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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 02.09.2019 

od 13.00 hodin na Městském úřadě Příbram 

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

Ověřovatelé zápisu: Ing. Martin Buršík, MBA; Mgr. Renáta Vesecká 
 
 
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. Možnost proplácení pomůcek na aktivizační činnost NDCaN od 01.09.2019 
6. Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2019 
7. Uzavření smlouvy o spořícím účtu  
8. Výjimka z pravidel č. 1/MěÚ/2018 – návrh na přidělení ubytovací buňky 
9. Odstranění nástupních ploch (staženo z programu) 

10. Zajištění pročištění příkopů (staženo z programu) 
11. Žádost ředitele Základní umělecké školy Antonína Dvořáka, Příbram o souhlas zřizovatele s podáním 

žádosti o navýšení nejvyššího počtu žáků školy 
12. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI v příspěvkové organizaci Základní škola, Příbram II, Jiráskovy 

sady 273 
13. Platový postup ředitelky Základní školy, Příbram VII, Bratří Čapků 279, příspěvkové organizace 
14. Žádost ředitelek MŠ o přehodnocení platového výměru a zařazení do 12.platové třídy 
15. Ledro – setkání spřátelených obcí 2019 
16. Informace o podané žádosti Osadního výboru Žežice o mimořádnou výpůjčku nebytových prostor v objektu 

Žežice čp. 7 
17. Komise RM 
18. Žádost o udělení výjimky ze zákazu požívání alkoholických nápojů dle vyhlášky č. 3/2018 ze dne 

18.06.2018  – „Vinný Košt s.r.o.“ 
19. Žádost o udělení výjimky ze zákazu požívání alkoholických nápojů dle vyhlášky č. 3/2018 ze dne 

18.06.2018  – „Hefaistos CZ s.r.o.“ 
20. Uzavření dohody o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu 
21. Vybudování elektrické přípojky na pozemku parc. č. 364/3, obec Příbram, katastrální území Žežice, a její 

připojení k distribuční soustavě ČEZ 
22. Zapůjčení 2 ks elektronických parkovacích karet 
23. Zpráva o aktuálním právním stavu věci město Příbram vs. STAFER  s. r. o. 
24. Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2019 v rámci kapitoly 786 - OIRM na straně běžných 

výdajů dle usnesení RM ze dne 04.02.2019 R.usn.č. 85/2019 bodu II 
25. Přijetí nadačního příspěvku z fondu Nadace ČEZ na projekt „Oranžový přechod v ulici Čs. armády   

a uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku na tento projekt“ 
26. Propagační materiály 
27. MŠ Klubíčko – žádost o povolení výjimky z počtu dětí na třídu 
28. Efektivní úřad města Příbram II – zpracování generelu dopravy, generelu parkování a pasportu veřejného 

osvětlení (2) - výsledek 
29. Bezplatné zapůjčení městského turistického vláčku na akci „Mistrovství Žežic ve volejbale 2019“ 
30. Informace o hospodaření Fondu zápůjček města Příbram za období od 19.03.2018 do 31.07.2019 
31. III. Poskytování energetických služeb metodou EPC pro vybrané objekty ve vlastnictví města Příbram – 

upřesnění zadávacích podmínek 
32. Chodníky v Příbrami – 2019 – dílčí části 1, 3 a 4 
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33. Dodávky, demontáž a montáž vodoměrů na studenou a teplou vodu v městských bytech v Příbrami – 
výběr dodavatele 

34. Modernizace osobního výtahu – Příbram III/143 – výběr dodavatele 
35. Různé 

 
R.usn.č.838/2019        
Rada      s c h v a l u j e 
              upravený program dnešního jednání RM. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
3) Informace členů RM 

 
  
4) Interpelace 

 
 
5) Možnost proplácení pomůcek na aktivizační činnost NDC a N od 1.9.2019 

R.usn.č.839/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

proplácení pomůcek na aktivizační činnost střediska Nízkoprahové denní centrum a Noclehárna         
od 1.9.2019 z provozního příspěvku určeného na provoz organizace Centrum sociálních a zdravotních 
služeb města Příbram. 
 

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

R.usn.č.840/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

 
6 a) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 na straně výdajů v rámci kapitoly 
741 - OE z důvodu poskytnutí finančního příspěvku do veřejné sbírky pořádané městem Kyjov 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 na straně výdajů v rámci kapitoly 741 - OE z 
důvodu poskytnutí finančního příspěvku do veřejné sbírky pořádané městem Kyjov. 

