálního 
projektu Šance pro zdravotně postižené ve Středočeském kraji financovaného z OP Zaměstnanost. 

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

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0186 749 - 
MěRK 

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

4590 85 % ESF - Platy 9 514,90 

RP0186 749 - 
MěRK 

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

4589 15 % SR - Platy 1 679,10 

RP0186 749 - 
MěRK 

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

4592 85 % ESF - 
Pojistné na 
sociální 
zabezpečení 

2 379,15 

RP0186 749 - 
MěRK 

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

4591 15 % SR - Pojistné 
na sociální 
zabezpečení  

419,85 

RP0186 749 - 
MěRK 

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

4594 85 % ESF - 
Pojistné na veřejné 
zdravotní pojištění 

855,95 

RP0186 749 - 
MěRK 

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

4593 15 % SR - Pojistné 
na veřejné 
zdravotní pojištění 

151,05 

RP0190 741 - OE  4116 13013 002 
Neinvestiční 
přijaté 
transfery 

4588 85 % ESF 12 750,00 

RP0190 741 - OE  4116 13013 002 
Neinvestiční 
přijaté 
transfery 

4587 15 % SR 2 250,00 

 

6 c) 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 částky 33.000,00 Kč od Úřadu práce v Příbrami jako příspěvků za květen 2019 dle 
dvou dohod o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku 
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spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. PBA-JZ-83/2018 a č. PBA-
JZ-77/2018 

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 částky 33.000,00 Kč od Úřadu práce v Příbrami jako příspěvků za květen 2019 dle dvou 
dohod o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného 
ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. PBA-JZ-83/2018 a č. PBA-JZ-77/2018 

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

znak 
název akce prvek 

rozpoč
tu 

popis částka změny 

RP0189 741 - OE  4116 13013 002 
Neinvestiční 
přijaté 
transfery 

4621 85 % ESF 28 050,00 

RP0189 741 - OE  4116 13013 002 
Neinvestiční 
přijaté 
transfery 

4622 15 % SR 4 950,00 

RP0189 741 - OE 6171 5901  001 Ostatní 3369 Rezerva z dotačních 
titulů 

33 000,00 

RP0194 719 - 
OVV 

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

4623 85 % ESF Platy  20 932,95 

RP0194 719 - 
OVV 

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

4624 5 % SR Platy  3 694,05 

RP0194 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 

RP0194 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 

RP0194 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 

RP0194 719 - 
OVV 

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

4626 15 % SR Pojistné na 
sociální zabezpečení 

923,55 

RP0194 719 - 
OVV 

6171 5032  001 Činnost 
místní správy 

185 Zdravotní pojištění -2 216,00 

RP0194 719 - 
OVV 

6171 5031  001 Činnost 
místní správy 

184 Sociální pojištění -6 157,00 

RP0194 719 - 
OVV 

6171 5011  001 Činnost 
místní správy 

182 Platy zaměstnanců -24 627,00 
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6 d) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - 
OE o částku 450.000,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 780 - KJD ve stejné výši z důvodu přijetí 
investiční účelové dotace na projekt "Licence a implementace AKS Tritius v Knihovně Jana Drdy 
Příbram včetně převodu REKSového centra (57 knihoven regionu) na základě Rozhodnutí č.j. MK 
26111/2019 OULK 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE o částku 
450.000,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 780 - KJD ve stejné výši z důvodu přijetí investiční účelové 
dotace na projekt "Licence a implementace AKS Tritius v Knihovně Jana Drdy Příbram včetně převodu 
REKSového centra (57 knihoven regionu) na základě Rozhodnutí č.j. MK 26111/2019 OULK. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. účelový 
znak 

název 
akce 

prvek 
rozpočtu 

popis částka 
změny 

RP019
5 

741 - OE  4216 34544 001 
Investiční 
přijaté 
transfery 

1586 Investiční dotace 
MK na "Veřejné 
informační služby 
knihoven - VISK 3" 

450 000,00 

RP019
5 

780 - 
KJD 

3314 6356 34544 001 
Transfery 
průtokové 
investiční 

3695 Investiční transfer 
- grant VISK 3 

450 000,00 

 
 
6 e) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE (transfery ÚZ 14032) o částku 109.000,00 Kč a výdajů kapitoly 728 - OSVZ ve stejné 
výši z důvodu přijetí dotace od MV v rámci programu prevence kriminality na projekt Příbram - Cestou 
Sdílení 

rozpočtového opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - 
OE (transfery ÚZ 14032) o částku 109.000,00 Kč a výdajů kapitoly 728 - OSVZ ve stejné výši z důvodu 
přijetí dotace od MV v rámci programu prevence kriminality na projekt Příbram - Cestou Sdílení 

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

znak 
název 
akce 

prvek 
rozpočtu 

popis částka 
změny 

RP0180 728 - 
OSVZ 

5399 5021 14032 010 
Projekt 
"Příbram - 
Cestou 
Sdílení" 

4034 OON (3 lektoři) 34 000,00 

RP0180 728 - 
OSVZ 

5399 5169 14032 010 
Projekt 
"Příbram - 
Cestou 
Sdílení" 

4035 Nákup ostatních 
služeb 

75 000,00 

RP0196 741 - 
OE 

 4116 14032 002 
Neinvesti
ční přijaté 
transfery 

4029 Neinvestiční 
účelová dotace - 
program prevence 
kriminality na 
místní úrovni 

109 000,00 

 
 
