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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 16.09.2019 

od 13.00 hodin na Městském úřadě Příbram 

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

Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Rotter, 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. MKDS rozšíření 2019 – KB 28 
6. Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2019 
7. Návrh na zvýšení stávajícího nájemného v NP č. 703 (ordinace) v Příbrami VI, ul. Husova čp. 257 
8. Použití neinvestičního příspěvku zřizovatele na předfinancování projektu “Inkluzivní vzdělávání v Příbrami 

– 2. etapa“ 
9. Převzetí technického zhodnocení budovy – inovace struktury datové sítě 

10. MŠ V Zahradě – žádost o souhlas zřizovatele s přijetím finančního daru 
11. Žádost ředitelky Mateřské školy, 28. října 55, Příbram VII o změnu Smlouvy o výpůjčce nemovitostí 
12. Prodej jízdních řádů MHD Příbram – stanovení ceny 
13. Žádost o dotaci – SK SPARTAK 
14. Žádost o dotaci – Hudební festival Antonína Dvořáka 
15. Žádost ředitelky Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 o souhlas zřizovatele s přijetím finančního daru 
16. Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 – žádost o souhlas zřizovatele se zapojením do projektu OPVVV 

Šablony II 
17. Waldorfská škola Příbram – nabídka nepotřebného majetku zřizovateli – posilovací stroje 
18. Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce zděné přístavby objektu čp. 282, Příbram VI – Březové Hory, 

nádvoří Msgre. Korejse 
19. 1) Návrh na částečnou revokaci usnesení Rady města Příbram ze dne 22.7.2019, a to bodu 2) usnesení č. 

738/2019 
2) Žádost o uzavření dohody o ukončení pachtovní smlouvy č. A 148/OSM/2019 

20. Dvě žádosti o prodej pozemku p. č. 28/50 v katastrálním území Zdaboř a části pozemku p. č. 4440/1  
o výměře 11 m2 z celkové výměry 84 m2 v katastrálním území Příbram 

21. Žádost o pronájem části pozemku p. č. 715/70 o výměře cca 80 m2 z celkové výměry 6029 m2 
v katastrálním území Březové Hory 

22. Úhrada částek za bezesmluvní užívání části pozemku p. č.1148, pozemku p. č. 1146 a části pozemku p. č. 
1145, vše v katastrálním území Příbram 

23. Návrh na uzavření dohody o ukončení smlouvy o pronájmu pozemků v k. ú. Podlesí nad Litavkou 
24. Žádost o prodej části pozemku p. č. 754/1 o výměře cca 2690 m2 z celkové výměry 2915 m2 v katastrálním 

území Lazec 
25. Žádost o prodej části pozemku p. č. 38 o výměře cca 200 m2 z celkové výměry 1461 m2 v katastrálním 

území Zavržice 
26. Žádost o prodej pozemku p. č. 2905/205 v katastrálním území Příbram 
27. Návrh na uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku p. č. 2520/1 o výměře 17 m2 z celkové výměry 1332 

m2 v katastrálním území Příbram 
28. 1) Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram ze dne 13.11.2017, č. usn. 863/2017/ZM 

2) Žádost o prodej části pozemku p. č. 1172/1 o výměře cca 440 m2 z celkové výměry 13338 m2 
v katastrálním území Podlesí nad Litavkou 
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29. 1) Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram ze dne 12.12.2016, č. usn. 624/2016/ZM 
2) Směna pozemků v katastrálním území Březové Hory 

30. Výkup pozemků v k. ú. Příbram a v k. ú. Zdaboř, včetně stavby komunikace, chodníku a veřejného 
osvětlení 

31. Žádost o prodej pozemku p. č. 533/1 a části pozemku p. č. 535/1, oba v katastrálním území Trhové 
Dušníky 

32. 1) Návrh na revokaci usnesení Rady města Příbram ze dne 13.2.2017, č. usn. 140/2017 
2) Návrh na výkup pozemků p. č. 9/23, p. č. 734/26, p. č. 734/27, p. č. 736/8, p. č. 745/4, p. č. 746/3, p. č. 
747/25 a p. č. 748/3, vše v k. ú. Lazec a prodej části pozemku p. č. 647/47 v k. ú. Březové Hory 

33. Žádost spolku Babíkov z. s. o souhlas s umístěním sídla 
34. Žádost o krátkodobý pronájem jednacího sálu v budově města na nám. T. G. Masaryka 121, Příbram I 
35. Návrh na prodej části technologického zařízení transformační stanice PB_3956 Příbram ve vlastnictví 

města Příbram, a uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru v objektu Příbram VIII, č. p. 75, v části 
budovy Základní školy, Školní 75, Příbram VIII 

36. Návrh programu 10. zasedání ZM dne 07.10.2019 
37. Směrnice č. 4/2019, která upravuje přidělování a užívání mobilních telefonů a SIM karet 
38. Částečná revokace R.usn.č.849/2019 ze dne 02.09.2019 
39. Výjimka z Pravidel č. 1/2018/MěÚ – návrh na přidělení ubytovací buňky 
40. Návrh na přidělení bytu v DPS 
41. Žádost o splátkový kalendář CK Příbram, z. s.  
42. Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279, p. o. – souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného 

finančního daru v rámci projektu Obědy pro děti 
43. Žádost ředitele Základní umělecké školy Antonína Dvořáka, Příbram o souhlas zřizovatele s převodem 

finančních prostředků z rezervního do investičního fondu a o navýšení investičního příspěvku 
44. Informace o podané výpovědi ze smlouvy o pronájmu A č. 798/OSM/2016 ze dne 15.08.2016 
45. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení STL plynovodní přípojky – p. č. 4606/1 v k. ú. 

Příbram 
46. Žádost o udělení souhlasu s umístěním fasádního komína nad pozemkem p. č. 521/58 v k. ú. Březové 

Hory 
47. Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2019 v rámci kapitoly 786 - OIRM na straně kapitálových 

výdajů dle usnesení RM ze dne 04.02.2019 R.usn.č. 85/2019 bodu II. 
48. Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Pořízení nádob na tříděný odpad v místních částech 

města Příbram“ 
49. Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram 
50. Uzavření dohody o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu 
51. Osvobození od placení sjednané ceny za parkování na placených parkovištích pro držitele průkazů ZTP   

a ZTP/P 
52. Žádost o pronájem částí pozemků p.č. 7/2 a p.č. 9/1, oba v k.ú. Příbram 
53. Návrh na uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. A 1119/OSM/2018 ze dne 4.1.2019 
54. Stanovení nájemného společnosti 1. SčV, a.s. a plán investic do vodohospodářského majetku města        

na rok 2020 
55. Návrh plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací 
56. Vybudování parkovacích míst na ulici Legionářů – změna rozsahu prací 
57. Podání žádosti o dotaci na projekt „Podpora soc. vyloučených a soc. vyloučením ohrožených obyvatel 

města Příbram při získávání a udržení si bydlení“ 
58. Různé 

 
R.usn.č.867/2019        
Rada      s c h v a l u j e 
              upravený program dnešního jednání RM. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 

3) Informace členů RM 

 
 
4) Interpelace 
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5) MKDS rozšíření 2019 – KB 28 

R.usn.č.868/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na rozšíření Městského kamerového dohlížecího systému  
o kamerové body č. 27 až č. 31 se společností INTEGOO s.r.o., se sídlem Truhlářská 1520/23, 110 00 
Praha 1 – Nové Město, IČO: 269 12 571, DIČ: CZ 269 12 571, jehož obsahem bude změna umístění 
KB 28. 
 

