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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 30.09.2019 

od 13.00 hodin na Městském úřadě Příbram 

 
 
 
1) Zahájení, kontrola zápisu z minulé RM, ověřovatelé 

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Zorka Brožíková, Mgr. Renáta Vesecká 
 
 
2) Schválení programu včetně návrhů změn a doplňků 

 
P r o g r a m: 
1. Zahájení, kontrola zápisu z minulé RM, určení ověřovatelů 
2. Schválení programu včetně návrhu změn a doplňků 
3. Informace členů RM 
4. Interpelace 
5. Žádost o schválení investiční akce – kamerový systém – Sportovní hala 
6. Žádost o prominutí poplatku za pronájem Sportovní haly 
7. Rekonstrukce chladicího zařízení – výměna odpařovacího kondenzátoru čpavku na Zimním stadionu 

Příbram 
8. Záměr zakázky – „Úprava veřejného prostranství pěší zóny Cíl“ 
9. Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2019 

10. Sportovní zařízení města Příbram – žádost o navýšení mzdového limitu 
11. Žádost o návratnou finanční výpomoc od žadatele SK SPARTAK Příbram, spolek, IČ: 61904899 
12. Malé vodní nádrže v majetku města Příbram 
13. Nový rybník, monitoring kvality vody 
14. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení STL plynovodní přípojky – p. č. 49/2 v k. ú. Zdaboř 
15. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení vodovodního řadu a budoucího uložení vodovodní 

přípojky – p. č. 191/1 v k. ú. Orlov 
16. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN – p. č. 646 v k. ú. Březové 

Hory 
17. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN a budoucího umístění 

pojistkové skříně – p. č. 2045/3 a p. č. 4056/40, vše v k. ú. Příbram 
18. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení přípojky splaškové kanalizace, dešťové kanalizace, 

přípojky elektro a budoucího umístění 2 ks revizní šachtice – p. č. 3190 a p. č. 3191/1 v k. ú. Příbram 
19. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení vodovodní přípojky, kanalizační přípojky             

a budoucího umístění revizní šachtice – p. č. 3195 v k. ú. Příbram 
20. Žádost o zřízení věcného břemene cesty přes část pozemku p. č. 2784 v k. ú. Příbram 
21. Žádost Společenství vlastníků jednotek Milínská 110, Příbram III, o udělení souhlasu s umístěním 8 ks 

balkonů a 2 ks markýz nad pozemkem p. č. 444/6   v k. ú. Příbram 
22. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN –   p. č. 305/1 v k. ú. Zdaboř 
23. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení přípojky plynu – p. č. 2462 v k. ú. Příbram 
24. Žádost o vyjádření města k otázce jeho zájmu o převod vlastnických práv k některým pozemkům              

ve vlastnictví ČR DIAMO, s. p. 
25. Revokace usnesení zastupitelstva města č. 222/2015/ZM ze dne 29.6.2015 
26. Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.07.2019 do 30.09.2019 včetně plnění usnesení ZM 

za minulá období 
27. Galerie Františka Drtikola Příbram – ředitel příspěvkové organizace 
28. Žádost o udělení souhlasu s přijetím věcného daru 
29. Žádost o schválení převodu služebního automobilu do užívání organizace Sportovní zařízení města 

Příbram 
30. Uzavření skateboardové sezóny 
31. Podání žádosti o dotaci do Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof na akci 

„Sametová Příbram“ 
32. Oprava opěrných zdí v Husově ulici 
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33. Záměr zakázky – „Úprava místní komunikace Orlov – Hájetina“ 
34. Záměr zakázky – „Úpravy hlediště divadla A. Dvořáka v Příbrami II“ 
35. III. Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektech ve vlastnictví města Příbram - zrušení 

veřejné zakázky 
36. Žádost o vyjádření města Příbram k místním a pomístním názvům v k. ú. Příbram 
37. Žádost o výpůjčku jednacího sálu v budově města na nám. T. G. Masaryka 121, Příbram I 
38. Platový postup ředitelky Základní školy, Příbram VIII, Školní 75 
39. Výsledek konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele Základní školy, Příbram VII, Bratří 

Čapků 279, příspěvkové organizace 
40. Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Zpracování plánu ÚSES pro ORP Příbram“ 
41. Podání žádosti o poskytnutí příspěvku na rok 2020 ze Státního fondu dopravní infrastruktury 
42. Návrh na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v Příbrami VII, ul. Legionářů 400 
43. Žádost o souhlas města s poskytnutím finančních prostředků z vlastního rozpočtu na spolufinancování 

plánovaného investičního záměru spolku SK SPARTAK Příbram 
44. Pořízení dynamických jízdních řádů na zastávkách MHD v Příbrami 
45. Žádost Divadla A. Dvořáka o bezplatné poskytnutí mobilních toalet na akci "Máme rádi zvířata" 
46. Žádost ředitele Základní školy pod Svatou Horou, Příbram o souhlas s předfinancováním projektu 

„Šablony II ZŠ pod Svatou Horu, Příbram“ z příspěvku zřizovatele 
47. Žádost ředitelky Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 o souhlas s předfinancováním projektu z dotačního 

titulu „Šablony II““ z příspěvku zřizovatele 
48. Žádost o dotaci – ZUŠ Rockování 
49. Žádost o individuální dotaci – Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram I, Na Příkopech 104 
50. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení přípojky vodovodu a přípojky splaškové kanalizace 

– p. č. 55/1 v k. ú. Žežice 
51. Záměr zakázky – „Pořízení kancelářských programů“ 
52. Různé 

 
R.usn.č.922/2019        
Rada      s c h v a l u j e 
              upravený program dnešního jednání RM. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
3) Informace členů RM 

 
  
4) Interpelace 

 
 
5) Žádost o schválení investiční akce – kamerový systém – Sportovní hala 

R.usn.č.923/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

předložený návrh – žádost o schválení investiční akce – zhotovení kamerového systému v budově 
Sportovní haly. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 

6) Žádost o prominutí poplatku za pronájem Sportovní haly 

R.usn.č.924/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

žádost o výjimku z ceníku služeb SZM Příbram, p.o. pro organizaci Gertrudy, z.s. (23.11.2019, „Modes 
Robes 4 – charitativní bazar“), a to dle návrhu SZM Příbram, p. o. uvedeného v důvodové zprávě 
předloženého materiálu (cena celkem 5.600 Kč). 
 

                                                         hl.  pro  6 
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7) Záměr zakázky – „Rekonstrukce chladicího zařízení – výměna odpařovacího kondenzátoru čpavku    
na Zimním stadionu Příbram“ 

R.usn.č.925/2019        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

záměr realizace zakázky „Rekonstrukce chladicího zařízení – výměna odpařovacího kondenzátoru 
čpavku na Zimním stadionu Příbram“ dle přílohy.  
 
II.   u k l á d á 
OPVZ zadávací řízení realizovat. 

  
III.   s c h v a l u j e 
na zakázku „Rekonstrukce chladicího zařízení – výměna odpařovacího kondenzátoru čpavku               
na Zimním stadionu Příbram“ hodnotící komisi ve složení: 
 
člen:                                                                             
Ing. Martin Buršík, MBA 
Ing. Pavel Bureš 
Jan Gyárfás 
Mgr. Jiřina Humlová 
Mgr. Hana Marie Levanti 
 
náhradník: 
Mgr. Radka Škubalová 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
8) Záměr zakázky – „Úprava veřejného prostranství pěší zóny Cíl“ 

R.usn.č.926/2019        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

záměr realizace zakázky „Úprava veřejného prostranství pěší zóny Cíl“ dle přílohy.  
 