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

znak 
název 
akce 

prvek 
rozpočtu 

popis částka změny 

RP0247 741 - OE 6171 5321  002 
Příspěvky 

4711 Příspěvek do veřejné sbírky 5 000,00 

RP0247 741 - OE 6171 5901  001 
Ostatní 

3369 Rezerva z dotačních titulů -5 000,00 

 
 
6 b) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 na straně výdajů, tj. navýšení 
rozpočtu kapitoly 781 - SZM (investičního příspěvku příspěvkové organizaci Sportovní zařízení města 
Příbram o částku 1.130.983,00 Kč a snížení rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů) 
ve stejné výši z důvodu realizace investiční akce - zhotovení zpevněných parkovacích ploch v areálu 
zimního stadionu 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 na straně výdajů, tj. navýšení rozpočtu 
kapitoly 781 - SZM (investičního příspěvku příspěvkové organizaci Sportovní zařízení města Příbram o 
částku 1.130.983,00 Kč a snížení rozpočtu kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů) ve stejné výši z 
důvodu realizace investiční akce - zhotovení zpevněných parkovacích ploch v areálu zimního stadionu. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0253 741 - OE 6171 5901  001 Ostatní 3369 Rezerva z dotačních titulů -1 130 983,00 
RP0253 781 - SZM 3412 6351  001 Příspěvky 

zřizovatele 
3796 Investiční příspěvek 

zřizovatele 
1 130 983,00 
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6 c) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 na straně výdajů v rámci kapitoly 
786 – OIRM, tj. snížení kapitálových výdajů o částku 4.501.715,00 Kč a navýšení běžných výdajů ve 
stejné výši 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 na straně výdajů v rámci kapitoly 786 – 
OIRM, tj. snížení kapitálových výdajů o částku 4.501.715,00 Kč a navýšení běžných výdajů ve stejné 
výši.  

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0256 786 - 
OIRM  

3122 5171  012 Střední školy 3289 Opravy a údržba 4 501 715,00 

RP0256 786 - 
OIRM  

3639 6121  023 Revitalizace 
sídliště "Cíl" 

4552 Realizace stavby -627 809,00 

RP0256 786 - 
OIRM  

2219 6121  007 Parkovací 
stání 

4238 Parkovací stání - ul. 
Gen. Kholla, 
Příbram VII 

-3 360 480,00 

RP0256 786 - 
OIRM  

3311 6121  008 Divadlo A. 
Dvořáka Příbram 

4234 Hlediště -513 426,00 

 
 
6 d) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 na straně běžných výdajů, tj. 
snížení rozpočtu kapitoly 786 - OIRM o částku 500.410,00 Kč a posílení rozpočtu kapitoly 788 - ŠŠZ ve 
stejné výši z důvodu navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci města - Základní škole, 
Příbram VII, Školní 75 o částku 500.410,00 Kč na udržitelný rozvoj projektu "Modernizace 7. ZŠ v 
Příbrami" 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 na straně běžných výdajů, tj. snížení rozpočtu 
kapitoly 786 - OIRM o částku 500.410,00 Kč a posílení rozpočtu kapitoly 788 - ŠŠZ ve stejné výši z 
důvodu navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci města - Základní škole, Příbram VII, 
Školní 75 o částku 500.410,00 Kč na udržitelný rozvoj projektu "Modernizace 7. ZŠ v Příbrami". 

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

znak 
název 
akce 

prvek 
rozpočtu 

popis částka změny 

RP0217 788 - ŠŠZ 3113 5331  002 
Základní 
školy 

917 ZŠ Školní - neinvestiční příspěvek 500 410,00 

RP0255 786 - 
OIRM  

3113 5171  018 
Udržiteln
ost 
projektů 

3322 Údržba majetku -160 000,00 

RP0255 786 - 
OIRM  

3231 5171  020 
Základní 
uměleck
é školy 

3256 Opravy a udržování -340 410,00 

 
                                                      

6 e) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - 
OE (neinvestiční transfery ÚZ 00099) o částku 100.000,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 777 - OŠKS ve 
stejné výši z důvodu přijetí dotace na akci: Novák Fest z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu 
hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof v rámci Tematického zadání "Podpora hejtmana" 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE 
(neinvestiční transfery ÚZ 00099) o částku 100.000,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 777 - OŠKS ve 
stejné výši z důvodu přijetí dotace na akci: Novák Fest z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu 
hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof v rámci Tematického zadání "Podpora hejtmana"  

