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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 19.08.2019 

od 13.00 hodin na Městském úřadě Příbram 

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

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jindřich Vařeka, 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. Rozšíření MKDS 2019 (nové kamerové body) – uzavření smluv 
6. Návrh z jednání bytové komise (per rollam) 
7. Návrh na změnu kategorie bytu č.  v Příbrami VI/26 a bytu č. v Příbrami VII/190 
8. Žádost Městského kulturního centra Příbram o užívání nebytového prostoru č. 701 v budově č.p. 18, 

Špitálská ulice, v Příbrami I 
9. Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2019 

10. Úpravy rozpisu rozpočtu města na rok 2019 (staženo z programu) 
11. II. výběrové řízení v roce 2019 na poskytování zápůjček z Fondu zápůjček města Příbram         

(staženo z programu) 
12. Návrh programu 9. zasedání ZM dne 09.09.2019 
13. Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.04.2019 do 30.06.2019 včetně plnění usnesení ZM 

za minulá období 
14. Žádost Oblastní nemocnice Příbram, a.s. o prodloužení parkování na parkovišti v ul. Gen. R. Tesaříka        

u nemocnice 
15. Osvobození od placení sjednané ceny za parkování na placených parkovištích pro držitele průkazů ZTP   

a ZTP/P 
16. Podání žádosti o dotaci do Programu na podporu turistických informačních center Středočeského kraje pro 

rok 2019 
17. Žádost o individuální dotaci – Linka bezpečí, z. s. 
18. Základní škola, Příbram VIII, Školní 75 – souhlas zřizovatele s přijetím finančního daru z projektu Obědy 

pro děti 
19. Žádost o dotaci – Pankration gym 
20. Městské kulturní centrum: 

a) Revokace R.usn.č.769/2019 ze dne 05.08.2019 
b) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního centra  

21. Jmenování hodnotící komise na veřejnou zakázku „Junior klub – dokončení stavebních úprav a přístavby“ 
22. Výkup pozemku p. č. 801/1 v katastrálním území Lazec 
23. Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní pro výkup části pozemku p. č. 515/199 o výměře   

305 m2 z celkové výměry 1885 m2 v k. ú. Březové Hory 
24. Žádost o prodej pozemku p. č. 49/57 v k. ú Zdaboř 
25. Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru v části objektu Příbram VI – Březové Hory, 

č.p. 282, s SH ČMS – Sborem dobrovolných hasičů Březové Hory 
26. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení elektro přípojky – p. č. 3824/3 v k. ú. Příbram 
27. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení vodovodní přípojky – p. č. 126 v k. ú. Lazec 
28. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN –   p. č. 2017 v k. ú. Příbram 
29. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN a budoucího umístění 

zděného pilíře – p. č. 2545/2, p. č. 2521/5 a p. č. 2530, vše v k. ú. Příbram 
30. Žádost o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. A 1181/OSM/2016 ze dne 13.12.2016, 

dohodou 
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31. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení přípojky vodovodu a přípojky splaškové kanalizace 
– p. č. 2411/1 a p. č. 2323/9, k. ú. Příbram 

32. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení zemního kabelového vedení VN - p. č. 3306/3     
a p. č. 3232/1, k. ú. Příbram 

33. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení přípojky splaškové a dešťové kanalizace včetně 
budoucího umístění revizní šachtice – p. č. 3213/2    v k. ú. Příbram 

34. 1) Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram ze dne 28.6.2010,   č. usn. 1574/2010/ZM 
2) Projednání záměru výkupu pozemků p. č. 515/208 a p. č. 515/209, oba v katastrálním území Březové 

Hory 
35. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení zemního kabelového vedení NN a VN včetně 

chráničky pro optický kabel sítě elektronických komunikací v k. ú. Příbram 
36. Návrh na snížení ceny nájmu (diferencovanost ceny) v  NP č. 701 v Příbrami I, Pivovarská čp.132 
37. Návrh na přidělení bytu v DPS 
38. Podání žádosti o dotaci do Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof          

na projekt „Příbramská svatohorská šalmaj“ 
39. Školní jídelna, Příbram II, K Zátiší 274 – žádost o souhlas zřizovatele s přijetím finančního daru 
40. Uzavření smlouvy o reklamní činnosti a propagačních službách se společností Auto – Poly, spol. s r. o. 
41. „Příbram II, Svatá Hora – návrh na zajištění tlakových poměrů“ - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo     

č. 588/OIRM/2018 
42. Domov seniorů – smlouva o připojení k distribuční soustavě NN 
43. Žádost o schválení investiční akce – zhotovení zpevněných parkovacích ploch v areálu Zimního stadionu 
44. Regulace hazardu 
45. Návrh hodnotících kritérií zakázky „Výběr generálního dodavatele stavby – rekonstrukce aquaparku 

Příbram“ 
46. Vybudování parkovacích míst na ulici Legionářů – Žádost zhotovitele stavby o prodloužení termínu 

dokončení díla 
47. Stanovení nájemného společnosti 1. SčV, a. s. a plán investic do vodohospodářského majetku města rok 

2020 
48. Partnerství k projektu „Inkluzivní vzdělávání v Příbrami – 2. etapa“ 
49. Odstranění havarijního stavu stropu SPŠ a VOŠ Příbram 
50. Různé 

                                                      
R.usn.č.788/2019        
Rada      s c h v a l u j e 
              upravený program dnešního jednání RM. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
3) Informace členů RM 

 
  
4) Interpelace 

 
 
5) Rozšíření MKDS 2019 (nové kamerové body) – uzavření smluv 

R.usn.č.789/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o instalaci a provozu kamery Městského kamerového dohlížecího sytému Příbram se:  
 Společenství vlastníků Pod čertovým pahorkem 464, Příbram VII, se sídlem Příbram VII 261 01, 

Pod Čertovým pahorkem 464, IČO: 712 13 422 

 Společenství vlastníků jednotek Příbram VII, ul. Boženy Němcové č.p. 242, se sídlem Příbram 
VII 261 01, Bož. Němcové 242, IČO: 711 98 717 

  Oblastní nemocnice Příbram, a.s., se sídlem Příbram I 261 01, Gen. Tesaříka 80, IČO:          
270 85  031 

 
                                                         hl.  pro  6 
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6) Návrh z jednání bytové komise (per rollam) 
R.usn.č.790/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

přenechání jiného volného bytu č.  v Příbrami I, Pivovarská ulice čp. 132, byt 3+1, kategorie standard, 
dle ust. Směrnice č. 1/2018 – Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram, Hlava 
IX a uzavření nové nájemní smlouvy (konsolidované znění) s paní  (jako spolubydlící 
osoba: ) na pronájem předmětného bytu, nájemné 94 Kč/m2/měsíc bez záloh na služby, doba 
určitá -  do 30.09.2020. 