II.   u k l á d á  
OPVZ zadávací řízení realizovat. 

  
III.   s c h v a l u j e   
na zakázku „Úprava veřejného prostranství pěší zóny Cíl“ hodnotící komisi ve složení: 
 
člen:                                                                             
Ing. Martin Buršík, MBA 
Ing. Pavel Bureš 
Ing. Eva Černá 
Mgr. Jiřina Humlová 
Mgr. Hana Marie Levanti 
 
náhradník: 
Mgr. Radka Škubalová 

 
                                                         hl.  pro  6 

 
 
9) Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2019 (a – k) 

R.usn.č.927/2019        
Rada    s c h v a l u j e  
 
9 a) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - 
OE (neinvestiční transfery ÚZ 718) a výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů) o částku 
1.250.000,00 Kč a další změny rozpočtu v rámci kapitoly 787 - CSZS spočívající ve snížení příspěvku 
na provoz od zřizovatele ve výši 1.250.000,00 Kč a navýšení rozpočtu běžných výdajů ve stejné výši, vše 
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z důvodu přijetí dotace pro Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram na zajištění provozu 
protialkoholní stanice v Příbrami dle veřejnoprávní smlouvy ev. č. S-0945/ZDR/2019 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE 
(neinvestiční transfery ÚZ 718) a výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů) o částku 
1.250.000,00 Kč a další změny rozpočtu v rámci kapitoly 787 - CSZS spočívající ve snížení příspěvku 
na provoz od zřizovatele ve výši 1.250.000,00 Kč a navýšení rozpočtu běžných výdajů ve stejné výši, 
vše z důvodu přijetí dotace pro Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram na zajištění 
provozu protialkoholní stanice v Příbrami dle veřejnoprávní smlouvy ev. č. S-0945/ZDR/2019. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0295 741 - OE  4122 718 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

3970 Neinv. dotace KÚ - CSZS 
- záchytná stanice 

1 250 000,00 

RP0295 787 - 
CSZS 

3539 5336 718 002 Transfery 
neinvestiční  

3969 Neinvestiční dotace KÚ - 
záchytná stanice 

1 250 000,00 

RP0295 741 - OE 6171 5901  001 Ostatní 3369 Rezerva z dotačních 
titulů 

1 250 000,00 

RP0295 787 - 
CSZS 

4351 5331  001 Příspěvky od 
zřizovatele 

3475 Neinvestiční příspěvek 
od zřizovatele 

-1 250 000,00 

 
 
9 b) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 na straně běžných výdajů, tj. 
navýšení kapitoly 784 - OPVZ o částku 2.333.000,00 Kč a snížení rozpočtu kapitoly 741 - OE (Rezerva      
z dotačních titulů) ve stejné výši 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 na straně běžných výdajů, tj. navýšení 
kapitoly 784 - OPVZ (Konzultační, poradenské a právní služby) o částku 2.333.000,00 Kč a snížení 
rozpočtu kapitoly 741 - OE (Rezerva z dotačních titulů) ve stejné výši. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0293 784 - 
OPVZ 

3639 5166  001 Právní služby, 
poplatky a náhrady   

3212 Konzultační, poradenské 
a právní služby 

2 333 000,00 

RP0296 741 - OE 6171 5901  001 Ostatní 3369 Rezerva z dotačních titulů -2 333 000,00 

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

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

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0302 721 - OIT 6171 5901  001 Provozní výdaje OIT 3106 Rezerva -41 261,00 

RP0302 721 - OIT 3639 5168 17015 002 Modernizace 
městského informačního 
systému MěÚ Příbram 

4018 Technická 
podpora SR - 5ˇ% 

2 063,05 

RP0302 721 - OIT 3639 5168 17016 002 Modernizace 
městského informačního 
systému MěÚ Příbram 

4019 Technická 
podpora EU - 85 
% 

35 071,85 

RP0302 721 - OIT 3639 5168  002 Modernizace 
městského informačního 
systému MěÚ Příbram 

4020 Technická 
podpora vlastní 
zdroje  10 % 

4 126,10 

 
 
9 d) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - 
OE o částku 344.158,01 Kč a navýšení výdajů kapitoly 787 - CSZS (neinvestiční transfer příspěvkové 
organizaci s ÚZ 13013) ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční dotace na projekt "Sociální poradna 
jako podpůrný nástroj proti sociálnímu vyloučení" 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE o částku 
344.158,01 Kč a navýšení výdajů kapitoly 787 - CSZS (neinvestiční transfer příspěvkové organizaci      
s ÚZ 13013) ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční dotace na projekt "Sociální poradna jako 
podpůrný nástroj proti sociálnímu vyloučení". 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
č. pož. kapitola paragraf pol. účelový název akce prvek popis částka změny 
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znak rozpočtu 

RP0303 741 - 
OE 

 4116 13013 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

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

36 227,16 

RP0303 741 - 
OE 

 4116 13013 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

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

307 930,85 

RP0303 787 - 
CSZS 

4378 5336 13013 002 Transfery 
neinvestiční  

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

307 930,85 

RP0303 787 - 
CSZS 

4378 5336 13013 002 Transfery 
neinvestiční  

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

36 227,16 

 
 
9 e) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - 
OE (neinvestiční transfery ÚZ 13013) o částku 874.201,93 Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitol 741 - 
OE (rezerva z dotačních titulů) o částku 420.000,00 Kč, 787 - CSZS o částku 454.201,93 Kč, což 
představuje snížení příspěvku na provoz pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních a zdravotních 
služeb města Příbram o částku 420.000,00 Kč a navýšení výdajů o celkovou částku 874.201,93 Kč z 
důvodu přijetí neinvestiční dotace na projekt "Posílení terénní sociální práce v Příbrami", reg. č. 
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0005678 

rozpočtové opatření - změn rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE 
(neinvestiční transfery ÚZ 13013) o částku 874.201,93 Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitol 741 - OE 
(rezerva z dotačních titulů) o částku 420.000,00 Kč, 787 - CSZS o částku 454.201,93 Kč, což 
představuje snížení příspěvku na provoz pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních a zdravotních 
služeb města Příbram o částku 420.000,00 Kč a navýšení výdajů o celkovou částku 874.201,93 Kč       
z důvodu přijetí neinvestiční dotace na projekt "Posílení terénní sociální práce v Příbrami", reg. č. 
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0005678. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0304 741 - OE  4116 13013 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

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

92 021,26 

RP0304 741 - OE  4116 13013 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

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

782 180,67 

RP0304 741 - OE 6171 5901  001 Ostatní 3369 Rezerva z 
dotačních titulů 

420 000,00 

RP0304 787 - 
CSZS 

4351 5331  001 Příspěvky od 
zřizovatele 

3475 Neinvestiční 
příspěvek od 
zřizovatele 

-420 000,00 

RP0304 787 - 
CSZS 

4378 5336 13013 002 Transfery 
neinvestiční  

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

782 180,67 

RP0304 787 - 
CSZS 

4378 5336 13013 002 Transfery 
neinvestiční  

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

92 021,26 

 
 
9 f) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 v rámci výdajů kapitoly 721 - OIT, 
tj. snížení kapitálových výdajů o částku 3.645.000,00 Kč (volné zdroje) a navýšení běžných výdajů ve 
stejné výši z důvodu nákupu nového programového vybavení 

rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 v rámci výdajů kapitoly 721 - OIT, tj. 
snížení kapitálových výdajů o částku 3.645.000,00 Kč (volné zdroje) a navýšení běžných výdajů           
ve stejné výši z důvodu nákupu nového programového vybavení  