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

R.usn.č.869/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

 
6 a) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu na rok 2019 v rámci příjmů kapitoly 741 - OE 
(neinvestiční transfery ÚZ 13013) z důvodu správného zaúčtování 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 na rok 2019 v rámci příjmů kapitoly 741 - OE (neinvestiční 
transfery ÚZ 13013) z důvodu správného zaúčtování 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 

RP0273 741 - OE  4116 13013 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

3957 Neinvestiční účelová dotace 
MPSV 89 % 

1 325 708,62 

RP0273 741 - OE  4116 13013 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

3958 Neinvestiční účelová dotace 
MPSV 11 % 

-1 325 708,62 

 
 

6 b) 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 červenec 2019) od 
Úřadu práce ČR dle Dohody č. PBA-VZ-43/2017 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 červenec 2019) od 
Úřadu práce ČR dle Dohody č. PBA-VZ-43/2017 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 

RP0278 741 - OE  4116 13101 002 Neinvestiční přijaté transfery 4630 Nové 
pracovní 
příležitost
i SR 

16 000,00 

RP0283 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 

RP0283 717 - MP 5311 5031 13101 002 OP Zaměstnanost - 
vytvoření prac. příležitostí v 
rámci veřejně prospěšných prací 
(koordinátor a pomocník APK) 

4632 Pojistné 
na 
sociální 
zabezpeč
ení SR 

4 000,00 

RP0283 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 
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6 c) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 na straně výdajů, tj. snížení 
rozpočtu kapitoly 777 - OŠKS o částku 1.916.002,90 Kč a navýšení rozpočtu kapitoly 759 - MKS ve stejné 
výši v souvislosti se stanovením rozpočtu na rok 2019 zřízené organizační složky bez právní 
subjektivity Městské kulturní centrum Příbram se sídlem Špitálská 18, Příbram I od 01.09.2019 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 na straně výdajů, tj. snížení rozpočtu kapitoly 
777 - OŠKS o částku 1.916.002,90 Kč a navýšení rozpočtu kapitoly 759 - MKS ve stejné výši v 
souvislosti se stanovením rozpočtu na rok 2019 zřízené organizační složky bez právní subjektivity 
Městské kulturní centrum Příbram se sídlem Špitálská 18, Příbram I od 01.09.2019. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0276 777 - 
OŠKS 

3319 5169  002 Ostatní kultura, 
sport, infocentrum 

4562 Nákup služeb -290 000,00 

RP0276 777 - 
OŠKS 

3319 5163  002 Ostatní kultura, 
sport, infocentrum 

4563 Pojištění -10 000,00 

RP0276 777 - 
OŠKS 

3319 5169  002 Ostatní kultura, 
sport, infocentrum 

3724 Nákup služeb -768 481,00 

RP0276 777 - 
OŠKS 

3319 5139  002 Ostatní kultura, 
sport, infocentrum 

3725 Nákup materiálu -2 811,00 

RP0276 777 - 
OŠKS 

3319 5041  002 Ostatní kultura, 
sport, infocentrum 

3767 Odměny 
umělcům a jejich 
zástupcům 

-231 750,90 

RP0276 777 - 
OŠKS 

3319 5175  002 Ostatní kultura, 
sport, infocentrum 

4156 Pohoštění, 
odměny pro děti 

-2 960,00 

RP0276 777 - 
OŠKS 

3319 5169  002 Ostatní kultura, 
sport, infocentrum 

3883 Nákup ostatních 
služeb 

-250 000,00 

RP0276 777 - 
OŠKS 

3319 5139  002 Ostatní kultura, 
sport, infocentrum 

4157 Nákup materiálu -1 000,00 

RP0276 777 - 
OŠKS 

3319 5041  002 Ostatní kultura, 
sport, infocentrum 

4158 Odměny 
umělcům a jejich 
zástupcům 

-300 000,00 

RP0276 777 - 
OŠKS 

3319 5164  002 Ostatní kultura, 
sport, infocentrum 

4171 Nájemné -50 000,00 

RP0276 777 - 
OŠKS 

6320 5163  002 Ostatní kultura, 
sport, infocentrum 

4461 Pojištění celé 
akce  

-9 000,00 

RP0277 759 - 
MKC 

6320 5163  005 Připomenutí 30. 
výročí sametové 
revoluce 

4801 Pojištění 10 000,00 

RP0277 759 - 
MKC 

3319 5169  005 Připomenutí 30. 
výročí sametové 
revoluce 

4802 Nákup ostatních 
služeb 

290 000,00 

RP0277 759 - 
MKC 

3319 5175  003 Advent a vánoční 
trhy 

4792 Pohoštění 2 960,00 

RP0277 759 - 
MKC 

3319 5169  003 Advent a vánoční 
trhy 

4794 Nákup ostatních 
služeb 

768 481,00 

RP0277 759 - 
MKC 

3319 5139  003 Advent a vánoční 
trhy 

4795 Nákup materiálu 2 811,00 

RP0277 759 - 
MKC 

3319 5041  003 Advent a vánoční 
trhy 

4793 Odměny za užití 
duševního 
vlastnictví 

231 750,90 

RP0277 759 - 
MKC 

6320 5163  004 Šalmaj 4796 Pojištění celé 
akce 

9 000,00 

RP0277 759 - 
MKC 

3319 5164  004 Šalmaj 4800 Nájemné 50 000,00 

RP0277 759 - 
MKC 

3319 5139  004 Šalmaj 4799 Nákup materiálu 1 000,00 

RP0277 759 - 
MKC 

3319 5169  004 Šalmaj 4798 Nákup ostatních 
služeb 

250 000,00 

RP0277 759 - 
MKC 

3319 5041  004 Šalmaj 4797 Odměny za užití 
duševního 
vlastnictví 

300 000,00 

 
 

6 d) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 na straně výdajů v rámci kapitoly 
789 - SOSH 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 na straně výdajů v rámci kapitoly 789 – 
SOSH. 

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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RP0271 789 - 
SOSH 

2219 5171  001 Provoz SSZ - 
přenos dat 

3653 SSZ a PA provoz a 
údržba 

-400 000,00 

RP0271 789 - 
SOSH 

2219 5171  002 Opravy a 
údržba 

3657 Oprava a údržba 
komunikací 

1 100 000,00 

RP0271 789 - 
SOSH 

2219 5169  002 Opravy a 
údržba 

4458 Služby spojené s PA 80 000,00 

RP0271 789 - 
SOSH 

2221 5138  004 Dopravní 
obslužnost 

4500 Brožura: Jízdní řády 20 000,00 

RP0271 789 - 
SOSH 

2221 6121  001 Pozemní 
komunikace a 
silniční doprava 

3739 Autobusové čekárny  - 
nové 

400 000,00 

RP0271 789 - 
SOSH 

2212 5171  002 Opravy a 
údržba 

4541 Opravy mostů -700 000,00 

RP0271 789 - 
SOSH 

2219 6122  001 Pozemní 
komunikace a 
silniční doprava 

4180 Parkovací automaty -500 000,00 

 
 

6 e) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE (příspěvek ÚZ 13101) 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 
vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. PBA-V-
38/2019 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - 
OE (příspěvek ÚZ 13101) 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 vytvoření 
pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. PBA-V-38/2019. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0279 741 - OE  4116 13101 002 Neinvestiční přijaté 
transfery 

4845 VPP - Dohoda 
s ÚP č. PBA-V-
38/2019 

15 000,00 

RP0284 749 - 
MěRK 

6409 5011 13101 001 Běžné výdaje - 
správa a údržba bytů a 
nebytů 

4846 Platy 11 194,00 

RP0284 749 - 
MěRK 

6409 5031 13101 001 Běžné výdaje - 
správa a údržba bytů a 
nebytů 

4847 Povinné 
pojistné na 
sociální 
zabezpečení  

2 799,00 

RP0284 749 - 
MěRK 

6409 5032 13101 001 Běžné výdaje - 
správa a údržba bytů a 
nebytů 

4848 Povinné 
pojistné na 
veřejné 
zdravotní 
pojištění 

1 007,00 

 
 

6 f) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu výdajů 
kapitoly 778 - DAD (neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci Divadlo A. Dvořáka Příbram) 
o částku 40.000,00 Kč a snížení rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE (prvek č. 660 Rezerva starosty) ve 
stejné výši z důvodu poskytnutí příspěvku na raut k výročí 60 let Divadla A. Dvořáka Příbram 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 778 - 
DAD (neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci Divadlo A. Dvořáka Příbram) o částku 
40.000,00 Kč a snížení rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE (prvek č. 660 Rezerva starosty) ve stejné výši 
z důvodu poskytnutí příspěvku na raut k výročí 60 let Divadla A. Dvořáka Příbram. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0286 778 - 
DAD 