                                                                                                                                        
hl.  pro  6 

  
 
7) Návrh na změnu kategorie bytu č.  v Příbrami VI/26 a bytu č.  v Příbrami VII/190 

R.usn.č.791/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

1) na základě směrnice č. 1/2018 – pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram, 
Hlava I, článek 3, odst. 1 d), změnu kategorie bytu č.  v Příbrami VI, ul. U Dolu Anna čp. 26 z bytu 
standard na byt sociální, 

 
2) na základě směrnice č. 1/2018 – pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram, 

Hlava I, článek 3, odst. 1 d), změnu kategorie bytu č.  v Příbrami VII, ul. Gen. Kholla čp. 190 z bytu 
sociálního na byt standard. 

 
                                                         hl.  pro  6 

 
8) Žádost Městského kulturního centra Příbram o užívání nebytového prostoru č. 701 v budově čp. 18, 
Špitálská ulice, v Příbrami I 
R.usn.č.792/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

užívání nebytového prostoru prostor č. 701, o výměře 232,08 m2, v budově čp. 18 v Příbrami I, ul. 
Špitálská, objekt k bydlení, jenž je součástí pozemku p. č. 584 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Příbram, obec Příbram. Vše zapsáno na LV 10001, v katastrálním území Příbram, u Katastrálního 
úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Příbram pro Městské kulturní centrum, organizační 
složku města Příbram, organizace bez právní subjektivity, od 1.9.2019 (viz Zápis o užívání nebytového 
prostoru č. 701 v budově čp 18 v Příbrami I). 

 
                                                         hl.  pro  6 

 
 
9) Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2019 

R.usn.č.793/2019        
Rada    I.   s c h v a l u j e  
 
9 a) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 v rámci výdajů kapitoly 721 – OIT             
z důvodu realizace projektu Efektivní úřad města Příbram, registrační číslo projektu 
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002855, nevyčerpaní zálohy (dotace) poskytnuté ze státního rozpočtu na krytí 
předpokládaných výdajů a vrácení částky 22.990,00 Kč zpět poskytovateli Ministerstvu práce a 
sociálních věcí 

rozpočtové opatření – změnu rozpočtu města na rok 2019 v rámci výdajů kapitoly 721 - OIT z důvodu 
realizace projektu Efektivní úřad města Příbram, registrační číslo projektu 
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002855, nevyčerpaní zálohy (dotace) poskytnuté ze státního rozpočtu na 
krytí předpokládaných výdajů a vrácení částky 22.990,00 Kč zpět poskytovateli Ministerstvu práce a 
sociálních věcí.  

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0225 721 - OIT 6171 5901  001 Provozní výdaje OIT 3106 Rezerva -22 990,00 
RP0225 721 - OIT 6171 5904 13013 003 "Efektivní úřad 

města Příbram" vč. 
dotace ÚZ 13013 

4712 Vratka dotace - EU 20 461,10 

RP0225 721 - OIT 6171 5904 13013 003 "Efektivní úřad 4713 Vratka dotace - ČR 2 528,90 
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města Příbram" vč. 
dotace ÚZ 13013 

 
 
9 b) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 na straně běžných i kapitálových 
výdajů v rámci kapitoly 721 - OIT 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 na straně běžných i kapitálových výdajů v 
rámci kapitoly 721 - OIT  

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0233 721 - OIT 6171 5901  001 Provozní výdaje OIT 3106 Rezerva -66 550,00 

RP0233 721 - OIT 6171 6111  001 Investiční výdaje a 
výdaje související 

957 Programové 
vybavení 

66 550,00 

 
 
 
9 c) 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 červen 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 červen 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 

RP0229 741 - OE  4116 13101 002 Neinvestiční přijaté 
transfery 

4630 Nové pracovní 
příležitosti SR 

16 000,00 

RP0231 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 

RP0231 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 

RP0231 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 

 
 
9 d) Revokace usnesení RM ze dne 05.08.2019 R.usn.č.745/2019 - bod 6) Změny rozpočtu – rozpočtová 
opatření na rok 2019 (e), tj. RZ 0162 (RO 0122) a návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města 
na rok 2019, tj. snížení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, ÚZ 98348) o částku 141.715,50 Kč a 
rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OVV ve stejné výši z důvodu finančního vypořádání přijaté zálohy 
neinvestiční dotace na volby do Evropského parlamentu konané dne 24. a 25. května 2019 (vrácení 
nevyčerpané částky 141.715,50 Kč do státního rozpočtu) 

1) revokaci usnesení RM ze dne 05.08.2019 R.usn.č.745/2019 - bod 6) Změny rozpočtu – rozpočtová 
opatření na rok 2019 (e), tj. rozpočtové změny č. RZ 0162 a rozpočtového opatření č. RO 0122, 

 
2) rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. snížení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE 

(dotace, ÚZ 98348) o částku 141.715,50 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OVV ve stejné výši            
z důvodu finančního vypořádání přijaté zálohy neinvestiční dotace na volby do Evropského parlamentu 
konané dne 24. a 25. května 2019 (vrácení nevyčerpané částky 141.715,50 Kč do státního rozpočtu). 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0238 741 - OE  4111 98348 002 Neinvestiční přijaté 
transfery 

1880 Volby do 
Evropského 

27 874,00 
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parlamentu 
RP0239 719 - OVV 6117 5164 98348 014 Volby do Evropského 

Parlamentu dne 24.-25.5.2019 
4668 Nájemné 0,00 

RP0239 719 - OVV 6117 5139 98348 014 Volby do Evropského 
Parlamentu dne 24.-25.5.2019 