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

znak 
název akce prvek 

rozpočt
u 

popis částka změny 

RP0308 721 - OIT 6171 6125  001 Investiční 
výdaje a výdaje 
související 

467 Výpočetní technika -3 645 000,00 

RP0308 721 - OIT 6171 5172  001 Provozní 
výdaje OIT 

465 Programové vybavení do 
Kč 60.000,-- 

3 645 000,00 
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9 g) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE (dotace ÚZ 13013) o celkovou částku 33.000,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE 
(rezerva z dotačních titulů) ve stejné výši a další změny rozpočtu v rámci běžných výdajů kapitoly 719 - 
OVV z důvodu přijetí částky 33.000,00 Kč od Úřadu práce v Příbrami jako příspěvků za červenec 2019 
dle dvou dohod o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku 
spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. PBA-JZ-83/2018 a č. PBA-
JZ-77/2018 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - 
OE (dotace ÚZ 13013) o celkovou částku 33.000,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva     
z dotačních titulů) ve stejné výši a další změny rozpočtu v rámci běžných výdajů kapitoly 719 - OVV      
z důvodu přijetí částky 33.000,00 Kč od Úřadu práce v Příbrami jako příspěvků za červenec 2019 dle 
dvou dohod o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku 
spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. PBA-JZ-83/2018 a č. PBA-
JZ-77/2018. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0285 741 - OE  4116 13013 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

4621 85 % ESF 28 050,00 

RP0285 741 - OE  4116 13013 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

4622 15 % SR 4 950,00 

RP0285 741 - OE 6171 5901  001 Ostatní 3369 Rezerva z dotačních 
titulů 

33 000,00 

RP0307 719 - 
OVV 

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

4626 15 % SR Pojistné na 
sociální zabezpečení 

923,55 

RP0307 719 - 
OVV 

6171 5032 13013 013 OP 
Zaměstnanost: 
Začínáme po 50 ve 
Středočeském kraji II 

4628 15 % SR Pojistné na 
veřejné zdravotní 
pojištění 

332,40 

RP0307 719 - 
OVV 

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

4624 5 % SR Platy  3 694,05 

RP0307 719 - 
OVV 

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

4623 85 % ESF Platy  20 932,95 

RP0307 719 - 
OVV 

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

4625 85 % ESF Pojistné 
na sociální 
zabezpečení 

5 233,45 

RP0307 719 - 
OVV 

6171 5032 13013 013 OP 
Zaměstnanost: 
Začínáme po 50 ve 
Středočeském kraji II 

4627 85 % ESF Pojistné 
na veřejné zdravotní 
pojištění 

1 883,60 

RP0307 719 - 
OVV 

6171 5011  001 Činnost místní 
správy 

182 Platy zaměstnanců -24 627,00 

RP0307 719 - 
OVV 

6171 5031  001 Činnost místní 
správy 

184 Sociální pojištění -6 157,00 

RP0307 719 - 
OVV 

6171 5032  001 Činnost místní 
správy 

185 Zdravotní pojištění -2 216,00 

 
 
9 h) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 na straně výdajů v rámci kapitoly 
719 - OVV (Inkluzivní vzdělávání na ZŠ v Příbrami) 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 na straně výdajů v rámci kapitoly 719 - OVV 
(Inkluzivní vzdělávání na ZŠ v Příbrami). 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0274 719 - 
OVV 

3113 5021 33063 007 Inkluzivní vzdělávání 
na ZŠ v Příbrami 

3904 Ostatní osobní 
náklady - EU 

10 200,00 

RP0274 719 - 
OVV 

3113 5021 33063 007 Inkluzivní vzdělávání 
na ZŠ v Příbrami 

3905 Ostatní osobní 
náklady - ČR 

1 200,00 

RP0274 719 - 
OVV 

3113 5021  007 Inkluzivní vzdělávání 
na ZŠ v Příbrami 

3913 Ostatní osobní 
náklady - 
spoluúčast 

600,00 
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RP0274 719 - 
OVV 

3113 5011 33063 007 Inkluzivní vzdělávání 
na ZŠ v Příbrami 

3906 Platy - EU -10 200,00 

RP0274 719 - 
OVV 

3113 5011 33063 007 Inkluzivní vzdělávání 
na ZŠ v Příbrami 

3907 Platy - ČR -1 200,00 

RP0274 719 - 
OVV 

3113 5011  007 Inkluzivní vzdělávání 
na ZŠ v Příbrami 

3912 Platy - 
spoluúčast 

-600,00 

 
 
9 i) Návrh změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (neinvestiční dotace 
ÚZ 98018) o částku 30.625,00 Kč a výdajů kapitoly 719 - OVV ve stejné výši z důvodu přijetí účelové 
dotace na krytí výdajů obcí souvisejících s jejich spoluprací při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 
2021 (došetření a zápis chybějících a ověření a případné opravy nekonzistentních vybraných 
technickoekonomických atributů u stavebních objektů s číslem popisným v roce 2019) 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE 
(neinvestiční dotace ÚZ 98018) o částku 30.625,00 Kč a výdajů kapitoly 719 - OVV ve stejné výši          
z důvodu přijetí účelové dotace na krytí výdajů obcí souvisejících s jejich spoluprací při přípravě sčítání 
lidu, domů a bytů v roce 2021 (došetření a zápis chybějících a ověření a případné opravy 
nekonzistentních vybraných technickoekonomických atributů u stavebních objektů s číslem popisným   
v roce 2019). 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0309 719 - 
OVV 

6149 5011 98018 017 Spolupráce při 
přípravě SLDB - 
2021 

4862 Platy zaměstnanců v 
pracovním poměru  

22 889,00 

RP0309 719 - 
OVV 

6149 5031 98018 017 Spolupráce při 
přípravě SLDB - 
2021 

4863 Povinné pojistné na 
sociální zabezpečení a 
příspěvek na státní 
politiku zaměstnanosti 

5 676,00 

RP0309 719 - 
OVV 

6149 5032 98018 017 Spolupráce při 
přípravě SLDB - 
2021 

4864 Povinné pojistné na 
veřejné zdravotní 
pojištění 

2 060,00 

RP0311 741 - OE  4111 98018 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

4854 Spolupráce při přípravě 
SLDB - 2021 

30 625,00 

 
 
9 j) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 v rámci běžných výdajů kapitoly 
741 - OE v souvislosti s odvodem 21 % DPH (3.256.168,00 Kč) z prodeje movitého majetku dle Kupní 
smlouvy o převodu nemovitých a movitých věcí č. 587/OSM/2019 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 v rámci běžných výdajů kapitoly 741 - OE       
v souvislosti s odvodem 21 % DPH (3.256.168,00 Kč) z prodeje movitého majetku dle Kupní smlouvy 
o převodu nemovitých a movitých věcí č. 587/OSM/2019. 