6 f) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 v rámci výdajů kapitoly 721 - OIT 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 v rámci výdajů kapitoly 721 – OIT. 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. účelový 
znak 

název akce prvek 
rozpočtu 

popis částka změny 

RP0191 721 - 
OIT 

3639 6111 17968 002 
Modernizace 
městského 
informačního 
systému 

4009 Programové vybavení 
SR - 5 % 

248 050,00 
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MěÚ Příbram 

RP0191 721 - 
OIT 

3639 6111 17969 002 
Modernizace 
městského 
informačního 
systému 
MěÚ Příbram 

4010 Programové vybavení 
EU - 85 % 

4 216 850,00 

RP0191 721 - 
OIT 

3639 6111  002 
Modernizace 
městského 
informačního 
systému 
MěÚ Příbram 

4011 Programové vybavení 
vlastní zdroje - 10 % 

496 100,00 

RP0191 721 - 
OIT 

6171 5901  001 Provozní 
výdaje OIT 

3106 Rezerva -4 961 000,00 

                                                          
 
6 g) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 v rámci běžných výdajů kapitoly 
721 - OIT 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 v rámci běžných výdajů kapitoly 721 - OIT . 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. účelový 
znak 

název akce prvek 
rozpočtu 

popis částka změny 

RP0193 721 - 
OIT 

3639 5168  002 
Modernizace 
městského 
informačního 
systému 
MěÚ Příbram 

4020 Technická podpora 
vlastní zdroje  10 % 

9 183,90 

RP0193 721 - 
OIT 

6171 5901  001 Provozní 
výdaje OIT 

3106 Rezerva -91 839,00 

RP0193 721 - 
OIT 

3639 5168 17015 002 
Modernizace 
městského 
informačního 
systému 
MěÚ Příbram 

4018 Technická podpora SR 
– 5 % 

4 591,95 

RP0193 721 - 
OIT 

3639 5168 17016 002 
Modernizace 
městského 
informačního 
systému 
MěÚ Příbram 

4019 Technická podpora EU - 
85 % 

78 063,15 

 
 
6 h) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE (neinvestiční transfery) o částku 4.046.777,36 Kč a navýšení výdajů kapitoly 719 - OVV 
ve stejné výši z důvodu přijetí první zálohové platby dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 
17_047/0011094-01 na projekt MAP II ORP Příbram, registrační číslo projektu 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011094 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - 
OE (neinvestiční transfery) o částku 4.046.777,36 Kč a navýšení výdajů kapitoly 719 - OVV ve stejné 
výši z důvodu přijetí první zálohové platby dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 17_047/0011094-01 
na projekt MAP II ORP Příbram, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011094. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0200 719 - 
OVV 

3119 5011  016 Místní 
akční plán II 
ORP Příbram  

4716 Platy - spoluúčast 5 % 33 513,57 

RP0200 719 - 
OVV 

3319 5021  016 Místní 
akční plán II 
ORP Příbram  

4719 Ostatní osobní výdaje 
(dohody) - spoluúčast 5 % 

38 779,14 

RP0200 719 - 3119 5031  016 Místní 4722 Pojistné na sociální 18 073,19 
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OVV akční plán II 
ORP Příbram  