1863 Materiál 0,00 

RP0239 719 - OVV 6117 5169 98348 014 Volby do Evropského 
Parlamentu dne 24.-25.5.2019 

1864 Nákup ostatních 
služeb 

27 874,00 

RP0239 719 - OVV 6171 5171 98348 014 Volby do Evropského 
Parlamentu dne 24.-25.5.2019 

1895 Opravy a udržování 0,00 

RP0239 719 - OVV 6117 5021 98348 014 Volby do Evropského 
Parlamentu dne 24.-25.5.2019 

1891 Ostatní osobní 
výdaje 

0,00 

RP0239 719 - OVV 6117 5011 98348 014 Volby do Evropského 
Parlamentu dne 24.-25.5.2019 

4669 Platy 0,00 

RP0239 719 - OVV 6117 5156 98348 014 Volby do Evropského 
Parlamentu dne 24.-25.5.2019 

1865 Pohonné hmoty a 
maziva 

0,00 

RP0239 719 - OVV 6117 5031 98348 014 Volby do Evropského 
Parlamentu dne 24.-25.5.2019 

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

0,00 

RP0239 719 - OVV 6117 5038 98348 014 Volby do Evropského 
Parlamentu dne 24.-25.5.2019 

1894 Povinné pojistné na 
úrazové pojištění 

0,00 

RP0239 719 - OVV 6117 5032 98348 014 Volby do Evropského 
Parlamentu dne 24.-25.5.2019 

1893 Povinné pojistné na 
veřejné zdravotní 
pojištění 

0,00 

RP0239 719 - OVV 6117 5019 98348 014 Volby do Evropského 
Parlamentu dne 24.-25.5.2019 

1928 Refundace 0,00 

RP0239 719 - OVV 6117 5029 98348 014 Volby do Evropského 
Parlamentu dne 24.-25.5.2019 

4706 Refundace OSVČ 0,00 

RP0239 719 - OVV 6117 5161 98348 014 Volby do Evropského 
Parlamentu dne 24.-25.5.2019 

1866 Služby pošt 0,00 

 
 
9 e) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 na straně výdajů v rámci kapitoly          
781 - SZM, tj. snížení příspěvku od zřizovatele pro příspěvkovou organizaci Sportovní zařízení města 
Příbram na provoz o částku 500.000,00 Kč a navýšení příspěvku investičního ve stejné výši z důvodu 
realizace investiční akce „Zhotovení rekonstrukce nájemních nebytových prostor v budově zimního 
stadionu - multifunkční nájemní nebytové prostory - ochoz ZS“ 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 na straně výdajů v rámci kapitoly 781 - SZM, 
tj. snížení příspěvku od zřizovatele pro příspěvkovou organizaci Sportovní zařízení města Příbram 
na provoz o částku 500.000,00 Kč a navýšení příspěvku investičního ve stejné výši z důvodu realizace 
investiční akce „Zhotovení rekonstrukce nájemních nebytových prostor v budově zimního stadionu - 
multifunkční nájemní nebytové prostory - ochoz ZS“. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0240 781 - 
SZM 

3412 5331  001 Příspěvky 
zřizovatele  

548 Neinvestiční příspěvky -500 000,00 

RP0240 781 - 
SZM 

3412 6351  001 Příspěvky 
zřizovatele 

3796 Investiční příspěvek 
zřizovatele 

500 000,00 

 
 
9 f) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 – 
OE o částku 395.500,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 780 - KJD ve stejné výši z důvodu přijetí 3. 
splátky neinvestiční účelové dotace na "Zajišťování regionálních funkcí knihoven ve Středočeském 
kraji“ dle Smlouvy č. S-7482/KUL/2019 (Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Středočeského kraje na rok 2019) 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE o částku 
395.500,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 780 - KJD ve stejné výši z důvodu přijetí 3. splátky 
neinvestiční účelové dotace na "Zajišťování regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji“ dle 
Smlouvy č. S-7482/KUL/2019 (Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského 
kraje na rok 2019). 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0241 780 - KJD 3314 5336 00603 002 Transfery 
neinvestiční 

3409 Neinvestiční dotace StČ 
kraje 

395 500,00 
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RP0241 741 - OE  4122 00603 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

1132 "Zajištění regionálních 
funkcí knihoven ve 
Středočeském kraji" 

395 500,00 

 
 
9 g) 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 červen 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 

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 červen 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 

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0242 741 - 
OE 

 4116 13013 002 Neinvestiční přijaté 
transfery 

4621 85 % ESF 28 050,00 

RP0242 741 - 
OE 

 4116 13013 002 Neinvestiční přijaté 
transfery 

4622 15 % SR 4 950,00 

RP0242 741 - 
OE 

6171 5901  001 Ostatní 3369 Rezerva z dotačních 
titulů 

33 000,00 

RP0243 719 - 
OVV 

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

4626 15 % SR Pojistné na 
sociální 
zabezpečení 

923,55 

RP0243 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 

RP0243 719 - 
OVV 

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

4624 5 % SR Platy  3 694,05 

RP0243 719 - 
OVV 

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

4623 85 % ESF Platy  20 932,95 

RP0243 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 

RP0243 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 

RP0243 719 - 
OVV 

6171 5011  001 Činnost místní správy 182 Platy zaměstnanců -24 627,00 

RP0243 719 - 
OVV 

6171 5031  001 Činnost místní správy 184 Sociální pojištění -6 157,00 

RP0243 719 - 
OVV 

6171 5032  001 Činnost místní správy 185 Zdravotní pojištění -2 216,00 

 
 
9 h) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE (neinvestiční transfery ÚZ 13013) o částku  1.679.230,92 Kč a navýšení rozpočtu 
výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů) ve stejné výši z důvodu přijetí doplatku dotace dle 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/033/0002855 na realizaci projektu: Efektivní úřad města 
Příbram" registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002855, prioritní osa OPZ: 4 - Efektivní veřejná 
správa 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - 
OE (neinvestiční transfery ÚZ 13013) o částku  1.679.230,92 Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 
741 - OE (rezerva z dotačních titulů) ve stejné výši z důvodu přijetí doplatku dotace dle Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/033/0002855 na realizaci projektu: Efektivní úřad města Příbram" 
registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002855, prioritní osa OPZ: 4 - Efektivní veřejná správa 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka 

změny 
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RP0227 741 - OE  4116 13013 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