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

znak 
název 
akce 

prvek 
rozpočtu 

popis částka změny 

RP0312 741 - OE 6399 5362  001 
Ostatní 

615 Platby daní a poplatků 3 256 168,00 

RP0312 741 - OE 6171 5901  001 
Ostatní 

3369 Rezerva z dotačních titulů -3 256 168,00 

 
 
9 k) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - 
OE (dotace, ÚZ 13013) o částku 693.221,65 Kč a navýšení výdajů kapitoly 719 - OVV ve stejné výši z 
důvodu přijetí 5. části dotace dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/2.1/042/0006112 na projekt: 
Podpora sociálního začleňování rozvojem služeb systému prostupné bydlení 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (dotace 
ÚZ 13013) o částku 693.221,65 Kč a navýšení výdajů kapitoly 719 - OVV ve stejné výši z důvodu přijetí 
5. části dotace dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/2.1/042/0006112 na projekt: Podpora 
sociálního začleňování rozvojem služeb systému prostupné bydlení. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0272 741 - OE  4116 13013 002 Neinvestiční přijaté 
transfery 

4063 Prostředky 
státního 
rozpočtu  

72 970,70 

RP0272 741 - OE  4116 13013 002 Neinvestiční přijaté 4062 Prostředky z 620 250,95 
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transfery Evropského 
sociálního 
fondu (ESF) 

RP0310 719 - 
OVV 

4351 5011  006 Podpora sociálního 
začleňování rozvojem 
služeb systému prostupné 
bydlení 

4094 Platy 
spoluúčast 

18 249,00 

RP0310 719 - 
OVV 

4351 5031  006 Podpora sociálního 
začleňování rozvojem 
služeb systému prostupné 
bydlení 

4099 Sociální 
pojištění 
spoluúčast 

5 820,30 

RP0310 719 - 
OVV 

4351 5032  006 Podpora sociálního 
začleňování rozvojem 
služeb systému prostupné 
bydlení 

4102 Zdravotní 
pojištění 
spoluúčast 

2 112,20 

RP0310 719 - 
OVV 

4351 5038  006 Podpora sociálního 
začleňování rozvojem 
služeb systému prostupné 
bydlení 

4339 Povinné 
pojištění 
spoluúčast 

98,50 

RP0310 719 - 
OVV 

4351 5021  006 Podpora sociálního 
začleňování rozvojem 
služeb systému prostupné 
bydlení 

4109 OON 
spoluúčast 

5 220,00 

RP0310 719 - 
OVV 

4351 5167  006 Podpora sociálního 
začleňování rozvojem 
služeb systému prostupné 
bydlení 

4114 Školení a 
vzdělávání 
spoluúčast 

2 000,00 

RP0310 719 - 
OVV 

4351 5169  006 Podpora sociálního 
začleňování rozvojem 
služeb systému prostupné 
bydlení 

4134 Nákup služeb 
spoluúčast 

900,00 

RP0310 719 - 
OVV 

4351 5137  006 Podpora sociálního 
začleňování rozvojem 
služeb systému prostupné 
bydlení 

4119 Nákup DHDM 
spoluúčast 

775,00 

RP0310 719 - 
OVV 

4351 5171  006 Podpora sociálního 
začleňování rozvojem 
služeb systému prostupné 
bydlení 

4123 Opravy a 
udržování 
spoluúčast  

1 000,00 

RP0310 719 - 
OVV 

6171 5011  001 Činnost místní správy 182 Platy 
zaměstnanců 

-36 485,35 

RP0310 719 - 
OVV 

4351 5011 13013 006 Podpora sociálního 
začleňování rozvojem 
služeb systému prostupné 
bydlení 

4091 Platy 85 % 310 233,00 

RP0310 719 - 
OVV 

4351 5011 13013 006 Podpora sociálního 
začleňování rozvojem 
služeb systému prostupné 
bydlení 

4092 Platy 10 % 36 498,00 

RP0310 719 - 
OVV 

4351 5031 13013 006 Podpora sociálního 
začleňování rozvojem 
služeb systému prostupné 
bydlení 

4096 Sociální 
pojištění 85 % 

98 945,10 

RP0310 719 - 
OVV 

4351 5031 13013 006 Podpora sociálního 
začleňování rozvojem 
služeb systému prostupné 
bydlení 

4097 Sociální 
pojištění 10 % 

11 640,60 

RP0310 719 - 
OVV 

4351 5032 13013 006 Podpora sociálního 
začleňování rozvojem 
služeb systému prostupné 
bydlení 

4101 Zdravotní 
pojištění 85 % 

35 907,40 

RP0310 719 - 
OVV 

4351 5032 13013 006 Podpora sociálního 
začleňování rozvojem 
služeb systému prostupné 
bydlení 

4103 Zdravotní 
pojištění 10 % 

4 224,40 

RP0310 719 - 
OVV 

4351 5038 13013 006 Podpora sociálního 
začleňování rozvojem 
služeb systému prostupné 
bydlení 

4337 Povinné 
pojištění 85 % 

1 674,50 

RP0310 719 - 
OVV 

4351 5038 13013 006 Podpora sociálního 
začleňování rozvojem 
služeb systému prostupné 
bydlení 

4338 Povinné 
pojištění 10 % 

197,00 

RP0310 719 - 4351 5021 13013 006 Podpora sociálního 4106 OON 85 % 88 740,00 
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OVV začleňování rozvojem 
služeb systému prostupné 
bydlení 

RP0310 719 - 
OVV 

4351 5021 13013 006 Podpora sociálního 
začleňování rozvojem 
služeb systému prostupné 
bydlení 

4107 OON 10 % 10 440,00 

RP0310 719 - 
OVV 

4351 5167 13013 006 Podpora sociálního 
začleňování rozvojem 
služeb systému prostupné 
bydlení 

4111 Školení a 
vzdělávání 85 
% 

34 000,00 

RP0310 719 - 
OVV 

4351 5167 13013 006 Podpora sociálního 
začleňování rozvojem 
služeb systému prostupné 
bydlení 

4112 Školení a 
vzdělávání 10 
% 

4 000,00 

RP0310 719 - 
OVV 

4351 5169 13013 006 Podpora sociálního 
začleňování rozvojem 
služeb systému prostupné 
bydlení 

4132 Nákup služeb  
85 % 

15 300,00 

RP0310 719 - 
OVV 

4351 5169 13013 006 Podpora sociálního 
začleňování rozvojem 
služeb systému prostupné 
bydlení 

4133 Nákup služeb 
15 % 

1 800,00 

RP0310 719 - 
OVV 

4351 5137 13013 006 Podpora sociálního 
začleňování rozvojem 
služeb systému prostupné 
bydlení 

4116 Nákup DHDM 
85 % 

13 175,00 

RP0310 719 - 
OVV 

4351 5137 13013 006 Podpora sociálního 
začleňování rozvojem 
služeb systému prostupné 
bydlení 

4117 Nákup DHDM 
10 % 

1 550,00 

RP0310 719 - 
OVV 

4351 5139 13013 006 Podpora sociálního 
začleňování rozvojem 
služeb systému prostupné 
bydlení 

4126 Nákup 
materiálu 85 % 

5 275,95 

RP0310 719 - 
OVV 

4351 5139 13013 006 Podpora sociálního 
začleňování rozvojem 
služeb systému prostupné 
bydlení 

4127 Nákup 
materiálu 10 % 

620,70 

RP0310 719 - 
OVV 

4351 5171 13013 006 Podpora sociálního 
začleňování rozvojem 
služeb systému prostupné 
bydlení 

4128 Opravy a 
udržování 85 % 

17 000,00 

RP0310 719 - 
OVV 

4351 5171 13013 006 Podpora sociálního 
začleňování rozvojem 
služeb systému prostupné 
bydlení 

4125 Opravy a 
udržování 10 % 

2 000,00 

RP0310 719 - 
OVV 

4351 5139  006 Podpora sociálního 
začleňování rozvojem 
služeb systému prostupné 
bydlení 

4129 Nákup 
materiálu 
spoluúčast 

310,35 

 
                                                         hl.  pro  6 
 

 
10) Sportovní zařízení města Příbram – žádost o navýšení mzdového limitu 

R.usn.č.928/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

navýšení mzdového limitu organizace Sportovní zařízení města Příbram o částku 1.400.000,00 Kč bez 
navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele. 
                                                           

hl.  pro  6 
 
 
11) Žádost o návratnou finanční výpomoc od žadatele SK SPARTAK Příbram, spolek, IČ: 61904899 

R.usn.č.929/2019      
Rada    d o p o r u č u j e   ZM  

schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 450.00,00 Kč pro subjekt SK SPARTAK Příbram, 
spolek, Žižkova 694, 261 01 Příbram II, IČO: 61904899 na požadovaný účel „Nákup traktoru-sekačky 
pro údržbu areálu SK SPARTAK Příbram“, s návratností do 6 let v pravidelných ročních splátkách. 
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                                                         hl.  pro  6 

 
 
12) Malé vodní nádrže v majetku města 

R.usn.č.930/2019        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í  
     zprávu o malých vodních nádržích v majetku města. 

