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Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů. 

 
 

U s n e s e n í  
 

z jednání Rady města Příbram, konaného dne 29.10.2019 
od 13.00 hodin na Městském úřadě Příbram 

 
 
 
1) Zahájení, kontrola zápisu z minulé RM, ověřovatelé 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Martin Buršík, MBA; Mgr. Renáta Vesecká 
 
 
2) Schválení programu včetně návrhů změn a doplňků 

P r o g r a m: 
1. Zahájení, kontrola zápisu z minulé RM, určení ověřovatelů 
2. Schválení programu včetně návrhu změn a doplňků 
3. Informace členů RM 
4. Interpelace 
5. Změna provozní doby střediska nízkoprahové denní centrum 
6. Žádost o udělení výjimky ze zákazu požívání alkoholických nápojů - „Spolek Prokop Příbram“ 
7. Návrh OZV o regulaci používání zábavní pyrotechniky 
8. Uzavření smlouvy o reklamní činnosti a propagačních službách se společností Česká pojišťovna, a.s. 

(staženo z programu) 
9. Podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Optimalizace veřejného osvětlení ve městě Příbram“ 

10. Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2019 
11. Návrh na revokaci usnesení Rady města Příbram R. usn. č. 1250/2018 ze dne 10. 12. 2018 
12. Žádost o dotaci – Léčba a kastrace nalezených koček a koťat 
13. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 691/OIRM/2019 na vypracování projektové dokumentace a dodávky 

souvisejících prací „Rekonstrukce Komenského náměstí, Příbram“ 
14. Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 568/OIRM/2019 „Výměna vodovodního a kanalizačního řadu    

a prodloužení dešťové kanalizace v ulici Na Leštině, Příbram IX“, řešící samostatně přechod sítí přes ulici 
Balbínova“ 

15. Projektová dokumentace „Domov seniorů, Příbram VII – Dodatek č. 1 k SoD“ 
16. Žádost ředitelky ZŠ, Bratří Čapků 279, Příbram VII, příspěvková organizace, paní Mgr. Aleny Mašikové,  

o vrácení bytové jednotky 
17. Návrh na zvýšení stávajícího nájemného v NP č. 701 (ordinace) v Příbrami VIII, ul. Brodská čp. 101  
18. Návrh na zvýšení stávajícího nájemného v NP č. 701 (kadeřnictví) v Příbrami VIII, ul. Brodská čp. 102  
19. Pověření řízením příspěvkové organizace Mateřská škola, Příbram VII, Jana Drdy 496 
20. Žádost ředitelky Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 o souhlas zřizovatele s přijetím sponzorského daru 
21. Freiberg – taneční turnaj 2019 
22. Kronika města Příbram 
23. Návrh na přidělení bytu v DPS 
24. Přidělení sociální bytu 
25. Výjimka ze Směrnice č. 1/MěÚ/2018 - návrh na přidělení sociálního bytu 
26. Žádost o individuální dotaci – Seerius, z. ú. 
27. Dodatek č. 1 k Partnerské smlouvě o spolupráci a rozvoji projektu Senior Point 
28. Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce prostor v budově Orlov čp. 111 a souvisejících pozemků           

se spolkem SH ČMS – Sborem dobrovolných hasičů Orlov 
29. Výkup pozemků p.č. 3097/3, p. č. 3103/9 a p. č. 3103/14, vše v k. ú. Příbram 
30. Návrh na uzavření smlouvy o nájmu částí pozemků v k. ú. Příbram - „Výstavba kruhové křižovatky 

a parkovacích stání“ 
31. Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb pro rekreační středisko Granit se společností  

Alteris s. r. o. 
32. Žádost o prodej pozemku p. č. 4740/1 v katastrálním území Příbram 
33. Žádost o propachtování pozemku p. č. 1741/5 v katastrálním území Příbram 
34. Uzavření dodatku č. 12 ke smlouvě o pronájmu nemovitého majetku ze dne 12.6.2009, ve znění 

pozdějších dodatků č. 1 – 11 
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35. Návrh na uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku p. č. 2520/1 o výměře 15 m2 z celkové výměry 1332 
m2 a části pozemku p. č. 2545/1 o výměře 4 m2 z celkové výměry 300 m2, oba v katastrálním území 
Příbram 