3957 Neinvestiční účelová 
dotace MPSV 89 % 

176 761,15 

RP0227 741 - OE  4116 13013 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

3958 Neinvestiční účelová 
dotace MPSV 11 % 

1 502 469,77 

RP0227 741 - OE 6171 5901  001 Ostatní 3369 Rezerva z dotačních 
titulů 

1 679 230,92 

 
 
9 i) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741- OE (dotace ÚZ 13011) o částku 439.000,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva 
z dotačních titulů) ve stejné výši z důvodu přijetí doplatku (kráceného poskytovatelem dle čj.: MPSV-
2019/143410-231 ze Idne 18.07.2019) na vyplacené finanční prostředky nad rámec dotace na výkon 
agendy sociálně-právní ochrany dětí za rok 2018 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741- OE 
(dotace ÚZ 13011) o částku 439.000,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních 
titulů) ve stejné výši z důvodu přijetí doplatku (kráceného poskytovatelem dle čj.: MPSV-2019/143410-
231 ze dne 18.07.2019) na vyplacené finanční prostředky nad rámec dotace na výkon agendy sociálně-
právní ochrany dětí za rok 2018. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0244 741 - OE  4116 13011 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

2984 Doplatek neinv. dotace 
MPSV z FV na SPOD  

439 000,00 

RP0244 741 - OE 6171 5901  001 Ostatní 3369 Rezerva z dotačních 
titulů 

439 000,00 

 
 
Rada    II.   d o p o r u č u j e   ZM 
 
9 j) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE (neinvestiční transfery, ÚZ 13011) o částku 5.086.400,00 Kč a výdajů kapitoly 719 - OVV 
ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na 
pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany 
dětí na rok 2019 

schválit rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 
741 - OE (neinvestiční transfery, ÚZ 13011) o částku 5.086.400,00 Kč a výdajů kapitoly 719 - OVV ve 
stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na 
pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany 
dětí na rok 2019. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0245 741 - OE  4116 13011 002 Neinvestiční přijaté 
transfery 

48 Neinvestiční 
dotace SR  

5 086 400,00 

RP0246 719 - 
OVV 

4319 5011 13011 005 Dotace MPSV na 
SPOD  

1089 Platy 3 262 055,40 

RP0246 719 - 
OVV 

4319 5031 13011 005 Dotace MPSV na 
SPOD  

1090 Sociální pojištění 810 320,20 

RP0246 719 - 
OVV 

4319 5032 13011 005 Dotace MPSV na 
SPOD  

1091 Zdravotní 
pojištění 

293 586,32 

RP0246 719 - 
OVV 

4319 5038 13011 005 Dotace MPSV na 
SPOD  

1094 Povinné pojištění 11 517,86 

RP0246 719 - 
OVV 

4319 5424 13011 005 Dotace MPSV na 
SPOD  

1861 Náhrada mezd v 
době nemoci 

14 263,00 

RP0246 719 - 
OVV 

4319 5139 13011 005 Dotace MPSV na 
SPOD  

2843 Nákup materiálu 11 000,00 

RP0246 719 - 
OVV 

4319 5173 13011 005 Dotace MPSV na 
SPOD  

2845 Cestovné 24 000,00 

RP0246 719 - 
OVV 

4319 5156 13011 005 Dotace MPSV na 
SPOD  

2848 Pohonné hmoty 60 000,00 

RP0246 719 - 
OVV 

4319 5167 13011 005 Dotace MPSV na 
SPOD  

2851 Služby školení a 
vzdělávání 

164 000,00 

RP0246 719 - 
OVV 

4319 5178 13011 005 Dotace MPSV na 
SPOD  

4186 Nájemné za 
nájem s právem 
koupě 

41 946,00 

RP0246 719 - 
OVV 

4319 5169 13011 005 Dotace MPSV na 
SPOD  

2844 Nákup služeb 393 711,22 
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Rada    III.   u k l á d á 
             OVV zařadit materiál - bod 9 j) do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 09.09.2019. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
10) Úpravy rozpisu rozpočtu města na rok 2019 

(staženo z programu) 
                                                          

 
11) II. výběrové řízení v roce 2019 na poskytování zápůjček z Fondu zápůjček města Příbram 

(staženo z programu) 
 
 
12) Návrh programu 9. zasedání ZM dne 09.09.2019 

R.usn.č.794/2019        
Rada    s o u h l a s i  

s návrhem programu 9. zasedání ZM dne 09.09.2019 s tím, že do programu budou zahrnuty i další 
materiály určené na základě jednání RM dne 19.08.2019. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
13) Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.04.2019 do 30.06.2019 včetně plnění usnesení 
ZM za minulá období 
R.usn.č.795/2019        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

předloženou Zprávu o kontrole plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.04.2019 do 30.06.2019 
včetně plnění usnesení ZM za minulá období.  
 
II.   u k l á d á   
OVV zařadit uvedený materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 09.09.2019.  

  
                                                         hl.  pro  6 

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

Hlasováno o návrhu p. Chrastiny. 
R.usn.č.796/2019        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

1) prodloužení výjimečného poskytnutí 20 ks dočasných elektronických parkovacích karet Oblastní 
nemocnici Příbram a.s. se sídlem Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I,  
IČO: 27085031, pro parkování na parkovišti se závorou v ulici Gen. R. Tesaříka u nemocnice,          
o dobu 2 měsíců (od 1.9.2019 do 31.10.2019), 

2) výši ceny parkovací karty 200 Kč/měsíc. 
 
II.   u k l á d á 
Samostatnému oddělení silničního hospodářství doplnit do Ceníku za stání silničních motorových 
vozidel na vymezených místních komunikacích nebo jejich úsecích na území města Příbram novou 
samostatnou položku „cena dočasné elektronické parkovací karty pro parkování na parkovišti v ul. Gen. 
R. Tesaříka u nemocnice pro Oblastní nemocnici Příbram, a.s. 200 Kč/měsíc s prodloužením časové 
platnosti o dobu 2 měsíce“. 
 