 
                                                         hl.  pro  6 

 
 
13) Nový rybník - monitoring kvality vody 

R.usn.č.931/2019        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy na celoroční monitorování kvality vody v nádrži Nový rybník se společností ENKI, 
o.p.s., se sídlem Dukelská 145, 379 01 Třeboň, IČO: 25173154 za cenu 91.000,00 Kč bez DPH,          
tj. 110.110,00 Kč včetně DPH. 
 
II.   u k l á d á 
OIRM ve spolupráci s OPVZ uzavřít smlouvu o dílo se společností ENKI, o.p.s. 
 

                                                         hl.  pro  5 
                zdrž. 1  

 
 
14) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení STL plynovodní přípojky – p. č. 49/2 
v k. ú. Zdaboř 
R.usn.č.932/2019        
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. 49/2 v k. ú. Zdaboř, ve prospěch pozemku p. č. st. 128 v k. ú. Zdaboř, jehož součástí je stavba 
rodinného domu č. p. 335 v Příbrami V-Zdaboř, přičemž v době uzavírání příslušných smluvních vztahů 
týkajících se zřízení věcného břemene budou v těchto smluvních dokumentech uvedeni jako 
oprávnění z věcného břemene ti, kteří budou v té době vlastníky pozemku, v jehož prospěch se věcné 
břemeno zřizuje.  
 
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: 
pozemek p. č. 49/2 – 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 
 
 
15) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení vodovodního řadu a budoucího uložení 
vodovodní přípojky – p. č. 191/1 v k. ú. Orlov 

R.usn.č.933/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

1) zřízení věcného břemene uložení vodovodního řadu přes pozemek ve vlastnictví města Příbram 
p. č. 191/1 v k. ú. Orlov, ve prospěch pana , bytem , 

 

 
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: 
pozemek p. č. 191/1 – komunikace III. tř. 
                                 – podélné uložení do komunikace za cenu 200 Kč/bm. 
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
  



Město Příbram - RM  30.09.2019 

 11 

2) zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky přes pozemek ve vlastnictví města Příbram 
p. č. 191/1 v k. ú. Orlov, ve prospěch pozemku p. č. 182/3 v k. ú. Orlov, 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. 191/1 – komunikace III. tř. 
                                 – uložení křížením komunikace za cenu 700 Kč/bm. 
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 

 
                                                         hl.  pro  6 
 

 
16) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN – p. č. 646 
v k. ú. Březové Hory 

R.usn.č.934/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN přes pozemek ve vlastnictví města Příbram   
p. č. 646 v k. ú. Březové Hory, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín – Děčín 
IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035. 
 
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: 
pozemek p. č. 646 – komunikace III. tř., ostatní pozemek 
                              – uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm a podélné uložení do  
                                 komunikace za cenu 400 Kč/bm  
                              – uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm.  
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
17) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN a budoucího umístění 
pojistkové skříně – p. č. 2045/3 a p. č. 4056/40, vše v k. ú. Příbram 

R.usn.č.935/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN přes pozemky ve vlastnictví města Příbram p. 
č. 2045/3 a p. č. 4056/40, oba v k. ú. Příbram a zřízení věcného břemene umístění 1 ks pojistkové 
skříně na uvedeném pozemku p. č. 2045/3, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 
Děčín – Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035. 
 
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:  
pozemek p. č. 2045/3 – komunikace IV. tř. (chodník), ostatní pozemek 
                                   – uložení v komunikaci IV. tř. a v ostatním pozemku za shodnou cenu 100 Kč/bm 
                                   – umístění zděné pojistkové skříně za cenu 10.000,00 Kč/ks 
pozemek p. č. 4056/40 – ostatní pozemek 
                                     – uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm. 
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
18) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení přípojky splaškové kanalizace, dešťové 
kanalizace, přípojky elektro a budoucího umístění 2 ks revizní šachtice – p. č. 3190 a p. č. 3191/1 
v k. ú. Příbram 

R.usn.č.936/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení přípojky splaškové kanalizace a přípojky dešťové kanalizace přes 
pozemek ve vlastnictví města Příbram p. č. 3190 v k. ú. Příbram, uložení přípojky elektro přes pozemky 
ve vlastnictví města Příbram p. č. 3190 a p. č. 3191/1, oba v k. ú. Příbram a zřízení věcného břemene 
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umístění 2 ks revizní šachtice na uvedeném pozemku p. č. 3190, ve prospěch pozemku 
p. č. 371 v k. ú. Příbram, jehož součástí je objekt bydlení č. p. 20 v Příbrami II, přičemž v době uzavírání 
příslušných smluvních vztahů týkajících se zřízení věcného břemene bude v těchto smluvních 
dokumentech uveden jako oprávněný z věcného břemene ten, který bude v té době vlastníkem 
pozemku, v jehož prospěch se věcné břemeno zřizuje. 
 
Věcné břemeno bude oceněno zvlášť pro každou inž. síť dle "Zásad", a to:  
pozemky p. č. 3190 a p. č. 3191/1 – komunikace III. tř.  
                                                       – uložení křížením komunikace za cenu 700 Kč/bm a podélné  
                                                          uložení v komunikaci za cenu 200 Kč/bm       
                                                       – umístění revizní šachtice za cenu 100 Kč/ks.                                                             
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
19) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení vodovodní přípojky, kanalizační přípojky a 
budoucího umístění revizní šachtice – p. č. 3195 v k. ú. Příbram 

R.usn.č.937/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky a kanalizační přípojky přes pozemek ve vlastnictví 
města Příbram p. č. 3195 v k. ú. Příbram a dále zřízení věcného břemene umístění revizní šachtice     
na tomto pozemku,  ve prospěch pozemku p. č. 320 v k. ú. Příbram, jehož součástí je stavba objektu    
k bydlení č. p. 135 v Příbrami II, přičemž v době uzavírání příslušných smluvních vztahů týkajících 
se zřízení věcného břemene budou v těchto smluvních dokumentech uvedeni jako oprávnění z věcného 
břemene ti, kteří budou v té době vlastníky pozemku, v jehož prospěch se věcné břemeno zřizuje.  
 
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: 
pozemek p. č. 3195 – 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 
 
 
20) Žádost o zřízení věcného břemene cesty přes část pozemku p. č. 2784 v k. ú. Příbram 

R.usn.č.938/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

bezúplatné zřízení věcného břemene cesty přes část pozemku ve vlastnictví města Příbram 
p. č. 2784 v k. ú. Příbram, ve prospěch pozemku p. č. 2782/1, jehož součástí je objekt k bydlení 
č. p. 27 v Příbrami IV, pozemku p. č. 2782/2, jehož součástí je stavba průmyslového objektu bez čp/če, 
pozemku p. č. 2779/3, jehož součástí je stavba garáže bez čp/če a pozemku p. č. 2779/4, vše v k. ú. 
Příbram, s tím, že přesný rozsah věcného břemene bude vymezen v příslušném geometrickém plánu - 
viz vyznačený předpokládaný rozsah věcného břemene zakreslený v katastrální mapě, která je jako 
příloha podané žádosti součástí předloženého materiálu, přičemž v době uzavírání příslušného 
smluvního vztahu týkajícího se zřízení věcného břemene bude v tomto smluvním dokumentu uveden 
jako oprávněný z věcného břemene ten, který bude v té době vlastníkem pozemků, v jejichž prospěch 
se věcné břemeno zřizuje. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
21) Žádost Společenství vlastníků jednotek Milínská 110, Příbram III, o udělení souhlasu s umístěním     
8 ks balkonů a 2 ks markýz nad pozemkem p. č. 444/6 v k. ú. Příbram 