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0258 777 - 
OŠKS 

3319 5041 00099 006 Novák Fest 4844 Odměny za užití 
duševního vlastnictví 

100 000,00 

RP0259 741 - OE  4122 00099 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

2710 Dotace z fondu hejtmana 
Středočeského kraje 

100 000,00 

 
 
6 f) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE (transfery, ÚZ 13015) o částku 832.730,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OVV ve 
stejné výši z důvodu přijetí účelové dotace na výkon sociální práce 
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rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - 
OE (transfery, ÚZ 13015) o částku 832.730,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OVV ve stejné výši z 
důvodu přijetí účelové dotace na výkon sociální práce. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0260 719 - 
OVV 

4359 5167 13015 011 Výkon 
sociální práce 

3617 Školení -331 276,70 

RP0260 719 - 
OVV 

4359 5011 13015 011 Výkon 
sociální práce 

3579 Platy zaměstnanců 370 936,00 

RP0260 719 - 
OVV 

4359 5031 13015 011 Výkon 
sociální práce 

3580 Sociální pojištění 92 366,00 

RP0260 719 - 
OVV 

4359 5032 13015 011 Výkon 
sociální práce 

3581 Zdravotní pojištění 33 384,24 

RP0260 719 - 
OVV 

4349 5011 13015 011 Výkon 
sociální práce 

3576 Platy zaměstnanců 245 729,00 

RP0260 719 - 
OVV 

4349 5031 13015 011 Výkon 
sociální práce 

3577 Sociální pojištění 61 188,25 

RP0260 719 - 
OVV 

4349 5032 13015 011 Výkon 
sociální práce 

3578 Zdravotní pojištění 22 115,61 

RP0260 719 - 
OVV 

4341 5011 13015 011 Výkon 
sociální práce 

3573 Platy zaměstnanců 252 641,90 

RP0260 719 - 
OVV 

4341 5031 13015 011 Výkon 
sociální práce 

3574 Sociální pojištění 62 908,24 

RP0260 719 - 
OVV 

4341 5032 13015 011 Výkon 
sociální práce 

3575 Zdravotní pojištění 22 737,46 

RP0261 741 - OE  4116 13015 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

3532 Dotace na výkon sociální 
práce 

832 730,00 

                                                      
 
6 g) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - 
OE  (neinvestiční transfery) o částku 11.877,60 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ (Mateřská škola 
Rybička, Příbram II, Fibichova 272) z důvodu přijetí finančních prostředků z Operačního programu 
potravinové a materiální pomoci dle uzavřené smlouvy č. S-1729/ŘDP/2019 o projektu reg. č.: 
CZ.30.X.0/0.0/0.0/19_009/0000040 mezi organizacemi: Mateřská škola Rybička, Příbram II, Fibichova 272 
a Středočeský kraj 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE 
(neinvestiční transfery) o částku 11.877,60 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ (Mateřská škola 
Rybička, Příbram II, Fibichova 272) z důvodu přijetí finančních prostředků z Operačního programu 
potravinové a materiální pomoci dle uzavřené smlouvy č. S-1729/ŘDP/2019 o projektu reg. č.: 
CZ.30.X.0/0.0/0.0/19_009/0000040 mezi organizacemi: Mateřská škola Rybička, Příbram II, Fibichova 
272 a Středočeský kraj. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0264 741 - OE  4122 13014 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

4832 OP PMP 85 % 10 095,96 

RP0264 741 - OE  4122 13014 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

4833 OP PMP 15 % 1 781,64 

RP0264 788 - ŠŠZ 3111 5336  001 Mateřské 
školy 

4840 OP PMP 85 % 10 095,96 

RP0264 788 - ŠŠZ 3111 5336  001 Mateřské 
školy 

4841 OP PMP 15 % 1 781,64 

 
 