                                                         hl.  pro  5 
    zdrž. 1  
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15) Osvobození od placení sjednané ceny za parkování na placených parkovištích pro držitele průkazů 
ZTP a ZTP/P 

Hlasováno o návrhu Mgr. Konvalinky. 
R.usn.č.797/2019        
Rada    n e s c h v a l u j e  

osvobození od placení sjednané ceny za parkování na všech placených parkovištích (parkovací 
automat, závora) a od placení sjednané ceny za parkovací kartu pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P     
na území města Příbram. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
16) Podání žádosti o dotaci do Programu na podporu turistických informačních center Středočeského 
kraje pro rok 2019 

R.usn.č.798/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

podání žádosti o dotaci do Programu na podporu turistických informačních center Středočeského kraje 
pro rok 2019. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
17) Žádost o individuální dotaci – Linka bezpečí, z.s. 
R.usn.č.799/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

1) poskytnutí dotace ve výši 15.000,00 Kč pro subjekt Linka bezpečí, z.s. se sídlem Ústavní 95,       
181 00 Praha 8, IČO: 61383198, na projekt s názvem „Linka bezpečí pro děti a mládež z města 
Příbram“,  
a to 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 výdajů, tj. snížení výdajů 

kapitoly 777 – OŠKS, prvek 3718 (individuální dotace) o částku 15.000,00 Kč a navýšení výdajů 
kapitoly 728 – OSVZ, prvek 4021 (neinvestiční transfery spolkům) ve stejné výši, 

  Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
Kap. 777 – OŠKS, prvek 3718, paragraf 3419, položka 5901            - 15.000,00 Kč 
Kap. 728 – OSVZ, prvek 4021, paragraf 4329, položka 5222            + 15.000,00 Kč 

 
3) uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem Linka bezpečí, z.s. se sídlem Ústavní 95, 181 00 

Praha 8, IČO: 61383198, o poskytnutí dotace ve výši 15.000,00 Kč na projekt „Linka bezpečí pro 
děti a mládež z města Příbram“, 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  6 
 
 

18) Základní škola, Příbram VIII, Školní 75 – souhlas zřizovatele s přijetím finančního daru z projektu 
Obědy pro děti 
R.usn.č.800/2019        
Rada    s o u h l a s í  

s tím, aby Základní škola, Příbram VIII, Školní 75 přijala účelově určený finanční dar 
ve výši 150.154,00 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  6 
 

 
 



Město Příbram - RM 19.08.2019  

 10 

19) Žádost o dotaci – Pankration gym z.s. 

R.usn.č.801/2019        
Rada     s c h v a l u j e  

1) poskytnutí dotace ve výši 25.000,00 Kč pro subjekt Pankration gym,z.s., Špitálská 17, 261 01 
Příbram I, IČO: 22890378, na projekt s názvem „Národní liga MMA“, 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 
25.000,00 Kč a navýšení prvku 3694 (Neinvestiční účelová dotace spolkům (sport)) ve stejné výši, 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
Kap. 777 – OŠKS, prvek 3718, paragraf 3419, položka 5901            - 25.000,00 Kč 
Kap. 777 – OŠKS, prvek 3694, paragraf 3419, položka 5222           + 25.000,00 Kč 
 

3)  uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem Pankration gym z.s., Špitálská 17, 261 01 Příbram I, 
IČO: 22890378, o poskytnutí dotace ve výši 25.000,00 Kč na projekt „Národní liga MMA“,                
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  6 

 
 
20) Městské kulturní centrum 

 
20 a) Revokace R.usn.č.769/2019 

R.usn.č.802/2019        
Rada    r e v o k u j e 

R.usn.č.769/2019 ze dne 05.08.2019. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
20 b) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního centra 

R.usn.č.803/2019        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM 

schválit dodatek zřizovací listiny organizační složky bez právní subjektivity Městské kulturní centrum 
s účinností od 10.09.2019 v předloženém znění. 
 
II.   u k l á d á   
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 09.09.2019. 

 
                                                         hl.  pro  6 

 
 
21) Jmenování hodnotící komise na veřejnou zakázku „Junior klub – dokončení stavebních úprav            
a přístavby“ 

R.usn.č.804/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

na zakázku „Junior klub – dokončení stavebních úprav a přístavby“ hodnotící komisi ve složení: 
 
člen:                                                                             
Ing. Martin Buršík, MBA 
Ing. Milan Štufka 
Bc. Michaela Netušilová 
Mgr. Jiřina Humlová 
Mgr. Hana Marie Levanti 
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náhradník: 
Dagmar Drozenová 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
22) Výkup pozemku p. č. 801/1 v katastrálním území Lazec 

R.usn.č.805/2019        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM 

schválit výkup pozemku p. č. 801/1 v katastrálním území Lazec, za cenu celkem 29.600,00 Kč, který je 
ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní statek Jeneč, státní 
podnik v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, 163 00 Praha 6 – Řepy, IČO 00016918, s tím, že 
město Příbram uhradí státnímu podniku v likvidaci náklady spojené s vypracováním znaleckého 
posudku ve výši 5.600 Kč + DPH a uhradí kolek v hodnotě 1.000 Kč. 
 
II.   u k l á d á  
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 9.9.2019. 

  
                                                         hl.  pro  6 
 
 

23) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní pro výkup části pozemku p. č. 515/199              
o výměře 305 m2 z celkové výměry 1885 m2 v k. ú. Březové Hory 

R.usn.č.806/2019        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM 

schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní, jejíž předmětem je výkup části pozemku  
p. č. 515/199 o výměře 305 m2 (dle geometrického plánu č. 2092-217/2018 se jedná o nově vzniklý 
pozemek p. č. 515/440) v k. ú. Březové Hory, za cenu 250 Kč/m2, mezi budoucím prodávajícím panem 

, bytem a budoucím kupujícím 
městem Příbram, ve smyslu návrhu smlouvy, který je přílohou předloženého materiálu                      
a po provedených úpravách blíže specifikovaných v důvodové zprávě předloženého materiálu:  
1) prodloužení lhůty pro uzavření kupní smlouvy stanovené v čl. III. smlouvy o smlouvě budoucí kupní 

do 60 dnů ode dne, kdy se stane pan  výlučným vlastníkem nemovité věci, místo 
navrhované lhůty do 10 dnů od nabytí vlastnictví, 

2) vyjmutí ustanovení o smluvních pokutách, jak jsou bez jejich vyčíslení vymezeny v čl. V. smlouvy   
o smlouvě budoucí kupní, 

3) doplnění výše kupní ceny a změna znění ujednání o stanovení její výše v případě, že nebude 
shodná s cenou obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 78/6702/2019 ze dne 6.5.2019.  