3311 5331  001 Příspěvky 
zřizovatele 

522 Neinvestiční příspěvek - 
divadlo 

40 000,00 

RP0286 741 - OE 6171 5901  001 Ostatní 660 Rezerva starosty -40 000,00 
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6 g) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 na straně výdajů, tj. snížení 
rozpočtu kapitoly 777 - OŠKS (prvku č. 1301 Rezerva) o částku 120.848,00 Kč a navýšení rozpočtu 
kapitoly 788 - ŠŠZ, investičního příspěvku zřízené příspěvkové organizaci Mateřská škola pod Svatou 
Horou, Nám. Dr. Josefa Theurera 262, Příbram II z důvodu pořízení nového konvektomatu do školní 
kuchyně 

rozpočtového opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 na straně výdajů, tj. snížení rozpočtu 
kapitoly 777 - OŠKS (prvku č. 1301 Rezerva) o částku 120.848,00 Kč a navýšení rozpočtu kapitoly 788 
- ŠŠZ, investičního příspěvku zřízené příspěvkové organizaci Mateřská škola pod Svatou Horou, Nám. 
Dr. Josefa Theurera 262, Příbram II z důvodu pořízení nového konvektomatu do školní kuchyně.  

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0289 788 - ŠŠZ 3111 6351  001 Mateřské školy -  
investiční transfery 

4456 MŠ pod Svatou 
Horou - investiční 
příspěvek 

120 848,00 

RP0289 777 - 
OŠKS 

3299 5901  004 Školství 1301 Rezerva  -120 848,00 

 
 

6 h) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 na straně výdajů, tj. snížení 
rozpočtu kapitoly 777 - OŠKS (prvku č. 1301 Rezerva) o částku 100.000,00 Kč a navýšení rozpočtu 
kapitoly 788 - ŠŠZ, investičního příspěvku zřízené příspěvkové organizaci Mateřská škola V Zahradě, 
Jungmannova 416, Příbram III o 100.000,00 Kč z důvodu pořízení herního prvku do školní zahrady 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 na straně výdajů, tj. snížení rozpočtu kapitoly 
777 - OŠKS (prvku č. 1301 Rezerva) o částku 100.000,00 Kč a navýšení rozpočtu kapitoly 788 - ŠŠZ, 
investičního příspěvku zřízené příspěvkové organizaci Mateřská škola V Zahradě, Jungmannova 416, 
Příbram III o 100.000,00 Kč z důvodu pořízení herního prvku do školní zahrady. 

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

znak 
název akce prvek rozpočtu popis částka změny 

RP0281 777 - 
OŠKS 

3299 5901  004 Školství 1301 Rezerva  -100 000,00 

RP0281 788 - ŠŠZ 3111 6351  001 Mateřské 
školy -  investiční 
transfery 

4455 MŠ V Zahradě - 
investiční 
příspěvek 

100 000,00 

 
 

6 i) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 na straně výdajů, tj. snížení 
rozpočtu kapitoly 777 - OŠKS (prvku č. 1301 Rezerva) o částku 71.209,00 Kč a navýšení rozpočtu 
kapitoly 788 - ŠŠZ, investičního příspěvku zřízené příspěvkové organizaci Základní škola Příbram -
Březové Hory, Prokopská 337, Příbram VI - Březové Hory o částku 71.209,00 Kč z důvodu pořízení 
basketbalových desek s příslušenstvím do školní tělocvičny 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 na straně výdajů, tj. snížení rozpočtu kapitoly 
777 - OŠKS (prvku č. 1301 Rezerva) o částku 71.209,00 Kč a navýšení rozpočtu kapitoly 788 - ŠŠZ, 
investičního příspěvku zřízené příspěvkové organizaci Základní škola Příbram -Březové Hory, 
Prokopská 337, Příbram VI - Březové Hory o částku 71.209,00 Kč z důvodu pořízení basketbalových 
desek s příslušenstvím do školní tělocvičny. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0282 777 - 
OŠKS 

3299 5901  004 Školství 1301 Rezerva  -71 209,00 

RP0282 788 - ŠŠZ 3113 6351  002 Základní školy 
- investiční 
transfery 

3640 ZŠ, Příbram - Březové 
Hory, Prokopská 337 - 
investiční příspěvek 

71 209,00 

 
 

6 j) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 na straně výdajů v rámci kapitoly 
786 - OIRM 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 na straně výdajů v rámci kapitoly 786 – 
OIRM. 

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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RP0291 786 - 
OIRM  

3311 6121  008 Divadlo A. 
Dvořáka 
Příbram 

4234 Hlediště -482 107,00 

RP0291 786 - 
OIRM  

3122 5171  012 Střední 
školy 

3289 Opravy a údržba 482 107,00 

 
                                                         hl.  pro  6 

 
7) Návrh na zvýšení stávajícího nájemného v NP č. 703 (ordinace) v Příbrami VI, ul. Husova čp. 257 

R.usn.č.870/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

návrh na zvýšení stávajícího nájemného 220 Kč/m2/rok nájemci nebytových prostor č. 703 (ordinace) 
v budově čp. 257, Husova ul., Příbram VI, MUDr. Jarmile Pracné, bytem B

 na cenu obvyklého nájemného 500 Kč/m2/rok (bez DPH). 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
8) Použití neinvestičního příspěvku zřizovatele na předfinancování projektu “Inkluzivní vzdělávání 
v Příbrami – 2. etapa“ 

R.usn.č.871/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

použití neinvestičního příspěvku zřizovatele na předfinancování projektu “Inkluzivní vzdělávání 
v Příbrami – 2. etapa“ po celou dobu trvání projektu. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
9) Převzetí technického zhodnocení budovy – inovace struktury datové sítě 

R.usn.č.872/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

převzetí technického zhodnocení – inovaci struktury datové sítě v levém a pravém pavilónu Základní 
školy, Příbram VIII, Školní 75 v celkové výši 171.424,00 Kč. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
10) Mateřská škola V Zahradě – žádost o souhlas zřizovatele s přijetím finančního daru 

R.usn.č.873/2019        
Rada    s o u h l a s í  

s tím, aby Mateřská škola V Zahradě, Jungmannova 416, 261 01 Příbram III, přijala účelově určený 
finanční dar ve výši 10.000,00 Kč od firmy Vyladěný Internet, s.r.o., Suchodol 4, 261 01 Suchodol,      
IČ: 24158607 na zakoupení zahradního komponentu – pružinové houpadlo. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
11) Žádost ředitelky Mateřské školy, 28. října 55, Příbram VII o změnu Smlouvy o výpůjčce nemovitostí 
R.usn.č.874/2019      
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

žádost ředitelky MŠ 28. října 55, Příbram VII o změnu výpůjčky části pozemku parcelní číslo 515/50 
v katastrálním území 735515 Březové Hory. 
 
II.   s c h v a l u j e   
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nemovitostí č. 239/OŠKSIS/2014 mezi městem Příbram 
a Mateřskou školou 28. října 55, Příbram VII dle návrhu předloženého ředitelkou mateřské školy. 
 

                                                         hl.  pro  6 
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12) Prodej jízdních řádů MHD Příbram – stanovení ceny 

R.usn.č.875/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

prodejní cenu brožury s jízdními řády MHD 15 Kč/ks. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

13) Žádost o dotaci – SK SPARTAK 

Hlasováno o návrhu Ing. Rottera. 
R.usn.č.876/2019        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM  

schválit poskytnutí dotace ve výši 300.000,00 Kč pro subjekt SK SPARTAK Příbram, spolek, Žižkova 
694, 261 01 Příbram II, IČO: 61904899, na projekt s názvem „Areál SK SPARTAK Příbram“, 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, a to ke dni podpisu smlouvy. 