zabezpečení - spoluúčast 5 
% 

RP0200 719 - 
OVV 

3319 5032  016 Místní 
akční plán II 
ORP Příbram  

4725 Pojistné na veřejné zdravotní 
pojištění - spoluúčast 5 % 

6 506,34 

RP0200 719 - 
OVV 

3119 5137  016 Místní 
akční plán II 
ORP Příbram  

4731 Nákup DHDM - spoluúčast 5 
% 

1 500,00 

RP0200 719 - 
OVV 

6171 5011  001 Činnost 
místní správy 

182 Platy zaměstnanců -98 372,24 

RP0200 719 - 
OVV 

3119 5011 33063 016 Místní 
akční plán II 
ORP Příbram  

4714 Platy 85 % 569 730,70 

RP0200 719 - 
OVV 

3119 5011 33063 016 Místní 
akční plán II 
ORP Příbram  

4715 Platy 10 % 67 027,14 

RP0200 719 - 
OVV 

3119 5021 33063 016 Místní 
akční plán II 
ORP Příbram  

4717 Ostatní osobní výdaje 
(dohody) 85 % 

659 245,38 

RP0200 719 - 
OVV 

3319 5021 33063 016 Místní 
akční plán II 
ORP Příbram  

4718 Ostatní osobní výdaje 
(dohody) 10 % 

77 558,28 

RP0200 719 - 
OVV 

3319 5031 33063 016 Místní 
akční plán II 
ORP Příbram  

4720 Pojistné na sociální 
zabezpečení 85 % 

307 244,00 

RP0200 719 - 
OVV 

3319 5031 33063 016 Místní 
akční plán II 
ORP Příbram  

4721 Pojistné na sociální 
zabezpečení 10 % 

36 146,35 

RP0200 719 - 
OVV 

3319 5032 33063 016 Místní 
akční plán II 
ORP Příbram  

4723 Pojistné na veřejné zdravotní 
pojištění 85 % 

110 607,84 

RP0200 719 - 
OVV 

3319 5032 33063 016 Místní 
akční plán II 
ORP Příbram  

4724 Pojistné na veřejné zdravotní 
pojištění 10 % 

13 012,69 

RP0200 719 - 
OVV 

3319 5137 33063 016 Místní 
akční plán II 
ORP Příbram  

4729 Nákup DHDM 85 %  25 500,00 

RP0200 719 - 
OVV 

3119 5137 33063 016 Místní 
akční plán II 
ORP Příbram  

4730 Nákup DHDM 10 % 3 000,00 

RP0200 719 - 
OVV 

3119 5229 33063 016 Místní 
akční plán II 
ORP Příbram  

4735 MAS Podbrdsko 89 % 1 052 954,79 

RP0200 719 - 
OVV 

3119 5229 33063 016 Místní 
akční plán II 
ORP Příbram  

4736 MAS Podbrdsko 11 % 130 140,48 

RP0200 719 - 
OVV 

3119 5229 33063 016 Místní 
akční plán II 
ORP Příbram  

4737 MAS Brdy 89 % 885 202,64 

RP0200 719 - 
OVV 

3119 5229 33063 016 Místní 
akční plán II 
ORP Příbram  

4738 MAS Brdy 11 % 109 407,07 

RP0201 741 - OE  4116 33063 002 
Neinvestiční 
přijaté 
transfery 

4710 MAP II 89 % 3 620 800,80 

RP0201 741 - OE  4116 33063 002 
Neinvestiční 
přijaté 
transfery 

4709 MAP II 11 % 425 976,56 

 
6 i) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - 
OE o částku 892.506,59 Kč a navýšení výdajů kapitoly 787 - CSZS ve stejné výši z důvodu přijetí 
neinvestiční účelové dotace na projekt Aktivizace rodin s dětmi 



Město Příbram - RM 22.07.2019  

datum:                             datum: 
podpis:                              podpis: 

8 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE o částku 
892.506,59 Kč a navýšení výdajů kapitoly 787 - CSZS ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční 
účelové dotace na projekt Aktivizace rodin s dětmi. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0203 787 - 
CSZS 

4378 5336 13013 002 
Transfery 
neinvestiční  

4061 MPSV - CSZS - dotace na 
"Aktivní začleňování" - 15 % 

93 948,06 

RP0203 787 - 
CSZS 

4378 5336 13013 002 
Transfery 
neinvestiční  

4060 MPSV - CSZS - dotace na 
"Aktivní začleňování" - 85 % 

798 558,53 

RP0203 741 - OE  4116 13013 002 
Neinvestičn
í přijaté 
transfery 

4059 MPSV - CSZS - dotace na 
"Aktivní začleňování" - 15 % 

93 948,06 

RP0203 741 - OE  4116 13013 002 
Neinvestičn
í přijaté 
transfery 

4058 MPSV - CSZS - dotace na 
"Aktivní začleňování" - 85 % 

798 558,53 

                                                          
 
6 j) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. snížení výdajů kapitoly 741 - 
OE (rezerva z dotačních titulů) o částku 630.961,25 Kč a navýšení výdajů kapitoly 777 - OŠKS ve stejné 
výši z důvodu vyšších výdajů na akce pořádané městem Příbram 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. snížení výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva 
z dotačních titulů) o částku 630.961,25 Kč a navýšení výdajů kapitoly 777 - OŠKS ve stejné výši z 
důvodu vyšších výdajů na akce pořádané městem Příbram.     

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

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0199 777 - 
OŠKS 

3319 5041 002 Ostatní 
kultura, 
sport, 
infocentrum 

3765 Odměny umělcům a 
jejich zástupcům 

45 515,20 

RP0199 777 - 
OŠKS 

3319 5169 002 Ostatní 
kultura, 
sport, 
infocentrum 

3721 Nákup ostatních služeb 585 446,05 

RP0204 741 - OE 6171 5901 001 Ostatní 3369 Rezerva z dotačních 
titulů 

-630 961,25 

                                                      
 
6 k) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 v rámci běžných výdajů kapitoly 
719 - OVV 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 v rámci běžných výdajů kapitoly 719 - OVV  
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. účelový 
znak 

název akce prvek 
rozpočtu 

popis částka 
změny 

RP0205 719 - 
OVV 

4351 5173 13013 006 Podpora sociálního 
začleňování rozvojem 
služeb systému prostupné 
bydlení 

4355 Cestovné 85 % 850,00 

RP0205 719 - 
OVV 

4351 5173 13013 006 Podpora sociálního 
začleňování rozvojem 
služeb systému prostupné 
bydlení 

4356 Cestovné 10 % 100,00 

RP0205 719 - 
OVV 

4351 5173  006 Podpora sociálního 
začleňování rozvojem 
služeb systému prostupné 
bydlení 

4357 Cestovné - 
spoluúčast 

50,00 

RP0205 719 - 
OVV 

4351 5011 13013 006 Podpora sociálního 
začleňování rozvojem 
služeb systému prostupné 

4091 Platy 85 % -850,00 
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bydlení 
RP0205 719 - 

OVV 
4351 5011 13013 006 Podpora sociálního 

začleňování rozvojem 
služeb systému prostupné 
bydlení 

4092 Platy 10 % -100,00 

RP0205 719 - 
OVV 

4351 5011  006 Podpora sociálního 
začleňování rozvojem 
služeb systému prostupné 
bydlení 