6 h) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - 
OE (neinvestiční transfery) o částku 153.608,70 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ (Základní škola, 
Příbram VII, 28. října 1) z důvodu přijetí finančních prostředků z Operačního programu potravinové a 
materiální pomoci dle uzavřené smlouvy č. S-1728/ŘDP/2019 o projektu reg. č.: 
CZ.30.X.0/0.0/0.0/19_009/0000040 mezi organizacemi: Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 a 
Středočeský kraj 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE 
(neinvestiční transfery) o částku 153.608,70 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ (Základní škola, 
Příbram VII, 28. října 1) z důvodu přijetí finančních prostředků z Operačního programu potravinové a 
materiální pomoci dle uzavřené smlouvy č. S-1728/ŘDP/2019 o projektu reg. č.: 
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CZ.30.X.0/0.0/0.0/19_009/0000040 mezi organizacemi: Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 a 
Středočeský kraj. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0265 788 - ŠŠZ 3113 5336  002 Základní školy 4842 OP PMP 85 % 130 567,39 
RP0265 788 - ŠŠZ 3113 5336  002 Základní školy 4843 OP PMP 15 % 23 041,31 

RP0265 741 - OE  4122 13014 002 Neinvestiční přijaté 
transfery 

4828 OP PMP 85 % 130 567,39 

RP0265 741 - OE  4122 13014 002 Neinvestiční přijaté 
transfery 

4829 OP PMP 15 % 23 041,31 

                                                      
 
6 i) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - 
OE (neinvestiční transfery) o částku 85.476,30 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ (Mateřská škola, 
Příbram VIII, Školní 131) z důvodu přijetí finančních prostředků z Operačního programu potravinové a 
materiální pomoci dle uzavřené smlouvy č. S-1731/ŘDP/2019 o projektu reg. č.: 
CZ.30.X.0/0.0/0.0/19_009/0000040 mezi organizacemi: Mateřská škola, Příbram VIII, Školní 131 a 
Středočeský kraj 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE 
(neinvestiční transfery) o částku 85.476,30 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ (Mateřská škola, 
Příbram VIII, Školní 131) z důvodu přijetí finančních prostředků z Operačního programu potravinové a 
materiální pomoci dle uzavřené smlouvy č. S-1731/ŘDP/2019 o projektu reg. č.: 
CZ.30.X.0/0.0/0.0/19_009/0000040 mezi organizacemi: Mateřská škola, Příbram VIII, Školní 131 a 
Středočeský kraj. 

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

znak 
název akce prvek rozpočtu popis částka změny 

RP0266 788 - ŠŠZ 3111 5336  001 Mateřské školy 4836 OP PMP 85 % 72 654,86 

RP0266 788 - ŠŠZ 3111 5336  001 Mateřské školy 4837 OP PMP 15 % 12 821,44 
RP0266 741 - OE  4122 13014 002 Neinvestiční 

přijaté transfery 
4834 OP PMP 85 % 72 654,86 

RP0266 741 - OE  4122 13014 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

4835 OP PMP 15 % 12 821,44 

 
 
6 j) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - 
OE (neinvestiční transfery) o částku 93.536,10 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ (Mateřská škola, 
Příbram VII, Bratří Čapků 278) z důvodu přijetí finančních prostředků z Operačního programu 
potravinové a materiální pomoci dle uzavřené smlouvy č. S-1730/ŘDP/2019 o projektu reg. č.: 
CZ.30.X.0/0.0/0.0/19_009/0000040 mezi organizacemi: Mateřská škola, Příbram VII, Bratří Čapků 278 a 
Středočeský kraj 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE 
(neinvestiční transfery) o částku 93.536,10 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ (Mateřská škola, 
Příbram VII, Bratří Čapků 278) z důvodu přijetí finančních prostředků z Operačního programu 
potravinové a materiální pomoci dle uzavřené smlouvy č. S-1730/ŘDP/2019 o projektu reg. č.: 
CZ.30.X.0/0.0/0.0/19_009/0000040 mezi organizacemi: Mateřská škola, Příbram VII, Bratří Čapků 278 
a Středočeský kraj. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpo
čtu 

popis částka změny 

RP0267 788 - ŠŠZ 3111 5336  001 Mateřské školy 4838 OP PMP 85 % 79 505,68 

RP0267 788 - ŠŠZ 3111 5336  001 Mateřské školy 4839 OP PMP 15 % 14 030,42 
RP0267 741 - OE  4122 13014 002 Neinvestiční 

přijaté transfery 
4830 OP PMP 85 % 79 505,68 

RP0267 741 - OE  4122 13014 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

4831 OP PMP 15 % 14 030,42 

 
 
6 k) 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 
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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. účelový 