 
II.   u k l á d á 
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 7.10.2019. 
 

                                                         hl.  pro  5 
                 zdrž. 1  

 
 
14) Žádost o dotaci – Hudební festival Antonína Dvořáka 

R.usn.č.877/2019        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM 

1) schválit poskytnutí víceleté dotace na roky 2020 - 2023 subjektu Dvořákovo Příbramsko, z. ú., IČO 
04288254, Žižkova 708, Příbram II, 261 01 Příbram, na realizaci projektu Hudební festival Antonína 
Dvořáka takto: 
2020 ve výši 1.500.00,00 Kč 
2021 ve výši 1.500.00,00 Kč 
2022 ve výši 1.500.00,00 Kč 
2023 ve výši 1.500.00,00 Kč 

 
2) schválit uzavření dodatku Licenční smlouvy k ochranným známkám č. 1209/OPVZ/2015                

se subjektem Dvořákovo Příbramsko, z. ú., IČO 04288254, Žižkova 708, Příbram II, 261 01 
Příbram, na základě kterého bude subjektu prodlouženo oprávnění k výkonu práva ze dvou 
kombinovaných ochranných známek zapsaných u Úřadu Průmyslového vlastnictví pod číslem 
zápisu 274761 a 274762 a číslem spisu 422060 a 422061, které jsou užívány pouze při pořádání 
Hudebního festivalu Antonína Dvořáka Příbram, a to do roku 2030.                                    

 
II.   u k l á d á 
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 7.10.2019. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
15) Žádost ředitelky Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 o souhlas zřizovatele s přijetím finančního 
daru 

R.usn.č.878/2019        
Rada    s o u h l a s í  

s tím, aby ředitelka Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 přijala finanční dar ve výši 200.000,00 Kč    
od pana  trvale bytem  účelově určený 
na realizaci akustického odhlučnění učebny v hlavní budově školy. Případná rozdílová částka bude 
využita na nákup vybavení souvisejícího s činností školy. 
 

                                                         hl.  pro  6 
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16) Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 – žádost o souhlas zřizovatele se zapojením do projektu 
OPVVV Šablony II 
R.usn.č.879/2019        
Rada    s o u h l a s í  

s tím, aby Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 realizovala projekt pod názvem „Podpora výuky II“ 
v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání „Šablony II“ výzva č. 02_18_063 pro období 
od  01.09.2019 do 31.08.2021. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
17) Waldorfská škola Příbram – nabídka nepotřebného majetku zřizovateli – posilovací stroje 

R.usn.č.880/2019        
Rada    s o u h l a s í  

s bezúplatným převodem posilovacích strojů Lavice BODYSCULPTURE 1700. inv. č. 18DM26688, 
Ergonometr LANDFIT GD 3950, inv, č. 18DM26680, Eliptical Landfit GD 65, inv. č. 18DM26682, 
Běžecký pás INSPORTLINE Genesis, inv. č. 18DM26714 a Cyklotrenažér, inv. č. 18DM26681,  
z majetku Waldorfské školy Příbram – mateřské školy, základní školy a střední školy do majetku 
příspěvkových organizací zřizovaných městem Příbram dle předloženého návrhu. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
18) Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce zděné přístavby objektu čp. 282, Příbram VI – Březové Hory, 
nádvoří Msgre. Korejse 

R.usn.č.881/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o výpůjčce zděné přístavby objektu čp. 282,  Příbram VI – Březové Hory, nádvoří 
Msgre. Korejse, o výměře cca 8 m2, jenž je součástí pozemku parc. č. 134/15 o výměře 91 m2, ostatní 
plocha, v k. ú. Březové Hory, (dle situačního plánku v příloze tohoto materiálu), mezi půjčitelem městem 
Příbram a vypůjčiteli paní  bytem  

, a panem , bytem 
, na dobu neurčitou, za účelem uskladnění 

zahradního nářadí. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
19) 1) Návrh na částečnou revokaci usnesení Rady města Příbram ze dne 22.7.2019, a to bodu 2) 
usnesení č. 738/2019 
2) Žádost o uzavření dohody o ukončení pachtovní smlouvy č. A 148/OSM/2019 

R.usn.č.882/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

1) částečnou revokaci usnesení Rady města Příbram ze dne 22.7.2019, a to bodu 2) usn. č. 738/2019, 
 
2) uzavření dohody o ukončení pachtovní smlouvy č. A 148/OSM/2019 uzavřené dne 20.2.2019 mezi 

propachtovatelem městem Příbram a pachtýřem panem , bytem  
 a to ke dni 31.8.2019, s podmínkou splnění veškerých závazků založených 

smlouvou. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
20) Dvě žádosti o prodej pozemku p. č. 28/50 v katastrálním území Zdaboř a části pozemku p. č. 4440/1   
o výměře 11 m2 z celkové výměry 84 m2 v katastrálním území Příbram 

R.usn.č.883/2019        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

1) úhradu částky za bezesmluvní užívání pozemku p. č. 28/50 v katastrálním území Zdaboř, ve výši        
41 Kč/m2/rok a části pozemku p. č. 4440/1 o výměře 11 m2 z celkové výměry 84 m2 (dle 
geometrického plánu č. 5976-30/2018 se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 4440/9) v katastrálním 
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území Příbram, ve výši 41Kč/m2/rok, panem , bytem D
 a to za období od 21.1.2016 do 21.1.2019, 

 
2) úhradu částky za bezesmluvní užívání pozemku p. č. 28/50 v katastrálním území Zdaboř, ve výši        

41 Kč/m2/rok a části pozemku p. č. 4440/1 o výměře 11 m2 z celkové výměry 84 m2 (dle 
geometrického plánu č. 5976-30/2018 se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 4440/9) v katastrálním 
území Příbram, ve výši 41 Kč/m2/rok, panem , bytem 

, a to zpětně od 22.1.2019. 
 
II.   d o p o r u č u j e   ZM 
schválit záměr prodeje pozemku p. č. 28/50 v katastrálním území Zdaboř a části pozemku p. č. 4440/1 
o výměře 11 m2 z celkové výměry 84 m2 (dle geometrického plánu č. 5976-30/2018 se jedná o nově 
vzniklý pozemek p. č. 4440/9) v katastrálním území Příbram, formou výběrového řízení – obálkovou 
metodou nejvyšší nabídce, minimální výše podání 1.030 Kč/m2. 
 
III.   u k l á d á  
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 7.10.2019. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
21) Žádost o pronájem části pozemku p. č. 715/70 o výměře cca 80 m2 z celkové výměry 6029 m2 
v katastrálním území Březové Hory 

Hlasováno o návrhu Ing. Buršíka. 
Usn. nebylo přijato.        
Rada    s c h v a l u j e  

pronájem části pozemku p. č. 715/70 o výměře 80 m2 z celkové výměry 6029 m2 v katastrálním území 
Březové Hory (část pozemku vyznačena v situačním snímku, který je nedílnou součástí tohoto 
materiálu), za cenu 22 Kč/m2/rok, paní Lence Rožcové, IČO 69373884, 

, na dobu neurčitou, za účelem využití pozemku jako venkovní prodejní plochy 
květin. 
 

                                                              hl.  pro  2  
                  proti 3 

                      zdrž. 1  
Návrh nebyl přijat. 
 