4094 Platy spoluúčast -50,00 

                                                          
 
6 l) 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, ÚZ 13101) o částku 16.000,00 
Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 717 - MP ve stejné výši z důvodu přijetí příspěvku (za květen 2019) od 
Úřadu práce ČR dle Dohody č. PBA-VZ43/2017 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, ÚZ 13101) o částku 16.000,00 
Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 717 - MP ve stejné výši z důvodu přijetí příspěvku (za květen 2019) od 
Úřadu práce ČR dle Dohody č. PBA-VZ43/2017 a jejích Dodatků č. 1-3 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0202 741 - OE  4116 13101 002 Neinvestiční přijaté 
transfery 

4630 Nové 
pracovní 
příležitosti SR 

16 000,00 

RP0206 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 

RP0206 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 

RP0206 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 

                                                          
 
6 m) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE (neinvestiční transfery ÚZ 13013 a ÚZ 00888) o částku 1.483.120,00 Kč a navýšení 
rozpočtu výdajů kapitoly 787 - CSZS ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace v rámci 
projektu "Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji reg. č. 
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001774" financovaného z OP Zaměstnanost pro Centrum sociálních a 
zdravotních služeb města Příbram dle Veřejnoprávní smlouvy S-14525/SOC/2016 a jejího Dodatku č. 1 ze 
dne 18.06.2018 

rozpočtové opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - 
OE (neinvestiční transfery ÚZ 13013 a ÚZ 00888) o částku 1.483.120,00 Kč a navýšení rozpočtu výdajů 
kapitoly 787 - CSZS ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace v rámci projektu 
"Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji reg. č. 
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001774" financovaného z OP Zaměstnanost pro Centrum sociálních a 
zdravotních služeb města Příbram dle Veřejnoprávní smlouvy S-14525/SOC/2016 a jejího Dodatku č. 1 
ze dne 18.06.2018 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0207 741 - OE  4122 00888 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

4351 Dotace pro 
azylový dům 

74 156,00 

RP0207 741 - OE  4122 13013 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

4142 Neinv. dotace  KÚ 
- CSZS - azylový 

1 260 652,00 
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dům - 85  % 

RP0207 741 - OE  4122 13013 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

4144 Neinv. dotace KÚ 
- CSZS - azylový 
dům - 15 % 

148 312,00 

RP0207 787 - 
CSZS 

4351 5336 00888 002 Transfery 
neinvestiční  

4449 Neinvestiční 
dotace KÚ 

74 156,00 

RP0207 787 - 
CSZS 

4351 5336 13013 002 Transfery 
neinvestiční  

4145 Neinv. dotace KÚ 
- CSZS - azylový 
dům - 15 % 

148 312,00 

RP0207 787 - 
CSZS 

4351 5336 13013 002 Transfery 
neinvestiční  

4143 Neinv. dotace KÚ 
- CSZS - azylový 
dům - 85 % 

1 260 652,00 

                                                 
 
6 n) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - 
OE o částku 3.400.000,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 778 - DAD ve stejné výši z důvodu přijetí 
účelové neinvestiční dotace na vlastní uměleckou činnost v roce 2019 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE o částku 
3.400.000,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 778 - DAD ve stejné výši z důvodu přijetí účelové 
neinvestiční dotace na vlastní uměleckou činnost v roce 2019 

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

znak 
název 
akce 

prvek 
rozpočt
u 

popis částka změny 

RP0208 741 - OE  4116 34352 002 
Neinves
tiční 
přijaté 
transfer
y 

1221 Neinvestiční dotace z MK ČR 3 400 000,00 

RP0208 778 - 
DAD 

3311 5336 34352 002 
Transfer
y 
neinvest
iční 

3449 Neinvestiční transfer MK - 
divadelní činnost 

3 400 000,00 

                                                         
hl.  pro  4 

 
 
7) Žádost nájemce o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu č. v budově čp. 26 v Příbrami VI 
R.usn.č.710/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

zpětvzetí podané výpovědi z nájmu bytu č. v budově čp. 26 v Příbrami VI ze dne 20.5.2019              
na základě dohody o narovnání s nájemcem  za podmínky úhrady veškerých 
pohledávek vůči Městu Příbram nejdéle k datu 30.9.2019 a dále za podmínky změny doby trvání 
nájemní smlouvy ze smlouvy na dobu neurčitou na dobu určitou do 31.12.2019. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
8) Program pro poskytování dotací pro rok 2020, tematické zadání pro oblast – dobrovolní hasiči 
R.usn.č.711/2019        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM  

schválit “Program pro poskytování dotací pro rok 2020 – oblast dobrovolní hasiči“. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
9) Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na akci „Novák Fest“ 

R.usn.č.712/2019        
Rada    s c h v a l u j e  
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přijetí dotace ve výši 100.000,00 Kč z rozpočtu Středočeského kraje na projekt „Novák Fest“ a uzavření 
smlouvy o poskytnutí dotace se Středočeským krajem na tento projekt. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
10) Žádost o dotaci na zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území ORP 
Příbram 

R.usn.č.713/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

podání žádosti o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost na projekt „Střednědobý plán rozvoje 
sociálních služeb v SO ORP Příbram“. 