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0263 749 - 
MěRK 

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

4589 15 % SR - Platy 1 679,10 

RP0263 749 - 
MěRK 

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

4590 85 % ESF - Platy 9 514,90 

RP0263 749 - 
MěRK 

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

4591 15 % SR - Pojistné 
na sociální 
zabezpečení  

419,85 

RP0263 749 - 
MěRK 

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

4592 85 % ESF - Pojistné 
na sociální 
zabezpečení 

2 379,15 

RP0263 749 - 
MěRK 

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

4593 15 % SR - Pojistné 
na veřejné zdravotní 
pojištění 

151,05 

RP0263 749 - 
MěRK 

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

4594 85 % ESF - Pojistné 
na veřejné zdravotní 
pojištění 

855,95 

RP0268 741 - OE  4116 13013 002 Neinvestiční přijaté 
transfery 

4588 85 % ESF 12 750,00 

RP0268 741 - OE  4116 13013 002 Neinvestiční přijaté 
transfery 

4587 15 % SR 2 250,00 

 
hl.  pro  7 

 
7) Uzavření smlouvy o spořícím účtu 

R.usn.č.841/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

1) uzavření smlouvy o termínovaném vkladu se společností UniCredit Bank Czech Republic and 
Slovakia, a. s. se sídlem Praha 4 – Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČO 649 48 242         
na částku 100 mil. Kč s úrokovou sazbou 1,65 % p. a. na dobu 6 měsíců, 

 
2) uzavření smlouvy o spořícím účtu se společností Česká spořitelna, a. s. se sídlem Praha 4, 

Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO 452 44 782 na částku 70 mil. Kč s úrokovou sazbou 1,54 % 
p. a. na dobu 1 měsíce. 

              
                                                       hl.  pro  7 

 

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

R.usn.č.842/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

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

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

                                                         hl.  pro  7 
 
 
9) Odstranění nástupních ploch 

(staženo z programu) 
 
 
10) Zajištění pročištění příkopů 

(staženo z programu) 
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11) Žádost ředitele Základní umělecké školy Antonína Dvořáka, Příbram o souhlas zřizovatele 
s podáním žádosti o navýšení nejvyššího počtu žáků školy 

R.usn.č.843/2019      
Rada    s o u h l a s í  

s tím, aby ředitel Základní umělecké školy Antonína Dvořáka, Příbram podal žádost o navýšení 
nejvyššího počtu žáků školy z 500 žáků na 650 žáků s účinností od 01.09.2020. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
12) Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI v příspěvkové organizaci Základní škola, Příbram II, 
Jiráskovy sady 273 

R.usn.č.844/2019        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í  

výsledky inspekční a kontrolní činnosti provedené Českou školní inspekcí ve dnech 06., 07.,13. a 
14.05.2019 v příspěvkové organizaci Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 279. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
13) Platový postup ředitelky Základní školy, Příbram VII, Bratří Čapků 279, příspěvkové organizace 

R.usn.č.845/2019        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í  

platový postup ředitelky Základní školy, Příbram VII, Bratří Čapků 279, příspěvkové organizace 
do 6. platového stupně 13. platové třídy stupnice platových tarifů s účinností od 01.09.2019. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
14) Žádost ředitelek MŠ o přehodnocení platového výměru a zařazení do 12. platové třídy 

R.usn.č.846/2019   
Rada    s c h v a l u j e  

změnu zařazení ředitelek mateřských škol zřizovaných městem Příbram z 11. do 12. platové třídy 
s účinností od 1. září 2019 s tím, že dojde k úpravě pracovní náplně ředitelek MŠ v souladu 
s požadavky na 12. platovou třídu.   
 

                                                         hl.  pro  5 
     proti 0 
    zdrž. 2  
 

15) Ledro - setkání spřátelených obcí 2019 

R.usn.č.847/2019        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

pozvánku partnerského města Ledro na setkání spřátelených obcí v září 2019.  
 