36. Výkup pozemku p. č. 2762/83 v katastrálním území Příbram 
37. Výkup pozemku p. č. 515/208 a pozemku p. č. 515/209, oba v katastrálním území Březové Hory 
38. Souhlas vlastníka pozemků s dočasným záborem pozemků v katastrálním území Příbram a s uzavřením 

smlouvy o právu provést stavbu 
39. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení vodovodní přípojky a budoucího umístění 

vodoměrné šachtice – p. č. 631/1 a p. č. 43 v k. ú. Březové Hory, p. č. 3250/4 v k. ú. Příbram 
40. Návrh na uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu pozemků a staveb ze dne 31.10.2001 
41. Elektronická dražba pozemků v k. ú. Příbram 
42. Žádost společnosti SVZ Centrum s.r.o., o dočasné pozastavení úhrady bonusového doplatku           

k nájemnému 
43. Žádost o prodej části pozemku p. č.3812/51 a části pozemku p. č.3860/3, oba v k. ú. Příbram 
44. Nabídka na bezúplatný převod pozemku p. č. 2081/5 v k. ú. Příbram 
45. Žádost o prodej pozemku p. č.3740 a části pozemku p. č. 3737/72, oba v k. ú. Příbram 
46. Záměr výkupu pozemků p. č. 2272/131, p. č. 2272/132, p. č. 4180/3, p. č. 4181/2, p. č. 4183/5 a části 

pozemku p. č. 4180/1, vše v k. ú. Příbram 
47. Uzavření smlouvy o výpůjčce částí pozemků pro stavbu rekonstrukce mostů ev. č. 1911-2a a 1911-2b 

v ulici Školní, Příbram VIII 
48. Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce majetku města k zajištění činnosti příspěvkové organizace 

Sportovní zařízení města Příbram 
49. Návrh na částečnou revokaci usnesení rady města č. 1137/2017 ze dne 20.11.2017 a žádost o výkup 

pozemků p. č. 4366/49 a p. č. 4380/4, oba v k. ú. Příbram, od OC Nová Zdaboř a.s. do majetku města 
50.  Záměr zakázky – „Vodovod Orlov – řešení nevyhovujících tlakových poměrů“ 
51.  Záměr zakázky – „Rekonstrukce chodníku – ulice Tylova a tř. Osbození, Příbram“ 
52. Žádost o dotaci – SK SPARTAK – rozpočtové opatření 
53.  Základní škola, Příbram – Březové Hory, Prokopská 337 – žádost o souhlas zřizovatele se zapojením      

do projektu OPVVV Šablony II 
54.  Návrh na zrušení Statutu finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva města Příbram a Jednacího řádu 

zastupitelstva města Příbram 
55. Žádost o finanční příspěvek (HC Příbram, z.s.) 
56. Výstavba komunikace – Dělostřelecká – Mlynářská (2) 
57.  Oprava opěrné stěny – Spartak Příbram 
58.  Oprava budovy radnice 
59. Závěrečný účet Svazku obcí Podbrdského regionu za rok 2018 
60. Návrh rozpočtu na rok 2020 
61. Stanovení celkového počtu zaměstnanců města zařazených do MěÚ Příbram 
62. Revokace záměru zakázky – „Úprava místní komunikace Orlov – Hájetina“ 
63. Pořízení kancelářských programů - zrušení veřejné zakázky 
64. Nákup 230 ks licencí MS Office 2019 – OfficeStd 2019 OLP NL Gow (kód 021-10618) 
65. Domovní ČOV Bytíz a Zavržice – provozní náklady 
66. Objekt zázemí Nový rybník – Wohapartner, ukončení smluvního vztahu 
67. Návrh na uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN č. 0201328283 na adresu 

Čechovská čp. 48, Příbram VIII 
68. Výběrové řízení na zjištění zájemců o koupi pozemků v k. ú. Zavržice a v k. ú. Dubno 
69. Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2019 v rámci kapitoly 792 - FOVM na straně běžných 

výdajů dle usnesení RM ze dne 04.02.2019 R.usn.č. 85/2019 bodu II. 
70. Různé 

 
R.usn.č.1006/2019        
Rada      s c h v a l u j e 
              upravený program dnešního jednání RM. 
 