 
                                                         hl.  pro  4 

 
 
11) Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Efektivní úřad města Příbram – 2. etapa“ 

R.usn.č.714/2019      
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í  

Rozhodnutí o změně č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/058/0007436 na projekt „Efektivní 
úřad města Příbram – 2. etapa“, jehož znění je uvedeno v příloze tohoto materiálu. Změnou se upravuje 
datum ukončení realizace projektu na 31.12.2020. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
12) Žádost ředitelky ZUŠ, nám. T. G. Masaryka 155 o souhlas zřizovatele s pronájmem prostor školy 
ke zkouškám Příbramskému Big Bandu v období září 2019 – červen 2020 

R.usn.č.715/2019        
Rada    s o u h l a s í  

s tím, aby ředitelka Základní umělecké školy, nám. T.G. Masaryka 155, uzavřela smlouvu o poskytnutí 
pronájmu sálu školy s příslušenstvím Příbramskému Big Bandu z.s., Potoční 139, 261 01 Příbram I, IČ: 
02682141 s účinností od 01.09.2019 do 30.06.2020. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 

 
13) Návrh na přidělení bytů v DPS 

R.usn.č.716/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

1) přidělení bytu č. v DPS Příbram VI – Březové Hory, Msgre. Korejse 155, pro 
 trvale bytem podle Směrnice č. 1/2018/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu 

bytů ve vlastnictví města Příbram“, 
 

2) přidělení bytu č.  v DPS Příbram VIII, Brodská 102, pro  trvale bytem 
podle Směrnice č. 1/2018/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů 

ve vlastnictví města Příbram“. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 

 
14) Přidělení sociálního bytu 

R.usn.č.717/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

 
 
 
přidělení sociálního bytu č.  Příbram VIII, Školní 124, pro , trvale bytem  

podle Směrnice č. 1/2018/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů 
ve vlastnictví města Příbram“. 
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                                                         hl.  pro  4 

 
 
15) Výjimka z Pravidel č. 1/2018/MěÚ – návrh na přidělení ubytovací buňky 

R.usn.č.718/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

přidělení ubytovací buňky městské ubytovny na adrese Čs. armády 5, Příbram IV pro 
trvale bytem  jako výjimku z Pravidel č. 1/2018/MěÚ  

pro přidělování a užívání obytných prostor ubytovacího zařízení v majetku města Příbram. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 

 
16) Žádost o finanční příspěvek – dar (Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. - 
Klub RADOST) 

R.usn.č.719/2019        
Rada    n e s c h v a l u j e  

poskytnutí finančního příspěvku pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí  
v ČR, z.s. – Klub RADOST, se sídlem Barákova 23, 796 01 Prostějov, IČO: 47922281,  
DIČ: CZ 47922281 a to z důvodu, že se nejedná o podporu zařízení sloužící městu Příbram, služby 
spolku nevyužívá žádný občan Příbrami a také z nedostatku finančních prostředků. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
17) Žádost FIT SENIOR, z.s., o vyjádření k záměru registrace sociální služby 

R.usn.č.720/2019        
Rada    v y j a d ř u j e  

souhlas s žádostí FIT SENIOR, z.s., se sídlem Severní 239, 261 01 Příbram 1, IČO: 01510231,  
o registraci služby sociální prevence Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
18) Žádost Clementas Mlékovice, s.r.o. o podporu zařazení lůžek sociální služby do sítě 
pro dotační řízení Středočeského kraje na rok 2020 

R.usn.č.721/2019        
Rada    n e v y j a d ř u j e  

souhlas s žádostí poskytovatele sociálních služeb Clementas Mlékovice, s.r.o., se sídlem Mlékovice 66, 
281 44 Toušice, IČO: 25321307, o zařazení lůžek jejich sociální služby Domov se zvláštním režimem 
do Sítě sociálních služeb Středočeského kraje v roce 2020 z důvodu, že stejné služby jsou poskytovány 
na území ORP Příbram. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 

 
19) Žádost Základní školy Březové Hory o investiční příspěvek 

R.usn.č.722/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

1) poskytnutí investičního příspěvku Základní škole Březové Hory, se sídlem Prokopská 337,  
261 01 Příbram, na úhradu elektronického zabezpečení budovy školy a zavedení elektronického 
přístupového systému, 

 
2)  rozpočtové opatření – změnu rozpočtu města na rok 2019 na straně výdajů, tj. snížení běžných 

výdajů kapitoly 728 – OSVZ, prvek 3434 (Nákup služeb) o částku 80.000,00 Kč a navýšení 
kapitálových výdajů kapitoly 788 – ŠŠZ, prvek 3640 (ZŠ, Příbram – Březové Hory, Prokopská 337 – 
investiční příspěvek) ve stejné výši. 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
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Kapitola 728 – OSVZ, prvek č. 3434, paragraf 5399, položka 5169                              -80.000,00 Kč 
Kapitola 788 – ŠŠZ, paragraf 3113, prvek č. 3640, paragraf 3113, položka 6351        +80.000,00 Kč 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
20) 1) Návrh na částečnou revokaci bodu 2) usnesení Zastupitelstva města Příbram ze dne 25.2.2013, č. 
usn. 522/2013/ZM 
2) Výkup pozemků p. č. 4442/19 a p. č. 4442/20, oba v katastrálním území Příbram 

R.usn.č.723/2019        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM  

1) schválit částečnou revokaci bodu 2) usnesení Zastupitelstva města Příbram ze dne 25.2.2013,        
č. usn. 522/2013/ZM, 
 