II.   s c h v a l u j e   
zahraniční pracovní cestu do Ledra (Itálie) k účasti na setkání spřátelených obcí, které se uskuteční     
ve dnech 27.09.-30.09.2019. Cesty se zúčastní zástupci města ve složení: Mgr. Jan Konvalinka, 
starosta; p. Michal Gerčák, předseda Komise zahraniční; řidič. Cestovní náklady (pojistné, stravné, 
kapesné pro zástupce města ve výši 40 %, doprava) a dar do výše 3.000,00 Kč hradí město Příbram    
z kap. 777 – OŠKS. Cesta se uskuteční služebním vozidlem. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 

16) Informace o podané žádosti Osadního výboru Žežice o mimořádnou výpůjčku nebytových prostor 
v objektu Žežice čp. 7 

R.usn.č.848/2019        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í  
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informaci OSM o podané žádosti Osadního výboru Žežice o výpůjčku nebytových prostor o výměře   
171 m2 v objektu Žežice čp. 7, a souhlasí s realizací mimořádné krátkodobé výpůjčky žadateli v termínu 
17.10.2019 od 17,00 hodin do 23,30 hodin, za účelem konání veřejné schůze občanů Žežic, na základě 
předávacího protokolu a s tím, že výpůjčka zahrnuje i poskytnutí 1 m3 palivového dříví.  
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
17) Komise RM 

R.usn.č.849/2019        
Rada    o d v o l á v á    

z důvodu absence na jednání komise 60 % a více: 
1) člena Komise dopravní – pana Ladislava Pechara, P
2) člena Komise kulturní, letopisecké a památkové – pana Ladislava Marka, 
3) člena Komise pro mládež, tělovýchovu a sport – pana Jakuba Huška, 
4) člena komise pro výchovu a vzdělávání – pana Tomáše Hlaváče, PaedDr., P  
5) člena Komise zdravotní a sociální – paní Mgr. Simonu Luftovou, 
 

                                                         hl.  pro  6 
     proti 0 

         zdrž. 1  
 
 

18) Žádost o udělení výjimky ze zákazu požívání alkoholických nápojů dle vyhlášky č. 3/2018   

ze dne 18.06.2018  – „Vinný Košt s. r. o.“ 

R.usn.č.850/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

udělení výjimky dle článku 4 písm. b) OZV Města Příbram č. 3/2018 ze dne 18.06.2018 na akci „Vinný 
Košt“ v Příbrami dne 12.10.2019 na nám. T.G.M, Příbram I. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 

19) Žádost o udělení výjimky ze zákazu požívání alkoholických nápojů dle vyhlášky č. 3/2018  
ze dne 18.06.2018  – „Hefaistos CZ s. r. o.“ 

R.usn.č.851/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

udělení výjimky dle článku 4 písm. b) OZV Města Příbram č. 3/2018 ze dne 18.06.2018 na akci „výstava 
NOŽE 2019 – XXVIII.“ ve dnech 07.09.2019 a 08.09.2019 v okolí Kulturního domu, Příbram VII. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
20) Uzavření dohody o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu 

R.usn.č.852/2019        
Rada    s t a h u j e 
 předložený materiál z dnešního jednání RM.  

 
                                                         hl.  pro  7 

 
 
21) Vybudování elektrické přípojky na pozemku parc. č. 364/3, obec Příbram, katastrální území Žežice, a 
její připojení k distribuční soustavě ČEZ 

R.usn.č.853/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

vybudování elektrické přípojky s jističem 20A/400V na pozemku parc. č. 364/3 v obci Příbram, 
katastrální území Žežice a napojení této přípojky k distribuční soustavě společnosti ČEZ distribuce. 
 

                                                                               hl.  pro  7 
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22) Zapůjčení 2 ks elektronických parkovacích karet 
R.usn.č.854/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

zapůjčení 2 ks elektronických parkovacích karet s úhradou parkovného, po dobu opravy fasády radnice, 
na parkoviště v ulici Primáře Václava Trnky v Příbrami I, pro paní Zdeňku Pokornou, IČO: 10208941,   
se sídlem: čp. 120, Hailova, Příbram I. 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
23) Zpráva o aktuálním právním stavu věci město Příbram vs. STAFER s.r.o. 

R.usn.č.855/2019    
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

zprávu o aktuálním právním stavu věci město Příbram vs. společnost STAFER s.r.o. zpracovanou 
advokátní kanceláří Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s.r.o. 
 
II.   s c h v a l u j e 

1) ukončení smlouvy o dílo č. 318/OIRM/2017, 
2) zahájení soudního sporu proti společnosti STAFER s.r.o., se sídlem Na Valešince 137, 261 01 

Příbram, IČO 27872441, za účelem vymáhání smluvní pokuty ve výši 56 493,60 Kč. 
 
III.   u k l á d á  
OPVZ ve spolupráci s AK Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s.r.o. IČO 03250202 učinit právní 
kroky související s rozhodnutím bodů I. a II. tohoto usnesení. 