 
R.usn.č.884/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

pronájem části pozemku p. č. 715/70 o výměře 80 m2 z celkové výměry 6029 m2 v katastrálním území 
Březové Hory (část pozemku vyznačena v situačním snímku, který je nedílnou součástí tohoto 
materiálu), za cenu 22 Kč/m2/rok, paní Lence Rožcové, IČO 69373884, 

 na dobu neurčitou, za účelem využití pozemku jako oplocené, štěrkem zpevněné, 
venkovní prodejní plochy květin, s tím, že vzhled budovaného oplocení podléhá souhlasu architekta 
města a dále s povinností nájemce uvést předmět nájmu po skončení smluvního vztahu do původního 
stavu jeho zatravněním. 
 

        hl.  pro  4  
             zdrž. 2  

 
 

22) Úhrada částek za bezesmluvní užívání části pozemku p. č. 1148, pozemku p. č. 1146 a části pozemku 
p. č. 1145, vše v katastrálním území Příbram 

R.usn.č.885/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

1) úhradu částky za bezesmluvní užívání části pozemku p. č. 1148 o výměře 7 m2 z celkové výměry 
439 m2 (dle geometrického plánu č. 6183-71/2019 se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 1148/2) 
v katastrálním území Příbram, ve výši 57 Kč/m2/rok, a to zpětně za tři roky, městem Příbram panu     

 bytem   
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2) úhradu částky za bezesmluvní užívání části pozemku p. č. 1145 o výměře 160 m2 z celkové 
výměry 190 m2 (dle geometrického plánu č. 6183-71/2019 se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 
1145/1) v katastrálním území Příbram, ve výši 41 Kč/m2/rok a pozemku p. č. 1146 v katastrálním 
území Příbram, ve výši 36 Kč/m2/rok, a to zpětně za tři roky, panem , bytem 

 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
23) Návrh na uzavření dohody o ukončení smlouvy o pronájmu pozemků v k. ú. Podlesí nad Litavkou 

R.usn.č.886/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření dohody o ukončení smlouvy o pronájmu pozemků p. č. 1219/3, p. č. 1219/4 a p. č. 1219/5, vše 
v k. ú. Podlesí nad Litavkou, uzavřené dne 24.5.1995 mezi pronajímatelem městem Příbram                 
a nájemcem obcí Podlesí, se sídlem Podlesí 81, 261 01 Podlesí, IČO 00662941, a to ke dni 30.9.2019. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
24) Žádost o prodej části pozemku p. č. 754/1 o výměře cca 2690 m2 z celkové výměry 2915 m2 
v katastrálním území Lazec 

R.usn.č.887/2019        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM  

schválit prodej části pozemku p. č. 754/1 o výměře cca 2690 m2 z celkové výměry 2915 m2 (část 
vyznačena v situačním snímku, který je přílohou tohoto materiálu) v katastrálním území Lazec, za cenu 
37 Kč/m2, panu  bytem s tím, že  

 přebírá práva a povinnosti vyplývající z pachtovní smlouvy č. A 1197/OSM/2016 ze dne 
20.12.2016, která byla uzavřena mezi městem Příbram a Zemědělským družstvem Bohutín. 
 
II.   u k l á d á 
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 7.10.2019. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
25) Žádost o prodej části pozemku p. č. 38 o výměře cca 200 m2 z celkové výměry 1461 m2 
v katastrálním území Zavržice 

R.usn.č.888/2019        
Rada    n e s c h v a l u j e  

záměr prodeje části pozemku p. č. 38 o výměře cca 200 m2 z celkové výměry 1461 m2 v katastrálním 
území Zavržice (část vyznačena v situačním snímku, který je nedílnou součástí tohoto materiálu). 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
26) Žádost o prodej pozemku p. č. 2905/205 v katastrálním území Příbram 

R.usn.č.889/2019        
Rada    n e s c h v a l u j e  

záměr prodeje pozemku p. č. 2905/205 v katastrálním území Příbram. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
27) Návrh na uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku p. č. 2520/1 o výměře 17 m2 z celkové výměry 
1332 m2 v katastrálním území Příbram 

R.usn.č.890/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

1) úhradu částky ve výši 40 Kč/m2/rok za bezesmluvní užívání části pozemku p. č. 2520/1 o výměře   
17 m2 z celkové výměry 1332 m2 v k. ú. Příbram (část pozemku označena v situačním snímku 
číslem 20), a to zpětně za tři roky, panem , bytem H  
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2) ukončení stávající smlouvy o přenechání pozemku k dočasnému užívání ze dne 22.8.1978, a to 

dohodou ke dni 16.9.2019, mezi městem Příbram a panem , bytem ,  
,  

 
3) uzavření smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 2520/1 o výměře 17 m2 z celkové výměry 1332 

m2 v k. ú. Příbram (část pozemku označena v situačním snímku číslem 20), za cenu 40 Kč/m2/rok, 
s nájemcem panem , bytem  za účelem smluvního 
oprávnění užívat předmětnou nemovitou věc, na níž má nájemce postavenou plechovou garáž, na 
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou počínající běžet prvním dnem měsíce následujícího 
po doručení výpovědi, s úpravou nájemného o roční míru inflace, vyhlašovanou Českým 
statistickým úřadem, vždy za uplynulý kalendářní rok. 

 
                                                         hl.  pro  6 

 
 
28) 1) Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram ze dne 13.11.2017, č. usn. 863/2017/ZM 
2) Žádost o prodej části pozemku p. č. 1172/1 o výměře cca 440 m2 z celkové výměry 13338 m2   
v katastrálním území Podlesí nad Litavkou 

R.usn.č.891/2019        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM 

schválit revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram ze dne 13.11.2017, č.usn.863/2017/ZM. 
 
II.   n e s c h v a l u j e 
záměr prodeje části pozemku p. č. 1172/1 o výměře cca 440 m2 z celkové výměry 13338 m2 
v katastrálním území Podlesí nad Litavkou (část pozemku vyznačena v situačním snímku, který je 
nedílnou součástí tohoto materiálu). 
 
III.   u k l á d á 
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 7.10.2019, pod 
názvem Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram ze dne 13.11.2017, č. usn. 
863/2017/ZM. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
29) 1) Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram ze dne 12.12.2016, č. usn. 624/2016/ZM 
      2) Směna pozemků v katastrálním území Březové Hory 

R.usn.č.892/2019        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

1) úhradu částky ve výši 84 Kč/m2/rok za bezesmluvní užívání části pozemku p. č. 515/93 (dle 
přiloženého situačního snímku č. 2 se jedná o písm. C o výměře cca 56 m2 z celkové výměry 3501 
m2, přesná výměra bude určena geometrickým plánem) v k. ú. Březové Hory, panem Milanem 
Heroldem, IČO 10204865, se sídlem nám. 17. listopadu 299, 261 01 Příbram VII, a to zpětně za tři 
roky, 

 
2) úhradu částky ve výši 73 Kč/m2/rok za bezesmluvní užívání jiné části pozemku p. č. 515/93 (dle 

přiloženého situačního snímku č. 2 se jedná o písm. E o výměře cca 12 m2 z celkové výměry 3501 
m2, přesná výměra bude určena geometrickým plánem) v k. ú. Březové Hory paní 

 bytem , a to zpětně za tři roky. 
 

II.   d o p o r u č u j e   ZM 
schválit revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram č. 624/2016/ZM ze dne 12.12.2016.  
 
III.   n e d o p o r u č u j e   ZM 
schválit směnu tří částí pozemku p. č. 515/93 (dle přiloženého situačního snímku č. 1 jsou části 
označené písm. C o výměře cca 64 m2, písm. D o výměře cca 7 m2, písm. E o výměře cca 12 m2 
z celkové výměry 3501 m2) v katastrálním území Březové Hory, který je ve vlastnictví města Příbram    
za pozemky p. č. 515/138, p. č. 515/145, oba v katastrálním území Březové Hory, které jsou                
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ve vlastnictví paní  bytem s tím, 
že : 

- doplatí příslušnou částku ve výši cca 65.086 Kč za rozdílnou cenu a rozdílnou výměru 
směňovaných pozemků, přičemž přesná částka bude vypočtena podle skutečně směňované 
výměry pozemku p. č. 515/93, po provedení geodetického zaměření, a to podle cen 
směňovaných pozemků uvedených za 1 m2 ve znaleckém posudku, který je přílohou 
předloženého materiálu, 

- převezme práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o pronájmu pozemku č. 37/2005, která byla 
uzavřena dne 10.3.2005 mezi městem Příbram a REBIS Příbram s.r.o., se sídlem 
Příbram VII, Politických vězňů 287, PSČ 261 05, IČO 25662376, 

- převezme práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
služebnosti č. A 1138/OSM/2018, která byla uzavřena dne 16.11.2018 mezi městem Příbram   
a T-Mobile Czech Republic, a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4. 
 