2) schválit výkup pozemku p. č. 4442/19, za cenu 250 Kč/m2 a pozemku p. č. 4442/20, za cenu       
250 Kč/m2, oba v katastrálním území Příbram, které jsou ve vlastnictví  bytem 

 
                                                         hl.  pro  4 

 
 
21) Žádost o prodej části pozemku p. č. 659/3 o výměře 9 m2 z celkové výměry 1902 m2 v katastrálním 
území Jerusalem 

R.usn.č.724/2019        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

úhradu částky za bezesmluvní užívání části pozemku p. č. 659/3 o výměře 9 m2 z celkové výměry 1902 
m2 (dle geometrického plánu č. 7-154/2018 se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 659/6) v katastrálním 
území Jerusalem, ve výši 51 Kč/m2/rok,  bytem  
a to zpětně od 21.11.2017. 
 
II.  n e d o p o r u č u j e   ZM 
schválit prodej části pozemku p. č. 659/3 o výměře 9 m2 z celkové výměry 1902 m2 (dle geometrického 
plánu č. 7-154/2018 se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 659/6) v katastrálním území Jerusalem      

 bytem s  podmínkou,  že před uzavřením  kupní  
smlouvy  bude  stávající  plocha  střechy  stavby na pozemku p. č. 659/3 v k. ú. Jerusalem (viz situační 
snímek v příloze tohoto materiálu), vlastníkem stavby zmenšena tak, aby část střechy přesahující přes 
obvodové zdi měla minimální rozměry. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
22) Návrh na uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku p. č. 2520/1 o výměře 18 m2 z celkové výměry 
1332 m2 v katastrálním území Příbram 

R.usn.č.725/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

1) úhradu částky ve výši 40 Kč/m2/rok za bezesmluvní užívání části pozemku p. č. 2520/1 o výměře   
18 m2 z celkové výměry 1332 m2 v k. ú. Příbram (část pozemku označena v situačním snímku 
číslem 13), a to zpětně od 18.5.2019,  bytem  

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

výměry 1332 m2 v k. ú. Příbram (část pozemku označena v situačním snímku číslem 13), za cenu 
40 Kč/m2/rok, s nájemcem  bytem 

za účelem smluvního oprávnění užívat předmětnou nemovitou věc, na níž má nájemce 
postavenou plechovou garáž, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou počínající běžet 
prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi, s úpravou nájemného o roční míru 
inflace, vyhlašovanou Českým statistickým úřadem, vždy za uplynulý kalendářní rok. 

 
                                                         hl.  pro  4 
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23) Výkup pozemků v katastrálním území Příbram, které jsou ve vlastnictví ČR ÚZSVM, Praha 

R.usn.č.726/2019        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM  

schválit výkup pozemků p. č. 2247/2, p. č. 2247/4, p. č. 2247/5, p. č. 2247/6, p. č. 2247/7, p. č. 2247/8, 
p. č. 2247/9, p. č. 2247/10, p. č. 2247/11, vše 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, za 
celkovou kupní cenu 112.000 Kč, a to ve smyslu návrhu kupní smlouvy, který je přílohou tohoto 
materiálu. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
24) Žádost o propachtování části pozemku p. č. 587/2 o výměře cca 1447 m2 z celkové výměry 3115 m2 
v k. ú. Podlesí nad Litavkou 

R.usn.č.727/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření pachtovní smlouvy na propachtování části pozemku p. č. 587/2 o výměře 1447 m2 z celkové 
výměry 3115 m2 v k. ú. Podlesí nad Litavkou, za cenu 7 Kč/m2/rok (část pozemku vyznačena 
v situačním snímku, který je součástí tohoto materiálu), s pachtýřem  
bytem  na dobu neurčitou, s šestiměsíční výpovědní dobou,         
za účelem zřízení zahrady a chovu ovcí. Výše pachtovného bude jedenkrát ročně upravována dle míry 
inflace vyhlašované Českým statistickým úřadem a v případě prodlení s úhradou pachtovného má 
propachtovatel právo na úhradu úroku z prodlení ve výši dle platných předpisů za každý den prodlení 
s platbou pachtovného s tím, že propachtovatel zároveň uděluje pachtýři souhlas s oplocením této části 
pozemku, a to drátěnkou, do maximální výše 1,7 m (bez podezdívky), kdy po skončení smluvního 
vztahu bude oplocení z pozemku na náklady pachtýře odstraněno a pozemek vyklizen.  

 
                                                         hl.  pro  4 

 
 
25) Žádost o prodej pozemků p. č. 4773/2 a p. č. 4773/6, oba v katastrálním území Příbram 

R.usn.č.728/2019        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

úhradu částky za bezesmluvní užívání pozemku p. č. 4773/2, ve výši 50 Kč/m2/rok a pozemku p. č. 
4773/6, ve výši 51 Kč/m2/rok, oba v katastrálním území Příbram, , bytem 

 a to zpětně od 2.4.2019. 
 
II.   d o p o r u č u j e   ZM 
schválit prodej pozemku p. č. 4773/2, za cenu 1007 Kč/m2 a pozemku p. č. 4773/6, za cenu 1007 
Kč/m2, oba v katastrálním území Příbram,  bytem 

 
                                                         hl.  pro  4 

 
 
26) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN –  p. č. 2274/1 v k. ú. 
Příbram 

R.usn.č.729/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN přes pozemek ve vlastnictví města Příbram 
p. č. 2274/1 v k. ú. Příbram, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín – Děčín IV-
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035. 
 