 
                                                         hl.  pro  7 
 
 

24) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2019 v rámci kapitoly 786 - OIRM na straně běžných 
výdajů dle usnesení RM ze dne 04.02.2019 R.usn.č. 85/2019 bodu II 
R.usn.č.856/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2019 v rámci kapitoly 786 - OIRM na straně běžných výdajů dle 
usnesení RM ze dne 04.02.2019 R.usn.č. 85/2019 bodu II. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0257 786 - 
OIRM  

3639 5171  014 SZM 
Příbram 

3255 Opravy a udržování -3 336 386,00 

RP0257 786 - 
OIRM  

3122 5171  012 Střední školy 3289 Opravy a údržba 1 625 984,00 

RP0257 786 - 
OIRM  

3113 5171  019 Základní 
školy 

3872 Opravy a udržování 1 710 402,00 

 
                                                         hl.  pro  7 
 
 

25) Přijetí nadačního příspěvku z fondu Nadace ČEZ na projekt „Oranžový přechod v ulici Čs. armády“ 

R.usn.č.857/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

přijetí nadačního příspěvku z fondu Nadace ČEZ na projekt „Oranžový přechod v ulici Čs. armády 
a uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku na tento projekt“. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
26) Propagační materiály 

R.usn.č.858/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

poskytnutí propagačních materiálů pro potřeby vedení města a Odboru školství kultury a sportu jako 
dárků zdarma v celkové ceně po zaokrouhlení 45.155,00 Kč. 
 

                                                         hl.  pro  7 
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27) MŠ Klubíčko - žádost o povolení výjimky z počtu dětí na třídu 

R.usn.č.859/2019        
Rada    p o v o l u j e  

na základě žádosti ředitelky Mateřské školy Klubíčko výjimku z počtu přijatých dětí na třídu mateřské 
školy pro školní rok 2019/2020 v jedné třídě z 25 na 26 dětí. 
 

                                                         hl.  pro  5 
     proti 0 

         zdrž. 2  
 
 
28) Efektivní úřad města Příbram II – zpracování generelu dopravy, generelu parkování a pasportu 
veřejného osvětlení (2) - výsledek 

R.usn.č.860/2019        
Rada    I.   r o z h o d u j e 

o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá: 
 

 pro dílčí část 1: Generel dopravy nabídku společnosti HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 
se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, IČO 45797170, za nabídkovou cenu 1 657 500 Kč 
bez DPH/2 005 575 Kč s DPH;  

 pro dílčí část 2: Generel parkování nabídku společnosti HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 
se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, IČO 45797170, za nabídkovou cenu 331 500 Kč bez 
DPH/401 115 Kč s DPH; 

 pro dílčí část 3: Pasport veřejného osvětlení nabídku společnosti MDP GEO, s.r.o., se sídlem 
Masarykova 202, 763 26 Luhačovice, IČO 25588303, za nabídkovou cenu 956 500 Kč bez DPH/1 
157 365 Kč s DPH. 

 
II.   s c h v a l u j e 
uzavření smluv: 
 na dílčí části 1 a 2 se společností HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., se sídlem 

Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, IČO 45797170, za nabídkové ceny uvedené v bodě I; 
 na dílčí část 3 se společností MDP GEO, s.r.o., se sídlem Masarykova 202, 763 26 Luhačovice, 

IČO 25588303, za nabídkovou cenu 956 500 Kč bez DPH/1 157 365 Kč s DPH. 
 
III.   u k l á d á  
OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení jednotlivých dílčích částí zakázky dle 
bodů I. a II. tohoto usnesení. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
29) Bezplatné zapůjčení městského turistického vláčku na akci „Mistrovství Žežic ve volejbale 2019“ 

R.usn.č.861/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

bezplatné zapůjčení městského turistického vláčku na akci „Mistrovství Žežic ve volejbale 2019“           
III. ročník, která se koná dne 21.9.2019. 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
30) Informace o hospodaření Fondu zápůjček města Příbram za období od 19.03.2018 do 31.07.2019 

Hlasováno o návrhu Mgr. Konvalinky. 
R.usn.č.862/2019        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

informaci o hospodaření Fondu zápůjček města Příbram za období od 19.03.2018 do 31.07.2019. 
 