IV.   u k l á d á  
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 7.10.2019. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
30) Výkup pozemků v k. ú. Příbram a v k. ú. Zdaboř včetně stavby komunikace, chodníku a veřejného 
osvětlení 
  
R.usn.č.893/2019        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM 

schválit úplatný převod níže uvedených pozemků včetně stavby komunikace, chodníku a veřejného 
osvětlení za symbolickou částku 1.000 Kč do vlastnictví města Příbram. 
Jedná se o pozemky: 
 - p. č. 4337/2, p. č. 4337/119, vše v katastrálním území Příbram, které jsou ve spoluvlastnictví pana 

, bytem (ve výši id. 1/6 podílu), pana  
bytem (ve výši id. 4/6 podílu) a pana , bytem 

(ve výši id. 1/6 podílu), 
- p. č. 4334/6, p. č. 4334/7, p. č. 4334/8, p. č. 4334/15, p. č. 4334/14, p. č. 4334/22, p. č. 4334/23, p. č. 
4334/24 vše v katastrálním území Příbram, které jsou ve spoluvlastnictví pana , bytem 

 (ve výši id. 5/6 podílu) a pana J , bytem  
2 (ve výši id. 1/6 podílu), 
- p. č. 4337/46, p. č. 4337/149, p. č. 4337/150, p. č. 4337/151, p. č. 4334/21 a část pozemku p. č. 
4334/1 o výměře cca 110 m2 z celkové výměry 970 m2 (část pozemku vyznačena v situačním snímku, 
který je nedílnou součástí tohoto materiálu), vše v katastrálním území Příbram, které jsou ve vlastnictví 
pana , bytem  a dále pozemek p. č. 305/19 
v katastrálním území Zdaboř, který je vlastnictví pana I , bytem 

 s tím, že: 
- vlastníci před podpisem kupní smlouvy splní podmínky převzetí stavby veřejného osvětlení stanovené 
Technickými službami města Příbram, p. o. – střediskem Veřejného osvětlení, uvedené v příloze 
předloženého materiálu, 
- bude zřízeno bezúplatné věcné břemeno cesty přes služebný pozemek p. č. 4337/162 v k. ú. Příbram 
ve prospěch města Příbram za účelem zajištění přístupu k rozvaděči veřejného osvětlení, včetně 
umístění rozvaděče veřejného osvětlení, který se nachází na pozemku p. č. 4337/162 v k. ú. Příbram. 
 
II.   u k l á d á  
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 7.10.2019. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
31) Žádost o prodej pozemku p. č. 533/1 a části pozemku p. č. 535/1, oba v katastrálním území Trhové 
Dušníky 

R.usn.č.894/2019        
Rada    s c h v a l u j e  
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záměr prodeje pozemku p. č. 533/1, části pozemku p. č. 535/1 o výměře cca 6531 m2 z celkové výměry 
6603 m2, části pozemku p. č. 143 o výměře cca 902 m2 z celkové výměry 1608 m2, části pozemku p. č. 
468/3 o výměře cca 245 m2 z celkové výměry 293 m2, části pozemku p. č. 535/3 o výměře cca 7 m2 
z celkové výměry 16 m2, části pozemku p. č. 535/4 o výměře cca 722 m2 z celkové výměry 818 m2, 
pozemku p. č. 535/5, části pozemku p. č. 537 o výměře cca 4949 m2 z celkové výměry 5026 m2,  
pozemku p. č. 14/59 a části pozemku p. č. 147/5 o výměře cca 10 m2 z celkové výměry 44 m2   (viz 
ortofotomapa, která je přílohou předloženého materiálu), vše v katastrálním území Trhové Dušníky. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
32) 1) Návrh na revokaci usnesení Rady města Příbram ze dne 13.2.2017, č. usn. 140/2017 
2) Návrh na výkup pozemků p. č. 9/23, p. č. 734/26, p. č. 734/27, p. č. 736/8, p. č. 745/4, p. č. 746/3, p. č. 
747/25 a p. č. 748/3, vše v k. ú. Lazec a prodej části pozemku p. č. 647/47 v k. ú. Březové Hory 

R.usn.č.895/2019        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

revokaci usnesení Rady města Příbram ze dne 13.2.2017, č. usn. 140/2017.  
 
II.   n e d o p o r u č u j e   ZM 
1) schválit záměr výkupu pozemků, vše v k. ú. Lazec, a to p. č. 9/23, p. č. 734/26, p. č. 734/27, p. č. 

736/8, p. č. 745/4, p. č. 746/3, p. č. 747/25, p. č. 748/3, které jsou ve vlastnictví paní 
,  

 
2) schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 647/47 o výměře cca 123 m2 z celkové výměry 456 m2 

v katastrálním území Březové Hory (část pozemku vyznačena v situačním snímku, který je nedílnou 
součástí tohoto materiálu). 

 
III.   u k l á d á 
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 7.10.2019. 
 

                                                         hl.  pro  5 
                 zdrž. 1  

 
 
33) Žádost spolku Babíkov z. s. o souhlas s umístěním sídla 

R.usn.č.896/2019        
Rada    s o u h l a s í 

s umístěním sídla spolku Babíkov z. s., IČO 07156014 do budovy ve vlastnictví města Příbram,            
na adrese Příbram VII, ul. Žežická č. p. 193.  
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
34) Žádost o krátkodobý pronájem jednacího sálu v budově města na nám. T. G. Masaryka 121,   
Příbram I 
R.usn.č.897/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o krátkodobém pronájmu jednacího sálu v budově č. p. 121, nám. T. G. Masaryka, 
Příbram I, mezi městem Příbram jako pronajímatelem a nájemcem, kterým je spolek Svaz měst a obcí 
České republiky, se sídlem 5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha, IČO 63113074, ve dnech 
29.10.2019, 14.11.2019 a 05.12.2019, vždy od 8.00 hodin do 17.00 hodin, za účelem realizace kurzů 
v rámci projektu „Efektivní správa obcí“. Nájemce se zavazuje k úhradě částky 2.000,- Kč vč. DPH       
za jeden realizovaný kurz, tudíž k úhradě částky 6.000,- Kč vč. DPH za celou dobu nájmu. Následný 
úklid jednacího sálu, chodby, sociálního zařízení, kuchyňky a schodiště nebude zajišťován nájemcem, 
ale Odborem správy majetku. 
 

                                                         hl.  pro  5 
(nepřítomen 1) 
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35) Návrh na prodej části technologického zařízení transformační stanice PB_3956 Příbram                   
ve vlastnictví města Příbram, a uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru v objektu Příbram VIII,   
čp. 75, v části budovy Základní školy, Školní 75, Příbram VIII 
R.usn.č.898/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

1) uzavření smlouvy o prodeji technologického zařízení kobky č. 2 (51) a kobky č. 3 (56) transformační 
stanice označené PB_3956 Příbram (blíže specifikovaného v příloze tohoto materiálu), nacházející 
se v prostoru trafostanice v části budovy Základní školy, Školní 75, Příbram VIII, mezi prodávajícím 
městem Příbram a kupující - společností ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Děčín, 
Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, za cenu ve výši 44.000,00 Kč, stanovenou 
znaleckým posudkem č. 3789/29/2018 ze dne 20.5.2018 vypracovaným znalcem panem Ing. 
Bohumilem Neužilem.  
Ke kupní ceně bude připočtena DPH podle platných právních předpisů. 
 

2) Uzavření nájemní smlouvy o pronájmu prostoru o výměře cca 12 m2 v části objektu Příbram VIII,    
č. p. 75, objekt občanské vybavenosti, který stojí na pozemcích parc. č. 4219/12,  parc. č. 4219/82, 
parc. č. 4219/83, a parc. č. 4219/84, vše v k. ú. Příbram, mezi městem Příbram, jako 
pronajímatelem, a společností ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV – 
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, jako nájemcem, za cenu stanovenou znaleckým posudkem 
č. 5092/19/2018 ze dne 5.8.2018  vypracovaným znalcem panem Petrem Lázinkou, ve výši 
1.714,00 Kč s DPH/rok, a to na dobu neurčitou a za účelem užívání prostoru nezbytného pro 
umístění technologického zařízení kobky č. 2 (51) a kobky č. 3 (56) transformační stanice označené 
PB_3956 Příbram. 