 
II.   u k l á d á  
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 9.9.2019. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
24) Žádost o prodej pozemku p. č. 49/57 v k. ú Zdaboř 
R.usn.č.807/2019        
Rada    n e d o p o r u č u j e   ZM 

schválit prodej pozemku p. č. 49/57 o výměře 43 m2, trvalý travní porost, v katastrálním území Zdaboř    
do vlastnictví pana , bytem .  
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
25) Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru v části objektu Příbram VI – Březové 
Hory, čp. 282, s SH ČMS – Sborem dobrovolných hasičů Březové Hory 

R.usn.č.808/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru o výměře cca 164 m2 v části objektu Příbram VI – 
Březové Hory, čp. 282, stavba pro výrobu a skladování, který je součástí pozemku parc. č. st. 115/4 
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o výměře 466 m2, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Březové Hory (dle situačního plánku v příloze 
tohoto materiálu), mezi půjčitelem městem Příbram a vypůjčitelem SH ČMS – Sborem dobrovolných 
hasičů Březové Hory, se sídlem Nádvoří Msgre. Korejse 642, Příbram VI – Březové Hory, 261 01 
Příbram, IČO 427 31 267, na dobu neurčitou, za účelem uskladnění hasičské techniky a vybudování 
expozic „Prvního hasičského muzea“. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
26) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení elektro přípojky - p. č. 3824/3 v k. ú. Příbram 

R.usn.č.809/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení elektro přípojky k regulační stanici plynu přes pozemek ve vlastnictví 
města Příbram p. č. 3824/3 v k. ú. Příbram, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 
940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567. 
 
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: 
pozemek p. č. 3824/3 – komunikace III. tř., ostatní pozemek 
                                   – uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm 
                                   – uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm. 
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
27) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení vodovodní přípojky – p. č. 126 v k. ú. Lazec 

R.usn.č.810/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky přes pozemek ve vlastnictví města Příbram  
p. č. 126 v k. ú. Lazec, ve prospěch pozemků p. č. 150/1, p. č. 150/2 a p. č. 143, vše v k. ú. Lazec, 
přičemž v době uzavírání příslušných smluvních vztahů týkajících se zřízení věcného břemene 
budou v těchto smluvních dokumentech uvedeni jako oprávnění z věcného břemene ti, kteří budou 
v té době vlastníky pozemků, v jejichž prospěch se věcné břemeno zřizuje.  
 
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: 
pozemek p. č. 126 – komunikace III. tř., ostatní pozemek 
                              – uložení křížením komunikace za cenu 700 Kč/bm a podélné uložení do  
                                 komunikace za cenu 200 Kč/bm  
                              – uložení v ostatním pozemku za cenu 50 Kč/bm. 
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
28) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN – p. č. 2017 
v k. ú. Příbram 

R.usn.č.811/2019        
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. 2017 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. 2017 – komunikace III. tř., ostatní pozemek 
                                – uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm a podélné uložení do  
                                   komunikace za cenu 400 Kč/bm  
                                – uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm.  
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
 

                                                         hl.  pro  6 
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29) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN a budoucího umístění 
zděného pilíře – p. č. 2545/2, p. č. 2521/5 a p. č. 2530, vše v k. ú. Příbram 

R.usn.č.812/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN přes pozemky ve vlastnictví města Příbram   
p. č. 2545/2, p. č. 2521/5 a p. č. 2530, vše v k. ú. Příbram a umístění 1 ks zděného pilíře na uvedeném 
pozemku p. č. 2521/5, 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: 
pozemky p. č. 2545/2, p. č. 2521/5 a p. č. 2530 – ostatní pozemky 
                                                                            – uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm 
                                                                            – umístění zděného pilíře na pozemku p. č. 2521/5 za 
                                                                               cenu 10.000,00 Kč/ks.  
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
30) Žádost o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. A 1181/OSM/2016 ze dne 13.12.2016, 
dohodou 

R.usn.č.813/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. A 1181/OSM/2016 ze dne 
13.12.2016, mezi pronajímatelem městem Příbram a nájemcem, kterým je RUBIKON Centrum, z. ú., se 
sídlem Novákových 439/6, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 60446871, a to ke dni 31.08.2019. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
31) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení přípojky vodovodu a přípojky splaškové 
kanalizace – p. č. 2411/1 a p. č. 2323/9, k. ú. Příbram 

R.usn.č.814/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení přípojky vodovodu a přípojky splaškové kanalizace přes pozemky     
ve vlastnictví města Příbram p. č. 2411/1 a p. č. 2323/9, oba v k. ú. Příbram, ve prospěch pozemku 
p. č. 2397/1 v k. ú. Příbram, jehož součástí je objekt k bydlení č. p. 44 v Příbrami IV, 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 zvlášť pro každou inž. síť dle "Zásad", a to:  
pozemky p. č. 2411/1, p. č. 2323/9 – komunikace II. tř., ostatní pozemek 
                                                        – uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm                                    
                                                        – uložení podvrtem komunikace za cenu 100 Kč/bm 
                                                        – uložení v ostatním pozemku za cenu 50 Kč/bm. 
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
32) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení zemního kabelového vedení VN - p. č. 3306/3   
a p. č. 3232/1, k. ú. Příbram 

R.usn.č.815/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení zemního kabelového vedení VN přes pozemky ve vlastnictví města 
Příbram p. č. 3306/3 a p. č. 3232/1, oba 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: 
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pozemky p. č. 3306/3 a p. č. 3232/1 – ostatní pozemek 
                                                          – uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm. 
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.   
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
33) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení přípojky splaškové a dešťové kanalizace 
včetně budoucího umístění revizní šachtice – p. č. 3213/2 v k. ú. Příbram 