R.usn.č.939/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

udělení souhlasu města Příbram s umístěním 8 ks balkonů a 2 ks markýz na budovu bytového domu   
č. p. 110 v Příbrami III, která stojí na pozemku p. č. 478 v k. ú. Příbram, a to nad pozemkem                
ve vlastnictví města Příbram p. č. 444/6 v k. ú. Příbram, pro Společenství vlastníků jednotek Milínská 
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110, Příbram III, se sídlem Milínská 110, Příbram III, 261 01 Příbram, IČO 24785032, a to v souladu 
s přílohou podané žádosti, tj. s projektovou dokumentací s názvem stavby „Umístění balkonů - bytový 
dům č. p. 110, Milínská 110, Příbram III, 261 01 Příbram, parc. č. 478, k. ú. Příbram“, zpracovanou Ing. 
Martinem Očadlíkem a datovanou 05/2019, jež je přílohou předloženého materiálu. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
22) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN – p. č. 305/1 v k. ú. 
Zdaboř 
R.usn.č.940/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN přes pozemek ve vlastnictví města Příbram    
p. č. 305/1 v k. ú. Zdaboř, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín – Děčín IV-
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035. 
 
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:  
pozemek p. č. 305/1 – účelová komunikace, ostatní pozemek 
                                 – uložení v účelové komunikaci a v ostatním pozemku za shodnou cenu 
                                    100 Kč/bm. 
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
23) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení přípojky plynu – p. č. 2462 v k. ú. Příbram 

R.usn.č.941/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení přípojky plynu přes pozemek ve vlastnictví města Příbram p. č. 2462 
v k. ú. Příbram, ve prospěch pozemku p. č. 2466/1 v k. ú. Příbram, jehož součástí je stavba objektu 
k bydlení č. p. 121 v Příbrami IV, přičemž v době uzavírání příslušných smluvních vztahů týkajících 
se zřízení věcného břemene budou v těchto smluvních dokumentech uvedeni jako oprávnění 
z věcného břemene ti, kteří budou v té době vlastníky pozemku, v jehož prospěch se věcné břemeno 
zřizuje.  
 
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: 
pozemek p. č. 2462 – 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 
 
 
24) Žádost o vyjádření města k otázce jeho zájmu o převod vlastnických práv k některým pozemkům     
ve vlastnictví ČR DIAMO, s. p. 
R.usn.č.942/2019        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

žádost pana Ing. Oldřicha Zábrodského, jednatele společnosti SOJOVÉ KLÍČKY, s.r.o., IČO 25142895, 
se sídlem A. Jiráska 264, 261 01 Příbram IV, o vyjádření zájmu města o nabytí vlastnických práv 
k pozemkům p. č. 2850/2 a p. č. 2604/171, oba v katastrálním území Příbram. 
 
 
II.   u k l á d á 
informovat žadatele o tom, že město Příbram vstoupí do jednání s vlastníkem pozemků p. č. 2850/2       
a p. č. 2604/171, oba v katastrálním území Příbram, o převodu vlastnického práva. 
 

                                                         hl.  pro  6 
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25) Revokace usnesení zastupitelstva města č. 222/2015/ZM ze dne 29.6.2015 

R.usn.č.943/2019        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM  

schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. 222/2015/ZM ze dne 29.6.2015. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
26) Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.07.2019 do 30.09.2019 včetně plnění usnesení 
ZM za minulá období 
R.usn.č.944/2019        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í  

předloženou Zprávu o kontrole plnění usnesení ZM Příbram za minulá období s tím, že za období        
od 01.07.2019 do 30.09.2019 nebyla uložena žádná ukládací usnesení. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
27) Galerie Františka Drtikola Příbram – ředitel příspěvkové organizace 

R.usn.č.945/2019        
Rada    I.   j m e n u j e    

BcA. Jana Freiberga ředitelem příspěvkové organizace Galerie Františka Drtikola Příbram s účinností 
od 01.12.2019. 

 
II.   u r č u j e    
řediteli příspěvkové organizace BcA. Janu Freibergovi plat ve výši uvedené v příloze č. 4 tohoto 
materiálu s účinností od 01.12.2019. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
28) Žádost o udělení souhlasu s přijetím věcného daru 

R.usn.č.946/2019        
Rada    u d ě l u j e  

souhlas Centru sociálních a zdravotních služeb města Příbram s přijetím věcného daru v hodnotě    
7.499 Kč dle přílohy. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
29) Žádost o schválení převodu služebního automobilu do užívání organizace Sportovní zařízení města 
Příbram 

R.usn.č.947/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

převod automobilu Citroёn Berlingo SPZ 7S9 2249 do užívání organizaci Sportovní zařízení města 
Příbram. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
30) Uzavření skateboardové sezóny 

R.usn.č.948/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

výběr vstupného na koncert kapely PSH ve výši 80 Kč a přednášky ve výši 50 Kč v rámci akce 
„Uzavření skateboardové sezóny“ konané dne 19.10.2019 a uvolnění čtyřiceti vstupenek pro tyto 
příjemce:  
- 10 ks vstupenek – nízkoprahové zařízení Bedna 
- 10 ks vstupenek – Dětský domov Pepa – Lazec 
- 10 ks vstupenek – soutěž MKC Příbram 
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- 10 ks vstupenek – dobrovolníci 
  

                                                         hl.  pro  6 
 
 
31) Podání žádosti o dotaci do Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof 
na akci „Sametová Příbram“ 

R.usn.č.949/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

podání žádosti o dotaci do Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof 
na akci „Sametová Příbram“. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
32) Oprava opěrných zdí v Husově ulici 
R.usn.č.950/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

1) provedení víceprací ve výši 669.508,95 Kč bez DPH tj. 810.105.83 Kč s DPH, způsobených důvody 
specifikovanými v důvodové zprávě, 
 

2) uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.1160/OIRM/2018 na akci „Oprava opěrných zdí -Příbram 
VI – Březové Hory, Husova ulice“ s firmou Profiblast s.r.o., se sídlem Lupáčova 89/17, 130 00 
Praha 3, IČO: 07205431, kterým dojde k zapracování změn uvedených v důvodové zprávě. 

 
                                                         hl.  pro  6 
 

 
33) Záměr zakázky – „Úprava místní komunikace Orlov – Hájetina“ 

R.usn.č.951/2019        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

záměr realizace zakázky „Úprava místní komunikace Orlov – Hájetina“ dle přílohy.  
 
II.   u k l á d á  
OPVZ zadávací řízení realizovat. 

  
III.   s c h v a l u j e   
na zakázku „Úprava místní komunikace Orlov – Hájetina“ hodnotící komisi ve složení: 
 
člen:                                                                             
Ing. Martin Buršík, MBA 
Ing. Pavel Bureš 
Ing. Eva Černá 
Mgr. Jiřina Humlová 
Mgr. Hana Marie Levanti 
 
náhradník: 
Mgr. Radka Škubalová 
 

                                                         hl.  pro  5 
    zdrž. 1  
 

 
34) Záměr zakázky – „Úpravy hlediště divadla A. Dvořáka v Příbrami II“ 

R.usn.č.952/2019        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

záměr realizace zakázky „Úpravy hlediště divadla A. Dvořáka v Příbrami II“ dle přílohy. 
 