 
                                                         hl.  pro  5 

(nepřítomen 1) 
 

 
36) Návrh programu 10. zasedání ZM dne 07.10.2019 

R.usn.č.899/2019        
Rada    s o u h l a s í  

s návrhem programu 10. zasedání ZM dne 07.10.2019 s tím, že do programu budou zahrnuty i další 
materiály určené na základě jednání RM dne 16.09.2019. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
37) Směrnice č. 4/2019, která upravuje přidělování a užívání mobilních telefonů a SIM karet  
R.usn.č.900/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

Směrnici č. 4/2019, která upravuje přidělování a užívání mobilních telefonů a SIM karet. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
38) Částečná revokace R.usn.č.849/2019 ze dne 02.09.2019 

R.usn.č.901/2019        
Rada    n e s c h v a l u j e  

částečnou revokaci R.usn.č.849/2019, a to bodu 5) ze dne 02.09.2019. 
 

                                                         hl.  pro  5 
    zdrž. 1  

 
R.usn.č.902/2019        
Rada    s t a n o v í    

kritéria pro odvolání z pozice člena komise RM z důvodu absence na jednání komise, a to z důvodu 
absence, pokud je vyšší nebo rovna 60 % z jednání komise. 
 

                                                         hl.  pro  6 
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39) Výjimka z Pravidel č. 1/2018/MěÚ – návrh na přidělení ubytovací buňky (p. Peterka) 
R.usn.č.903/2019        
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 jako výjimku z Pravidel  

č. 1/2018/MěÚ pro přidělování a užívání obytných prostor ubytovacího zařízení v majetku města 
Příbram. 
 

                                                         hl.  pro  6 
  
 

40) Návrh na přidělení bytu v DPS 

R.usn.č.904/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

1) přidělení bytu č. 20/407 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“, 
 
2) přidělení bytu č. 3/101 v DPS Příbram VIII, Brodská 102, pro manžele  

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

 
                                                         hl.  pro  6 
 

 
41) Žádost o splátkový kalendář CK Příbram, z. s. 

R.usn.č.905/2019        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

obsah písemnosti č.j. MeUPB 84554/2019. 
 
II.   d o p o r u č u j e   Z M 
schválit pro subjekt CK Příbram, z. s. splátkový kalendář v upraveném znění. 
 
II.   u k l á d á    
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 7.10.2019. 
 

                                                         hl.  pro  5 
                  proti 1  

 
 

42) Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279, p. o. – souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného 
finančního daru v rámci projektu Obědy pro děti 
R.usn.č.906/2019        
Rada    s o u h l a s í  

s tím, aby Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279, p.o. přijala účelově určený finanční dar 
ve výši 14.212,00 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 
 

 
43) Žádost ředitele Základní umělecké školy Antonína Dvořáka, Příbram o souhlas zřizovatele                 
s převodem finančních prostředků z rezervního do investičního fondu a o navýšení investičního 
příspěvku 

R.usn.č.907/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

1) převod finančních prostředků ve výši 230.000,00 Kč Kč z rezervního fondu do fondu investic 
v příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Antonína Dvořáka, Příbram, 
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2) rozpočtové opatření - změnu rozpočtu výdajů města na rok 2019, tj. snížení běžných výdajů 
rozpočtu kapitoly 777-OŠKS, prvku č. 1301 Rezerva o celkovou částku 250.000,00 Kč  a navýšení 
kapitálových výdajů kapitoly 788-ŠŠZ, ZUŠ-investiční transfery zřízeným PO, prvek č. 4852 ZUŠ A. 
Dvořáka, Příbram, Krátká 351 z důvodu pořízení koncertního klavíru. 
 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
Kap. 777 – OŠKS, prvek 1301 Rezerva, paragraf 3299, pol. 5901    - 250.000,00 Kč 
 
Kap. 788 – ŠŠZ, prvek 4852 ZUŠ A. Dvořáka, Příbram, Krátká 351, paragraf 3231, pol. 6351    

                     + 250.000,00 Kč  
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
44) Informace o podání výpovědi ze smlouvy o pronájmu A č. 798/OSM/2016 ze dne 15.8.2016 

R.usn.č.908/2019        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í  

informaci o výpovědi smlouvy o pronájmu č. A 798/OSM/2016 ze dne 15.8.2016 mezi pronajímatelem 
městem Příbram a nájemcem, paní , bytem , 
podanou ze strany nájemce s tím, že nájemní vztah zaniká ke dni 30.11.2019. 
 

                                                         hl.  pro  5 
            (nepřítomen 1) 

 
 
45) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení STL plynovodní přípojky – p. č. 4606/1 
v k. ú. Příbram 

R.usn.č.909/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení STL plynovodní přípojky přes pozemek ve vlastnictví města Příbram 
p. č. 4606/1 v k. ú. Příbram, ve prospěch pozemku p. č. 4647 v k. ú. Příbram, přičemž v době uzavírání 
příslušných smluvních vztahů týkajících se zřízení věcného břemene bude v těchto smluvních 
dokumentech uveden jako oprávněný z věcného břemene ten, který bude v té době vlastníkem 
pozemku, v jehož prospěch se věcné břemeno zřizuje.  
 
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: 
pozemek p. č. 4606/1 – komunikace III. tř., ostatní pozemek 
                                   – uložení křížením komunikace za cenu 700 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 
  

 
46) Žádost o udělení souhlasu s umístěním fasádního komína nad pozemkem p. č. 521/58 v k. ú. 
Březové Hory 

R.usn.č.910/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

udělení souhlasu města Příbram s umístěním fasádního komína na budovu bytového domu č. p. 488 
v Příbrami VII, která stojí na pozemku p. č. st. 1704  v k. ú. Březové Hory, a to nad částí pozemku       
ve vlastnictví města Příbram p. č. 521/58 v k. ú. Březové Hory, pro Společenství vlastníků jednotek 
Příbram VII, čp. 488, ul. Jana Drdy, se sídlem Příbram VII, Jana Drdy 488, PSČ 261 01, 
IČO 26513757, a to v souladu se situacemi z projektové dokumentace s označením  C1 a dále D6, 
která byla dne 17.07.2019 potvrzena Odborem investic a rozvoje města (uvažovaný záměr je v souladu 
s koncepcí a rozvoje města), jež jsou přílohou předloženého materiálu. 
 

                                                         hl.  pro  6 
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47) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2019 v rámci kapitoly 786 - OIRM na straně 
kapitálových výdajů dle usnesení RM ze dne 04.02.2019 R.usn.č. 85/2019 bodu II. 
R.usn.č.911/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

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

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0290 786 - 
OIRM  

3311 6121  008 Divadlo A. 
Dvořáka Příbram 

4234 Hlediště -1 209 077,00 

RP0290 786 - 
OIRM  

3639 6121  037 Zámeček - 
Ernestinum 

4851 Odvlhčení obvodových 
zdí 

1 209 077,00 

 
                                                         hl.  pro  6 
 
 

48) Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Pořízení nádob na tříděný odpad v místních 
částech města Příbram“ 

R.usn.č.912/2019        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í  

změnové Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Pořízení nádob na tříděný odpad v místních 
částech města Příbram“, jehož znění je uvedeno v příloze tohoto materiálu. Změnou se upravuje 
celková maximální výše dotace z Operačního programu Životní prostředí na 694.609,30 Kč a termíny 
další administrace projektu. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
49) Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram 

R.usn.č.913/2019        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM 

schválit Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram 
v upraveném znění. 