R.usn.č.816/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení splaškové kanalizační přípojky a dešťové kanalizační přípojky přes 
pozemek ve vlastnictví města Příbram p. č. 3213/2 v k. ú. Příbram a zřízení věcného břemene umístění 
revizní šachtice na tomto pozemku, ve prospěch pozemku p. č. 1327 v k. ú. Příbram, jehož součástí je 
objekt k bydlení  č. p. 237 v Příbrami II, 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. 3213/2 – ostatní pozemek (chodník) 
                                   – uložení v ostatním pozemku za cenu 50 Kč/bm 

– umístění revizní šachtice za cenu 100 Kč/ks. 
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
34)  1) Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram ze dne 28.6.2010, č. usn. 1574/2010/ZM 

2) Projednání záměru výkupu pozemků p. č. 515/208 a p. č. 515/209, oba v katastrálním území 
Březové Hory 

R.usn.č.817/2019        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM  

1) schválit revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram ze dne 28.6.2010, č. usn. 1574/2010/ZM, 
2) schválit záměr výkupu pozemků p. č. 515/208 a p. č. 515/209, oba v katastrálním území Březové 

Hory, které jsou ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu DIAMO, 
státní podnik, Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, IČO 00002739. 

 
II.   u k l á d á   
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 9.9.2019. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
35) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení zemního kabelového vedení NN a VN včetně 
chráničky pro optický kabel sítě elektronických komunikací v k. ú. Příbram 

R.usn.č.818/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení zemního kabelového vedení NN a VN včetně uložení chráničky 
HDPE pro optický kabel sítě elektronických komunikací přes pozemky ve vlastnictví města Příbram 
p. č. 4241/2, p. č. 4239/2, p. č. 4239/47, p. č. 4239/45, p. č. 4239/30, p. č. 4239/31, p. č. 4239/34, 
p. č. 4238/2, p. č. 4232/2, p. č. 4232/50, p. č. 4232/48, p. č. 4241/14, vše 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 zvlášť pro každou inženýrskou síť dle "Zásad", a to:  
pozemky p. č. 4241/2, p. č. 4239/45, p. č. 4232/48 – komunikace III. tř., ostatní pozemek 
               – uložení křížením komunikace III. tř. za cenu 1.500 Kč/bm a podélné uložení do této 
                  komunikace za cenu 400 Kč/bm 
               – uložení protlakem pod komunikací za cenu 200 Kč/bm 
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               – uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm       
pozemky p. č. 4239/2, p. č. 4239/47, p. č. 4239/30, p. č. 4239/31, p. č. 4239/34, p. č. 4238/2,  
               p. č. 4232/50, p. č. 4241/14 – ostatní pozemek 
               – uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm 
pozemek p. č. 4232/2 – komunikace III. tř., komunikace IV. tř. (chodník), ostatní pozemek 
               – uložení křížením komunikace III. tř. za cenu 1.500 Kč/bm a podélné uložení do této 
                  komunikace za cenu 400 Kč/bm 
               – uložení protlakem pod komunikací za cenu 200 Kč/bm 
               – uložení v komunikaci IV. tř. a v ostatním pozemku za shodnou cenu 100 Kč/bm. 
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
36) Návrh na snížení ceny nájmu (diferencovanost ceny) v NP č. 701 v Příbrami I, Pivovarská čp.132 

R.usn.č.819/2019        
Rada    s c h v a l u j e    

zrušení původně stanové ceny nájmu 1000 Kč/m2/rok, jako požadované minimální ceny pro účely 
výběrového řízení na pronájem nebytového prostoru č. 701 v budově čp. 132 v Příbrami I a diferenciaci  
minimální požadované ceny nájmu pro jednotlivá podlaží v předmětném nebytového prostoru 
k podnikání pro účely výběrového řízení takto: 
 
1. p.p. (sklep-sklad, 167 m2) nájemné ………………………………..     300 Kč/m2/rok (bez DPH) 
1. n.p. (prodejní plocha, sklad, zázemí, 470 m2) nájemné …………   1.000Kč/m2/rok (bez DPH) 
2. n.p. (prode.pl., sklad, kancelář, zázemí, 188 m2) nájemné ………    500 Kč/m2/rok (bez DPH) 
3. n.p. (kanceláře, sklad, 128 m2) nájemné ………………………….     300 Kč/m2/rok (bez DPH) 
4. n.p. (kotelna, strojovna, sklad, 126 m2) nájemné …………...……     300 Kč/m2/rok (bez DPH) 

 
                                                         hl.  pro  6 
 

 
37) Návrh na přidělení bytu v DPS 

R.usn.č.820/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

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

a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“, 
 

3) přidělení bytu č. v DPS Příbram III, Průběžná 143, pro paní , trvale bytem 
, podle Směrnice č. 1/2018/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů 

ve vlastnictví města Příbram“, 
 

4) přidělení bytu č. v DPS Příbram III, Průběžná 143, pro paní , trvale bytem 
 podle Směrnice č. 1/2018/MěÚ „Pravidla pro pronájem 

a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 

38) Podání žádosti o dotaci do Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof 
na projekt „Příbramská svatohorská šalmaj“ 

R.usn.č.821/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

podání žádosti o dotaci do Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof      
na projekt „Příbramská svatohorská šalmaj“. 
 

                                                         hl.  pro  6 
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39) Školní jídelna, Příbram II, K Zátiší 274 – žádost o souhlas zřizovatele s přijetím finančního daru 

R.usn.č.822/2019        
Rada    s o u h l a s í  

s tím, aby Školní jídelna, Příbram II, K Zátiší 274, přijala účelově určený finanční dar 
ve výši 87.815,00 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 6 
  

 
40) Uzavření smlouvy o reklamní činnosti a propagačních službách se společností Auto - Poly,          
spol. s r. o. 

R.usn.č.823/2019        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

uzavření Smlouvy o reklamní činnosti a propagačních službách se společností Auto – Poly, spol. s r. o.,                
IČO: 48033758, jejímž předmětem je závazek města Příbram poskytnout za úplatu 30.000 Kč + DPH 
služby za účelem propagace a reklamy zmíněné společnosti (dále jen „Smlouva“) u příležitosti konání 
akce Příbramská svatohorská šalmaj v r. 2019. 
 