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: 
pozemek p. č. 2274/1 – ostatní pozemek 
                                   – umístění v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm. 
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
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                                                         hl.  pro  4 
 
 
27) Nabídka na odkoupení pozemků p.č. 3176/57 a p.č. 3176/58, oba v k. ú. Příbram 

R.usn.č.730/2019        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM  

schválit výkup pozemku p.č. 3176/57 o výměře 15 m2 a pozemku p.č. 3176/58 o výměře 45 m2, od 
podílových spoluvlastníků, společnosti KR-METAL s.r.o., se sídlem Příbram V – Zdaboř, Třebská 465, 
261 01, IČO: 27098109, výše podílu ½, a , bytem 

 výše podílu ½, za cenu 250 Kč/m2. 
 

                                                         hl.  pro  4  
 
28) Osvětlení lokality Flusárna 

R.usn.č.731/2019        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

pro použití osvětlení v lokalitě Flusárna solárních svítidel LED. 
 
II.   u k l á d á   
OIRM provést poptávku na zajištění dodavatele solárních svítidel LED. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
29) Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 278, p.o. – souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného 
finančního daru v rámci projektu Obědy pro děti 
R.usn.č.732/2019        
Rada    s o u h l a s í  

s tím, aby Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 278, příspěvková organizace přijala účelově určený 
finanční dar ve výši 71.024,00 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. Vlastislavova 152/4, 
140 00 Praha 4, IČ: 24231509 v rámci charitativního projektu „Obědy pro děti“ na období září 2019 – 
červen 2020. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
30) Platový postup ředitelky Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 

R.usn.č.733/2019        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í  

platový postup ředitelky Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 do 5. platového stupně 13. platové třídy 
stupnice platových tarifů s účinností od 01.07.2019. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
31) Dodatek ke smlouvě 525/OŠKS/2019 – Jaroslav Malkovský 

R.usn.č.734/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření dodatku ke smlouvě 525/OŠKS/2019 mezi městem Příbram a Jaroslavem Malkovským 
IČO:01222244, DIČ: CZ8001081132 na uhrazení ceny dle přesného počtu pracovníků a vykázaných 
skutečně odpracovaných hodin, odsouhlasených pověřenou osobou Bc. Vlastimilem Ševrem v celkové 
ceně po zaokrouhlení 2.045,00 Kč (vč. DPH). 
 

                                                         hl.  pro  4 
 

32 Úprava rozpisu rozpočtu města na rok 2019 v rámci běžných výdajů kapitoly 728 - OSVZ dle usnesení 
RM ze dne 04.02.2019 R. usn. č. 85/2019 bodu II 
R.usn.č.735/2019        
Rada    s c h v a l u j e  
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úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2019 v rámci běžných výdajů kapitoly 728 - OSVZ 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. název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0188 728 - 
OSVZ 

5399 5163 008 Projekt 
"Prázdninový 
sociálně 
terapeutický 
program" 

3706 Pojištění 2 340,00 

RP0188 728 - 
OSVZ 

5399 5139 008 Projekt 
"Prázdninový 
sociálně 
terapeutický 
program" 

3704 Nákup materiálu 7 000,00 

RP0188 728 - 
OSVZ 

5399 5169 008 Projekt 
"Prázdninový 
sociálně 
terapeutický 
program" 

3707 Nákup služeb 12 000,00 

RP0188 728 - 
OSVZ 

5399 5021 008 Projekt 
"Prázdninový 
sociálně 
terapeutický 
program" 

3703 Odměna pro vedoucí 
(DPP) 

35 000,00 

RP0188 728 - 
OSVZ 

5399 5163 009 Projekt 
"Příbram - 
Letní 
zážitkový 
pobyt pro děti 
s rizikovým 
chováním" 

3431 Pojištění 2 500,00 

RP0188 728 - 
OSVZ 

5399 5139 009 Projekt 
"Příbram - 
Letní 
zážitkový 
pobyt pro děti 
s rizikovým 
chováním" 

3433 Nákup materiálu 4 000,00 

RP0188 728 - 
OSVZ 

5399 5021 009 Projekt 
"Příbram - 
Letní 
zážitkový 
pobyt pro děti 
s rizikovým 
chováním" 

3428 Ostatní osobní náklady 35 000,00 

RP0188 728 - 
OSVZ 

5399 5169 009 Projekt 
"Příbram - 
Letní 
zážitkový 
pobyt pro děti 
s rizikovým 
chováním" 

3430 Nákup služeb 73 500,00 

RP0188 728 - 
OSVZ 

5399 5169 010 Projekt 
"Příbram - 
Cestou 
Sdílení" 

3425 Nákup služeb 22 000,00 

RP0188 728 - 
OSVZ 

5399 5139 010 Projekt 
"Příbram - 
Cestou 
Sdílení" 

3700 Nákup materiálu  7 000,00 

RP0188 728 - 
OSVZ 

5399 5163 010 Projekt 
"Příbram - 
Cestou 
Sdílení" 

3701 Pojištění 8 000,00 

RP0188 728 - 5399 5021 010 Projekt 3424 Ostatní osobní náklady 54 500,00 
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OSVZ "Příbram - 
Cestou 
Sdílení" 

RP0188 728 - 
OSVZ 

5399 5169 002 Prevence 
kriminality 

3434 Nákup služeb -262 840,00 

 

                                                         hl.  pro  4 
 

 
33) Oprava budovy radnice – výběr dodavatele 

R.usn.č.736/2019        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Oprava budovy radnice“ (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  
ANDAF-TIER s.r.o., se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha, IČO: 02330407. Nabídková cena činí 
2 639 933,00 Kč bez DPH. 