II.   u k l á d á 
OPVZ zadávací řízení realizovat. 
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III.   s c h v a l u j e  
na zakázku „Úpravy hlediště divadla A. Dvořáka v Příbrami II“ hodnotící komisi ve složení: 
 
člen:                                                                             
Ing. Martin Buršík, MBA 
Ing. Pavel Bureš 
Ing. Eva Černá 
Mgr. Jiřina Humlová 
Mgr. Hana Marie Levanti 
 
náhradník: 
Mgr. Radka Škubalová 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
35) III. Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektech ve vlastnictví města Příbram - 
zrušení veřejné zakázky 

R.usn.č.953/2019        
Rada    I.   r o z h o d u j e 

o zrušení veřejné zakázky „III. Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektech                 
ve vlastnictví města Příbram“ ve smyslu ust. § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon). 
 

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

                                                         hl.  pro  5 
    zdrž. 1  

 
 
36) Žádost o vyjádření města Příbram k místním a pomístním názvům v k. ú. Příbram 

R.usn.č.954/2019        
Rada    s o u h l a s í 

s názvy uvedenými v seznamu pomístních jmen v katastrálním území Příbram v rozsahu 1 strany 
(28 položek) a v seznamu místních názvů v rozsahu 19 stran v katastrálním území Příbram, které 
zpracoval Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, a dne 22.5.2019 předal 
Odboru správy majetku, a které jsou přílohou předloženého materiálu, zároveň se 3 změnami, 
zapsanými v tabulce Změny k. ú. Příbram, která je přílohou tohoto materiálu, s výjimkou následující 
navrhované změny: název Mýto zůstane.  
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
37) Žádost o výpůjčku jednacího sálu v budově města na nám. T. G. Masaryka 121, Příbram I 
R.usn.č.955/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o výpůjčce jednacího sálu v budově č. p. 121, nám. T. G. Masaryka, Příbram I, mezi 
městem Příbram jako půjčitelem a vypůjčitelem, kterým je Vzdělávací institut Středočeského                    
kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (A3V VISK) se sídlem V Kolonii 1804, 
288 02 Nymburk, IČO 00641111, ve dnech 20.09.2019, 14.10.2019, 15.11.2019 a 09.12.2019, vždy    
od 09.00 hodin do 14.00 hodin s tím, že následný úklid jednacího sálu, kuchyňky, chodby, sociálního 
zařízení a schodiště zajistí bezprostředně po skončení akcí vypůjčitel. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
38) Platový postup ředitelky Základní školy, Příbram VIII, Školní 75 

R.usn.č.956/2019        
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Rada    b e r e   n a   v ě d o m í  
platový postup ředitelky Základní školy, Příbram VIII, Školní do 5. platového stupně 13. platové třídy 
stupnice platových tarifů s účinností od 01.09.2019. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 

39) Výsledek konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele Základní školy, Příbram VII, 
Bratří Čapků 279, příspěvkové organizace 

R.usn.č.957/2019        
Rada    j m e n u j e   

paní Mgr. Alenu Mašikovou ředitelkou Základní školy, Příbram VII, Bratří Čapků 279, příspěvkové 
organizace s účinností od 01.11.2019. 
 

                                                         hl.  pro 6 
  

 
40) Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Zpracování plánu ÚSES pro ORP Příbram“ 

R.usn.č.958/2019        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í  

změnové Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Zpracování plánu ÚSES pro ORP Příbram“, jehož 
znění je uvedeno v příloze tohoto materiálu. Změnou se upravuje celková maximální výše dotace 
z Operačního programu Životní prostředí na 2.082.712.50 Kč a termíny další administrace projektu. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
41) Podání žádosti o poskytnutí příspěvku na rok 2020 ze Státního fondu dopravní infrastruktury 

R.usn.č.959/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

podání žádosti o dotaci na projekt „Bezbariérová trasa, zastávka hromadné dopravy u 2. polikliniky – 
Kulturní dům“ ze Státního fondu dopravní infrastruktury. 
 

                                                         hl.  pro 6 
 

 
42) Návrh na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v Příbrami VII, ul. Legionářů 400 

R.usn.č.960/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o pronájmu prostor o celkové výměře 3.595 m², v členění restaurace, kavárna, 
salónky a administrativní prostory o výměře 730 m², méně exponované administrativní prostory                             
o výměře 70 m², samostatně využitelné sklady, dílny, jednoduše vybavené administrativní prostory                       
o výměře 641 m², hostinské pokoje 870 m², venkovní terasa 250 m², schodiště, chodby, výtahy             
o výměře 1.034 m² (vše blíže specifikováno ve znaleckém posudku č. 2188/151/2018 ze dne 
28.11.2018 a jeho dodatku č. 1 ze dne 10.12.2018 v příloze tohoto materiálu), to vše umístěné v pěti 
nadzemních a jednom podzemním podlaží v části „C“ a „D“ budovy č.p. 400, ul. Legionářů, 261 01 
Příbram VII (Kulturní dům Příbram), která je součástí pozemku p. č. st. 1306, k. ú. Březové Hory, mezi 
městem Příbram a panem Jaroslavem Starkou, bytem Lazec 60, 261 01 Příbram I, IČO 12370878, a to: 
na dobu určitou 10 let ode dne 01.01.2020 do 31.12.2029. Každá ze smluvních stran je oprávněna         
po uplynutí doby nájmu v délce 5 let, tj. k 31.12.2024, jednorázově ukončit nájemní vztah, a to tak,      
že minimálně 12 měsíců před tímto termínem, tj. do 31.12.2023, doručí druhé smluvní straně písemnou 
výpověď nájemní smlouvy k 31.12.2024. Pokud tak ani jedna smluvní strana neučiní, smlouva 
automaticky pokračuje do 31.12.2029, kdy její platnost skončí. Nájemné se stanovuje ve výši                  
108.900,00 Kč/měsíc vč. DPH, tj. 1.306.800,00 Kč/rok vč. DPH za celý předmět nájmu, s úpravou 
nájemného o roční míru inflace vždy za uplynulý kalendářní rok. S tím, že nájemce je povinen zajistit  
na své náklady mimo jiné úklid vstupního foyeru a WC v přízemí objektu „C“ včetně venkovního 
vstupního schodiště, schodiště v přízemí do vinárny a schodiště do 1. patra, prostory v přízemí zadního 
vstupu do objektu „D“ (schodišťový prostor) a přístup, vč. dvora za hotelem, v přízemí hlavního vchodu 
do Kulturního domu Příbram – levá část až k prostoru zadních vchodových dveří, ukončeném mříží.    
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Za provedení úklidu bude nájemce oprávněn účtovat městu Příbram část nákladů ve výši 4.000,00 Kč  
+ DPH měsíčně.  
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
43) Žádost o souhlas města s poskytnutím finančních prostředků z vlastního rozpočtu                      
na spolufinancování plánovaného investičního záměru spolku SK SPARTAK Příbram 

R.usn.č.961/2019        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM  

schválit poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.700.000 Kč spolku SK SPARTAK Příbram, se sídlem 
Příbram, areál stadionu, Žižkova ulice 694, IČO: 61904899, na spolufinancování akce „Sportovní areál“ 
zahrnující výměnu umělého povrchu (trávníku III. Generace) hřiště v majetku spolku na částech 
pozemků ve vlastnictví města p.č. 1138/1 a p.č. 1140/1, oba v k.ú. Příbram, a výstavbu hřiště pro 
nejmenší děti na části pozemku města p.č. 1140/1, k.ú. Příbram (v souladu se situačními náčrty 
v příloze předloženého materiálu). 
 

                                                         hl.  pro  5 
    zdrž. 1  

 
 
44) Pořízení dynamických jízdních řádů na zastávkách MHD v Příbrami 
R.usn.č.962/2019        
Rada    I.   r o z h o d u j e  

o zadání zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona na základě výjimky ve smyslu Hlavy II, 
článku 5, bodu 1 směrnice č. 1/2019 – na základě průzkumu cen, konzultace s organizátorem dopravy  
a v zájmu využití jednotného systému zařízení včetně jeho servisu , zajištění bezplatného přenosu dat 
v souladu s již uzavřenou smlouvou. 
 