II.   d o p o r u č u j e   ZM 
zrušení Fondu zápůjček města Příbram. 

                                                         hl.  pro  7 
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31) III. Poskytování energetických služeb metodou EPC pro vybrané objekty ve vlastnictví města 
Příbram – upřesnění zadávacích podmínek 

Hlasováno o návrhu Mgr. Konvalinky. 
R.usn.č.863/2019        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

upřesnění zadávacích podmínek pro podání finálních nabídek na veřejnou zakázku  
„III. Poskytování energetických služeb metodou EPC pro vybrané objekty ve vlastnictví města Příbram“ 
v následujících bodech: 

 realizace zateplení půdního prostoru v ZŠ, Jiráskovy sady 273, Příbram v nepochozí variantě 

 realizace úsporných opatření vně výměníkové stanice při objektu ZŠ ve Školní ulici 75 
 
II.   u k l á d á  
OPVZ zpracovat upřesnění zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky a zadm inistrovat 
výzvu k podání finálních nabídek. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
32) Chodníky v Příbrami – 2019 - dílčí části 1, 3 a 4 

R.usn.č.864/2019        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

informaci o žádosti o odstoupení od zakázky „Chodníky v Příbrami – 2019“ zaslané společností 
PROGNATUS s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, 110 00 Praha, IČO 28952057 pro dílčí části 1, 3 a 
4 (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 vypsání nového zadávacího řízení veřejné zakázky na dílčí části 1, 3 a 4 za obdobných podmínek. 
 
III.   u k l á d á 
OPVZ učinit právní kroky související s opětovným vypsáním veřejné zakázky dle bodu II. tohoto 
usnesení.  
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 

33) Dodávka, demontáž a montáž vodoměrů na studenou a teplou vodu v městských bytech v Příbrami 
– výběr dodavatele 

R.usn.č.865/2019        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Dodávka, demontáž a montáž vodoměrů na studenou     
a teplou vodu v městských bytech v Příbrami“ (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 
1) o vyloučení společnosti ista Česká republika s.r.o., se sídlem Jeremiášova 947, 155 00 Praha,      

IČO 61056758 z výběrového řízení pro nesplnění zadávacích podmínek, 
2) o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku společnosti Maddeo 

CZ s.r.o., se sídlem Pobřežní 249/46, 186 00 Praha, IČO 27505421, za nabídkovou cenu             
352 490,00 Kč bez DPH. 

 
III.   s c h v a l u j e 
1) závěry hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a pořadí dodavatelů,  
2) uzavření smlouvy na zakázku „Dodávka, demontáž a montáž vodoměrů na studenou a teplou vodu 

v městských bytech v Příbrami“ se společností Maddeo CZ s.r.o., se sídlem Pobřežní 249/46,       
186 00 Praha, IČO 27505421, za nabídkovou cenu 352 490,00 Kč bez DPH. 
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IV.   u k l á d á 
OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o vyloučení dodavatele a o přidělení veřejné 
zakázky dle bodu II. a III. tohoto usnesení.  
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 

34) Modernizace osobního výtahu – Příbram III/143 – výběr dodavatele 

R.usn.č.866/2019        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Modernizace osobního výtahu – Příbram III/143“ (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 
1) o vyloučení společnosti Schindler CZ a.s., se sídlem Walterovo nám. 329/3, 158 00 Praha, IČO 

27127010 z výběrového řízení pro nesplnění zadávacích podmínek, 
2) o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku společnosti Výtahy 

Příbram s.r.o., se sídlem Gen. R. Tesaříka 135, 261 01 Příbram, IČO 24800503, za nabídkovou 
cenu 3 170 591,00 Kč bez DPH. 

 
III.   s c h v a l u j e 
1) závěry hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a pořadí dodavatelů,  
2) uzavření smlouvy na zakázku „Modernizace osobního výtahu – Příbram III/143“ se společností 

Výtahy Příbram s.r.o., se sídlem Gen. R. Tesaříka 135, 261 01 Příbram, IČO 24800503,                  
za nabídkovou cenu 3 170 591,00 Kč bez DPH. 

 
IV.   u k l á d á 
OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o vyloučení dodavatele a o přidělení veřejné 
zakázky dle bodu II. a III. tohoto usnesení.  
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
35) Různé      
 
 
Zápis ověřili: 
Ing. Martin Buršík, MBA 
Mgr. Renáta Vesecká 
 
Mgr. Jan Konvalinka, 
starosta 
 
Zapsala: Iva Černohorská 
Příbram, dne: 05.09.2019     
 
Ověřeno: 09.09.2019 
Vyvěšeno: 10.09.2019 