 
 III.   s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy na zakázku „Oprava budovy radnice“ se společností ANDAF-TIER s.r.o., se sídlem 
Primátorská 296/38, 180 00 Praha, IČO: 02330407; nabídková cena činí 2 639 933,00 Kč bez DPH. 
 
IV.   u k l á d á 
OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky dle bodu II. a III. tohoto 
usnesení. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 

 
34) Úprava plynové kotelny – ZŠ Březové Hory – hodnotící komise 

R.usn.č.737/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

v souladu s čl. VI odst. 3 směrnice č. 2/2011 na zakázku „Úprava plynové kotelny – ZŠ Březové Hory“ 
hodnotící komisi ve složení 
 
člen                                                                             
Mgr. Zorka Brožíková  
Ing. Milan Štufka 
David Lukšan 
Mgr. Hana Marie Levanti 
Dagmar Drozenová 

 
 náhradník 

Jan Gyárfás 
 

                                                         hl.  pro  4 
 

 
35) Návrh na ukončení pachtovních smluv na propachtování pozemků v zahrádkářské kolonii „Kaňka“ 
v Příbrami III 
R.usn.č.738/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

1) ukončení pachtovní smlouvy č. A 146/OSM/2019 uzavřené dne 13.2.2019 mezi propachtovatelem 
městem Příbram a pachtýři  a , oba bytem 

, a to výpovědí s výpovědní dobou 3 měsíce s počátkem jejího 
běhu dnem doručení výpovědi pachtýři, 
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2) ukončení pachtovní smlouvy č. A 148/OSM/2019 uzavřené dne 20.2.2019 mezi propachtovatelem 
městem Příbram a pachtýřem  bytem , a 
to výpovědí s výpovědní dobou 3 měsíce s počátkem jejího běhu dnem doručení výpovědi pachtýři, 

 
3) ukončení pachtovní smlouvy č. A 151/OSM/2019 uzavřené dne 12.2.2019 mezi propachtovatelem 

městem Příbram a pachtýři  a , oba bytem , 
 a to výpovědí s výpovědní dobou 3 měsíce s počátkem jejího běhu dnem doručení 

výpovědi pachtýři. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 

 
36) Vodovod Orlov – zkapacitnění – výběr dodavatele 

R.usn.č.739/2019        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Vodovod Orlov – zkapacitnění“ (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  
1. SčV, a.s., se sídlem Ke Kablu 971, 100 00 Praha, IČO: 47549793. Nabídková cena činí 1 362 098,55 
Kč bez DPH. 
 
III.   s c h v a l u j e 
uzavření smlouvy na zakázku „Vodovod Orlov – zkapacitnění“ se společností 1. SčV, a.s., se sídlem    
Ke Kablu 971, 100 00 Praha, IČO: 47549793; nabídková cena činí 1 362 098,55 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  4 
 

 
37) Oprava sociálního zařízení – SPŠ a VOŠ Příbram – výběr dodavatele 

R.usn.č.740/2019        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Oprava sociálního zařízení – SPŠ a VOŠ 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  
Rychlé stavby s.r.o., se sídlem Holečkova 789/49, 150 00 Praha, IČO: 07201052. Nabídková cena činí 
1 343 787,98 Kč bez DPH. 
 
III.   s c h v a l u j e 
uzavření smlouvy na zakázku „Oprava sociálního zařízení – SPŠ a VOŠ Příbram“ se společností 
Rychlé stavby s.r.o., se sídlem Holečkova 789/49, 150 00 Praha, IČO: 07201052; nabídková cena činí 
1 343 787,98 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  4 
 

 
38) Objekt zázemí Nový rybník – sestavy venkovních šatních skříněk 
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R.usn.č.741/2019        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo na dodávku a montáž sestav venkovních šatních skříněk pro objekt zázemí 
Nový rybník se společností TERAsport-Müller, s.r.o., se sídlem Praha 10 – Záběhlice, Žirovnická 
3124/1, 10 600, IČO: 284 86 617 dle nabídkového rozpočtu v celkové výši 236 413,22 Kč bez DPH (tj. 
280 000,00 Kč vč. DPH) způsobených důvody specifikovanými v důvodové zprávě. 
 
II.   u k l á d á   
OIRM ve spolupráci s OPVZ administrovat uzavření smlouvy o dílo dle bodu I. tohoto usnesení. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
39) Různé      
 
 
 
 
Zápis ověřili: 
Ing. Martin Buršík, MBA 
Ing. Petr Rotter 
 
Mgr. Jan Konvalinka, starosta 
 
Zapsala: Iva Černohorská 
Příbram, dne: 24.07.2019    
 
Ověřeno: 29.07.2019 
Vyvěšeno: 29.07.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 