II.   s c h v a l u j e 
1) zřízení speciálních zastávkových označníků „ROPID“, vybavených elektronickým ChLCD 

odjezdovým panelem, na autobusových zastávkách v Příbrami prostřednictvím společností 
dopravce, ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o, která označníky pořídí v rámci své zakázky                    
u společnosti GEMA s.r.o. Praha, 

2) uzavření smlouvy se společností ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. o spolufinancování speciálních 
označníků „ROPID“, vybavených elektronickým ChLCD odjezdovým panelem, spočívajícím v úhradě 
popsaného elektronického vybavení označníku, 

3) uzavření smlouvy na realizaci zakázky „Dodávka 4 kusů elektronických odjezdových panelů 
LED_RGB_1“ se společností GEMA s.r.o., IČO: 471 20 584, Oderská 333, 196 03 Praha 9. 

 
                                                         hl.  pro  6 
 

 
45) Žádost Divadla A. Dvořáka o bezplatné poskytnutí mobilních toalet na akci "Máme rádi zvířata" 

R.usn.č.963/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

bezplatné poskytnutí 2 kusů mobilních toalet na zajištění akce „Máme rádi zvířata“, pořádané Divadlem 
A. Dvořáka dne 12.10.2019 od 10:00 hodin do 17:00 hodin. 
 

                                                         hl.  pro 6 
  

 
46) Žádost ředitele Základní školy pod Svatou Horou, Příbram o souhlas s předfinancováním projektu 
„Šablony II ZŠ pod Svatou Horu, Příbram“ z příspěvku zřizovatele 

R.usn.č.964/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

použití neinvestičního příspěvku zřizovatele na předfinancování projektu 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00145542 s názvem “Šablony II ZŠ pod Svatou Horou, Příbram“. 
 

                                                         hl.  pro  6 
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47) Žádost ředitelky Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 o souhlas s předfinancováním projektu 
z dotačního titulu „Šablony II““ z příspěvku zřizovatele 

R.usn.č.965/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

použití neinvestičního příspěvku zřizovatele na předfinancování projektu „Podpora výuky II“ z dotačního 
titulu “Šablony II“ v rámci OP VVV č. výzvy 02_18_063 v příspěvkové organizaci Základní škola, 
Příbram VII, 28. října 1. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 

48) Žádost o dotaci – ZUŠ Rockování 
Hlasováno o návrhu Ing. Rottera. 
R.usn.č.966/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

1) poskytnutí individuální dotace ve výši 25.000,00 Kč pro subjekt BAROVKA 90 s.r.o, Lazec 28,       
261 01 Příbram, IČO 05532761, na projekt s názvem „ZUŠ Rockování“, a to z kap. 777-OŠKS,        
za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či 
založeným a splnění povinnosti zveřejnění účetní závěrky u subjektů, kterým tuto povinnost ukládá 
zákon, a to ke dni podpisu smlouvy, 

 
2) rozpočtové opatření, tj. změnu rozpočtu města na rok 2019, které se promítne na straně běžných 

výdajů v rámci kapitoly 741 – Odbor ekonomický ve snížení prvku 660 (Rezerva starosty) o částku 
25.000,00 Kč a navýšení kapitoly 777 – OŠKS, prvek 4662 (Neinvestiční transfery nefinančním 
podnikatelským subjektům – právnickým osobám)  ve stejné výši, 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
Kap. 741 – OE, prvek 660, paragraf 6171, položka 5901                                                - 25.000,00 Kč 
Kap. 777 – OŠKS, prvek 4662, paragraf 3319 položka 5213                                          +25.000,00 Kč 

 
3) uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem BAROVKA 90 s.r.o, Lazec 28, 261 01 Příbram, IČO 

05532761, o poskytnutí dotace ve výši 25.000,00 Kč na projekt „ZUŠ Rockování“ v souladu 
s Pravidly o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram            
č. 2/2018 přijatými ZM dne 10.09.2018, Usn.č.1034/2018/ZM 

 
                                                         hl.  pro  6 
 

 
49) Žádost o individuální dotaci – Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram I, 
Na Příkopech 104 

R.usn.č.967/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

1) poskytnutí individuální dotace ve výši 10.000,00 Kč pro subjekt Obchodní akademie a Vyšší 
odborná škola, Příbram I, Na Příkopech 104 se sídlem Na Příkopech 104, 261 01 Příbram I, IČO 
61100412, na projekt s názvem „Ekonomický tým 2019 – ústřední kolo“, a to z kap. 777-OŠKS, 
za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným 
či založeným a splnění povinnosti zveřejnění účetní závěrky u subjektů, kterým tuto povinnost 
ukládá zákon, a to ke dni podpisu smlouvy. 

 
2) rozpočtové opatření, tj. změnu rozpočtu města na rok 2019, které se promítne na straně běžných 

výdajů, v rámci kapitoly 777 – OŠKS ve snížení prvku č. 1301 (Rezerva) o částku 10.000,00 Kč a 
navýšení prvku č. 4870 (Neinvestiční transfery školským právnickým osobám) o stejnou částku.  
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
Kap. 777 – OŠKS, paragraf 3299, pol. 5901            -  10.000,00 Kč 
Kap. 777 – OŠKS, paragraf 3299, pol. 5333       + 10.000,00 Kč 

 
3) uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram 

I, Na Příkopech 104, IČO 61100412, o poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč na projekt 
„Ekonomický tým 2019 – ústřední kolo“, v souladu s platnými Pravidly o poskytování dotací 
a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram. 
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                                                         hl.  pro  6 
 

 
50) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení přípojky vodovodu a přípojky splaškové 
kanalizace – p. č. 55/1 v k. ú. Žežice 

R.usn.č.968/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení přípojky vodovodu a přípojky splaškové kanalizace přes pozemek     
ve vlastnictví města Příbram p. č. 55/1 v k. ú. Žežice, ve prospěch pozemku p. č. 49/6 v k. ú. Žežice, 
přičemž v době uzavírání příslušných smluvních vztahů týkajících se zřízení věcného břemene 
bude v těchto smluvních dokumentech uveden jako oprávněný z věcného břemene ten, který bude 
v té době vlastníkem pozemku, v jehož prospěch se věcné břemeno zřizuje. 
 
Věcné břemeno bude oceněno zvlášť pro každou inž. síť dle "Zásad", a to:  
pozemek p. č. 55/1 – komunikace III. tř. (Žežice směr Lešetice), 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 
 

 
51) Záměr zakázky – „Pořízení kancelářských programů“ 

R.usn.č.969/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

záměr realizace zakázky „Pořízení kancelářských programů“ dle přílohy. 
  
II.   u k l á d á  
OPVZ zadávací řízení realizovat 

  
III.   s c h v a l u j e   
na zakázku „Pořízení kancelářských programů“ hodnotící komisi ve složení: 
 
člen:                                                                             
Ing. Martin Buršík, MBA 
Ing. Jan Drozen 
David Minář 
Mgr. Jiřina Humlová 
Mgr. Hana Marie Levanti 
 
náhradník: 
Mgr. Radka Škubalová 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 

52) Různé      
 
Zápis ověřili: 
Mgr. Zorka Brožíková 
Mgr. Renáta Vesecká 
 
Mgr. Jan Konvalinka, 
starosta 
 
Zapsala: Iva Černohorská 
Příbram, dne: 03.10.2019 
   
Ověřeno: 10.10.2019  
Vyvěšeno: 10.10.2019 