 
II.   u k l á d á 
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 7.10.2019. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
50) Uzavření dohody o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu 

R.usn.č.914/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření dohody o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu na akci  
„odvlhčení obvodových zdí Zámečku Ernestinum“, s oprávněnou organizací Pueblo – archeologická 
společnost, o.p.s, IČO 28966465, ve které budou jednotlivé odborné výkony čerpány dle skutečné 
potřeby do  maximální částky za provedení výzkumu ve výši 99.400,- Kč bez DPH. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
51) Osvobození od placení sjednané ceny za parkování na placených parkovištích pro držitele průkazů 
ZTP a ZTP/P 

R.usn.č.915/2019        
Rada    I.   r e v o k u j e 

R.usn.č.797/2019 ze dne 19.08.2019. 
 
II.   s c h v a l u j e    
osvobození od placení sjednané ceny za parkování na všech placených parkovištích (parkovací 
automat) pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P na území města Příbram první 2 hodiny s tím, že               
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za předním sklem vozidla bude viditelně umístěn parkovací kotouč s vyznačením času příjezdu           
na parkoviště a úleva od placení sjednané ceny za parkovací kartu pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P 
na území města Příbram ze současných 200 Kč/měsíc, 1000 Kč/pololetí, 2 000 Kč/celoroční                
na 160 Kč/měsíc, 800 Kč/pololetí, 1 600 Kč/celoroční. 
 
III.   u k l á d á  

            Samostatnému oddělení silničního hospodářství provést v souladu s platným usnesením rady města 
zapracování do připravované změny Nařízení č. 1/2018 ze dne 14.05.2018 o placeném stání silničních 
motorových vozidel na vymezených místních komunikacích nebo jejich úsecích na území města 
Příbram, a jeho příloze Ceník za stání silničních motorových vozidel na vymezených místních 
komunikacích nebo jejich úsecích na území města Příbram. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
52) Žádost o pronájem částí pozemků p.č. 7/2 a p.č. 9/1, oba v k.ú. Příbram 

R.usn.č.916/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků v k.ú. Příbram, a to části pozemku p. č. 9/1 o výměře 28 m2 
z celkové výměry 194 m2 a části pozemku p.č. 7/2 o rozdílné výměře pro letní a zimní období a sice: 
o výměře 26 m2 v období od 15.4. do 15.10. příslušného kalendářního roku a  o výměře 7 m2, z celkové 
výměry 91 m2, v období od 16.10. do 14.4. příslušného kalendářního roku, s vypůjčitelem, společností 
EMIDA BAR s.r.o., se sídlem Jičínská 226/17, Praha 3 -  Žižkov, IČO: 01822853, to vše dle přiloženého 
situačního náčrtu, za účelem umístění a provozování předzahrádky restaurace Plzeňka – Zlatý soudek, 
na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 6 měsíců, s tím, že umístění a vzhled předzahrádky bude 
odpovídat příloze podané žádosti, tj. „Půdorys terasy - navrhovaný stav“, a dále za podmínek 
vyplývajících z platné právní úpravy a stanovených dotčenými orgány, a s podmínkou úhrady nákladů 
spojených s vypracováním znaleckého posudku ve výši 500 Kč nájemcem. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
53) Návrh na uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. A 1119/OSM/2018 ze dne 4.1.2019 

R.usn.č.917/2019        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. A 1119/OSM/2018 ze dne 4.1.2019 uzavřené mezi 
městem Příbram jako propachtovatelem a pachtýřem Zemědělským družstvem Sádek, se sídlem Lhota 
u Příbramě 152, 261 01 Příbram I, IČO: 47048174, přičemž předmětem dodatku bude: 
1) Konstatování změny pachtýře, a to změny ze Zemědělského družstva Sádek, se sídlem Lhota 

u Příbramě 152, 261 01 Příbram I, IČO: 47048174, na ZD Sádek a.s., se sídlem Lhota u Příbramě 
11, 261 01 Příbram, IČO: 07772955, z důvodu dokončené reorganizace Zemědělského družstva 
Sádek, IČO: 47048174, v jejímž důsledku došlo ke dni 12.4.2019 k převzetí práv a povinností 
původního družstva společností ZD Sádek a.s., IČO: 07772955. 

 
2) Rozšíření předmětu smlouvy o pozemek p.č. 616/2 v katastrálním území Lhota u Příbramě               

a stanovení pachtovného ve výši 3.500 Kč/ha/rok od doby účinnosti dodatku č.1. 
 
II.   b e r e   n a   v ě d o m í 
skutečnost, že úhradu pachtovného dle smlouvy č. A 1119/OSM/2018 ze dne 4.1.2019 ve výši 
339.541,00 Kč za období roku 2019 uhradí společnost ZD Sádek a. s., se sídlem Lhota u Příbramě 11, 
261 01 Příbram, IČO: 07772955. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

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

R.usn.č.918/2019        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 
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 „Návrh plánu investic do vodohospodářského majetku pro město Příbram na rok 2020“ a „Střednědobý 
návrh investic pro město Příbram do roku 2024“ zpracovaný společností 1. SčV, a. s., se sídlem Ke 
Kablu 971, 100 00, Praha 10. 
 
II.   d o p o r u č u j e   ZM 
1) schválit upravený plán obnovy a investic do vodohospodářského majetku pro město Příbram na rok 

2020, 
2) stanovit společnosti 1.SčV, a.s. nájemné na rok 2020 ve výši 40 508 264,50 Kč bez DPH, tj.     

49 015 000 Kč včetně DPH, 
 

3) ZM schválit uzavření Dodatku č. 1/2019 ke Smlouvě o pronájmu a komplexním provozování 
infrastrukturního majetku města Příbrami ze dne 13.02.2004 mezi městem Příbram a 1. SčV, a. s., 
který bude řešit zvýšení nájemného na 40 508 264,50 Kč bez DPH, tj. 49 015 000 Kč. 

 
III.   u k l á d á 
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 7.10. 2019. 

 
                                                         hl.  pro  5 

    zdrž. 1  
 

 
55) Návrh plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací 
R.usn.č.919/2019        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

návrh nového plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací zpracovaný společností 1.SčV, a.s., se 
sídlem Ke Kablu 971, 100 00, Praha 10, podle kterého činí minimální roční potřeba finančních 
prostředků 49,02 mil. Kč v letech 2020 – 2023. 
 
II.   d o p o r u č u j e   ZM 
schválit nový plán financování obnovy vodovodů a kanalizací s minimální roční částkou 49,02 mil. Kč 
v letech 2020 – 2023. 

 
III.   u k l á d á 
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 7.10. 2019. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
56) Vybudování parkovacích míst na ulici Legionářů – změna rozsahu prací 
R.usn.č.920/2019        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

návrh změny rozsahu prací, dle důvodové zprávy, při realizaci díla „Vybudování parkovacích míst        
na ulici Legionářů“ oproti smlouvě o dílo č. 529/OIRM/2019 ze dne 13.05.2019. 
 
II.   s c h v a l u j e   
1) provedení prací dle nabídkového rozpočtu v celkové výši 183 791,63 Kč bez DPH (tj. 222 387,87 Kč 

vč. DPH), 
2) uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na akci „Vybudování parkovacích míst na ulici Legionářů“ se 

společností Staler spol. s r.o., se sídlem č.p. 62, 261 01 Dubno, IČO: 01498240, kterým dojde 
ke zapracování změn uvedených důvodové zprávě. 

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

                                                         hl.  pro  6 
 
 

57) Podání žádosti o dotaci na projekt „Podpora soc. vyloučených a soc. vyloučením ohrožených 
obyvatel města Příbram při získávání a udržení si bydlení“ 
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R.usn.č.921/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

podání žádosti o dotaci na projekt „Podpora soc. vyloučených a soc. vyloučením ohrožených obyvatel 
města Příbram při získávání a udržení si bydlení“. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 

58) Různé      
 
 
 
 

 
Zápis ověřili: 
Ing. Petr Rotter, 
Svatopluk Chrastina 
 
Mgr. Jan Konvalinka,  
starosta 
 
Zapsala: Iva Černohorská 
Příbram, dne: 19.09.2019   
 
Ověřeno: 23.09.2019 
Vyvěšeno: 23.09.2019      
 
 
 