II.   u k l á d á   
OKM zajistit uzavření Smlouvy v souladu s bodem I. tohoto usnesení. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
41) „Příbram II, Svatá Hora – návrh na zajištění tlakových poměrů“ - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo         
č. 588/OIRM/2018 

R.usn.č.824/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 588/OIRM/2018 na zpracování projektové dokumentace             
a dodávky souvisejících prací „Příbram II, Svatá Hora – návrh na zajištění tlakových poměrů“ s firmou 
VRV, a. s., se sídlem Nábřežní 4, Praha 5, PSČ 150 56, IČO 47116901, kterým dojde ke změně díla, 
uvedené v důvodové zprávě, a jímž se mění celková cena díla na částku 271 000,00 Kč bez DPH, to je 
327 910,00 Kč včetně DPH. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
42) Domov seniorů – smlouva o připojení k distribuční soustavě NN 

R.usn.č.825/2019        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové 
hladiny 0,4 kV (NN) – číslo: 19_SOP_01_4121554545 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 
24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, přičemž podíl města Příbram          
na nákladech spojených s připojením bude činit 40.000,00 Kč. 

 
II.   u k l á d á 
OIRM ve spolupráci s OPVZ administrovat uzavření smlouvy o připojení dle bodu II. tohoto usnesení. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 

43) Žádost o schválení investiční akce – zhotovení zpevněných parkovacích ploch v areálu Zimního 
stadionu 

R.usn.č.826/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

1) SZM Příbram, p.o., IČO 71217975, záměr realizovat vnitřní uzavřené parkoviště v areálu Zimního 
stadionu Příbram, Legionářů č.p. 378, Příbram VII, a to dle parametrů uvedených v důvodové 
zprávě,  
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2) předložený návrh – žádost o schválení investiční akce – zhotovení zpevněných parkovacích ploch 
v areálu Zimního stadionu. 

 
                                                         hl.  pro  6 
 

44) Regulace hazardu 

R.usn.č.827/2019        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM 
 schválit Návrh obecně závazné vyhlášky, o regulaci provozování hazardních her. 

 
II.   u k l á d á   
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 09.09.2019. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
45) Návrh hodnotících kritérií zakázky „Výběr generálního dodavatele stavby – rekonstrukce aquaparku 
Příbram“ 

R.usn.č.828/2019        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

návrh hodnotících kritérií zakázky „Výběr generálního dodavatele stavby – rekonstrukce aquaparku 
Příbram“, uvedený v důvodové zprávě. 

 
II.   u k l á d á 
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 09.09.2019.  
 

                                                         hl.  pro  6 
  

 
46) Vybudování parkovacích míst na ulici Legionářů – Žádost zhotovitele stavby o prodloužení termínu 
dokončení díla 

R.usn.č.829/2019        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

žádost zhotovitele stavby o prodloužení termínu dokončení díla, dle důvodové zprávy, při realizaci díla 
„Vybudování parkovacích míst na ulici Legionářů“. 
 
II.   s c h v a l u j e   
1)  prodloužení termínu dokončení díla o 3 týdny, 
2) uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na investiční 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 k úpravě termínu. 

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

                                                         hl.  pro  6 
 
 

47) Stanovení nájemného společnosti 1.SčV, a.s. a plán investic do vodohospodářského majetku města 
na rok 2020 

R.usn.č.830/2019        
Rada    s t a h u j e 
 předložený materiál z dnešního jednání RM. 

 
                                                         hl.  pro  6 
 
 

48) Partnerství k projektu „Inkluzivní vzdělávání v Příbrami – 2. etapa“ 

R.usn.č.831/2019        
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Rada    s c h v a l u j e  
1) zapojení následujících příspěvkových organizací města Příbram jako partnerů s finančním 

příspěvkem v rámci projektu „Inkluzivní vzdělávání v Příbrami – 2. etapa“:  
Základní škola, Příbram – Březové Hory, Prokopská 337 
Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 
Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 
Základní škola, Příbram VIII, Školní 75 
Základní škola pod Svatou Horou, Příbram 
Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279, příspěvková organizace 
Waldorfská škola Příbram – mateřská škola, základní škola a střední škola 
Mateřská škola V Zahradě 
Mateřská škola Klubíčko 
Mateřská škola, Příbram VIII, Školní 131 
Mateřská škola, Příbram VII, Bratří Čapků 278 

 
2) uzavření Smlouvy o partnerství města Příbram se Základní školou, Příbram – Březové Hory, 

Prokopská 337, Základní školou, Příbram II, Jiráskovy sady 273, Základní školou, Příbram VII, 28. 
října 1, Základní školou, Příbram VIII, Školní 75, Základní školou pod Svatou Horou, Příbram, 
Základní školou, Příbram VII, Bratří Čapků 279, příspěvkovou organizací, Waldorfskou školou 
Příbram – mateřskou školou, základní školou a střední školou, Mateřskou školou V Zahradě, 
Mateřskou školou Klubíčko, Mateřskou školou, Příbram VIII, Školní 131 a Mateřskou školou, 
Příbram VII, Bratří Čapků 278 jako partnery s finančním příspěvkem v rámci projektu „Inkluzivní 
vzdělávání v Příbrami – 2. etapa“. 

 
                                                         hl.  pro  6 
 

 
49) Odstranění havarijního stavu stropu SPŠ a VOŠ Příbram 

R.usn.č.832/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

provedení prací k odstranění havarijního stavu stropu a uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. 
792/OIRM/2019 se společností Rychlé stavby s.r.o., se sídlem Holečkova 789/49, 150 00 Praha, IČO 
07201052 za nabídkovou cenu 194 535 Kč bez DPH. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
50) Různé      
 
 
 
Zápis ověřili: 
Ing. Jindřich Vařeka 
Svatopluk Chrastina 
 
Mgr. Jan Konvalinka, 
starosta 
 
Zapsala: Iva Černohorská 
Příbram, dne: 22.08.2019     
 
Ověřeno: 28.08.2019 
Vyvěšeno: 28.08.2019 