                                                         hl.  pro  5 
(nepřítomen 1) 
 

3) Informace členů RM 
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4) Interpelace 

 
 
5) Změna provozní doby střediska nízkoprahové denní centrum 

R.usn.č.1007/2019        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í  

změnu provozní doby nízkoprahového denního centra od 1. 10. 2019 od 7:00 do 20:00 hodin. 
 

                                                         hl.  pro  5 
(nepřítomen 1) 

 
 
6) Žádost o udělení výjimky ze zákazu požívání alkoholických nápojů  – „Spolek Prokop Příbram“ 

R.usn.č.1008/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

udělení výjimky dle článku 4 písm. b) OZV Města Příbram č. 3/20018 ze dne 18.06.2018 na akci 
„Putování se světýlky za sv. Martinem“ dne 11.11.2019 na nám. T. G. Masaryka Příbram I. 
 

                                                         hl.  pro  5 
(nepřítomen 1) 

 
 
7) Návrh OZV o regulaci používání zábavní pyrotechniky 

R.usn.č.1009/2019        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM  

schválit OZV o regulaci používání zábavní pyrotechniky. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
8) Uzavření smlouvy o reklamní činnosti a propagačních službách se společností Česká pojišťovna, a.s. 
(staženo z programu) 
 
 
9) Podání žádosti o dotaci v rámci Programu EFEKT II. pro rok 2020 

R.usn.č.1010/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

podání žádosti o dotaci na projekt „Optimalizace veřejného osvětlení ve městě Příbram“ v rámci 
Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 – Program EFEKT II. pro rok 2020. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
10) Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2019 (a – j) 

R.usn.č.1011/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

 
10 a) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 789 
- SOSH (kapitálové příjmy) o částku 120.000,00 Kč a výdajů kapitoly 789 - SOSH ve stejné výši z důvodu 
přijetí nadačního příspěvku na projekt s názvem „Oranžový přechod v ulici Čs. armády“ od Nadace ČEZ, 
Duhová 153/3, Praha 4, IČ: 26721511 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 789 - SOSH 
(kapitálové příjmy) o částku 120.000,00 Kč a výdajů kapitoly 789 - SOSH ve stejné výši z důvodu přijetí 
nadačního příspěvku na projekt s názvem „Oranžový přechod v ulici Čs. armády“ od Nadace ČEZ, 
Duhová 153/3, Praha 4, IČ: 26721511. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0334 789 - 
SOSH 

2212 6122  001 Pozemní 
komunikace a silniční 

4891 Projekt "Oranžový 
přechod v ulici Čs. 

120 000,00 
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doprava armády" 
RP0337 789 - 

SOSH 
2212 3121  001 Nadační 

příspěvek na projekt 
"Oranžový přechod v 
ulici ČS. armády" 

4890 Nadační příspěvek na 
projekt "Oranžový 
přechod v ulici ČS. 
armády" 

120 000,00 

 
 

10 b) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 na straně výdajů, tj. snížení 
rozpočtu kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů) o částku 2.181.630,00 Kč a navýšení kapitoly 789 - 
SOSH 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 na straně výdajů, tj. snížení rozpočtu kapitoly 
741 - OE (rezerva z dotačních titulů) o částku 2.181.630,00 Kč a navýšení kapitoly 789 – SOSH. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0333 789 - 
SOSH 

2221 6122  001 Pozemní 
komunikace a 
silniční 
doprava 

4884 Odjezdové zastávkové 
panely 

2 181 630,00 

RP0338 741 - OE 6171 5901  001 Ostatní 3369 Rezerva z dotačních titulů -2 181 630,00 

 
 

10 c) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 na straně běžných výdajů, tj. 
snížení rozpočtu tří kapitol: 719 - OVV o čátku 539.000,00 Kč, 777 - OŠKS o částku 245.227,00 Kč, 782 - 
OKM o částku 160.000,00 Kč a navýšení rozpočtu kapitoly 759 - MKC v celkové výši 944.227,00 Kč           
v souvislosti s  navýšením rozpočtu na provoz a činnost organizační složky bez právní subjektivity 
Městské kulturní centrum Příbram se sídlem Špitálská 18, Příbram I 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 na straně běžných výdajů, tj. snížení rozpočtu 
tří kapitol: 719 - OVV o částku 539.000,00 Kč, 777 - OŠKS o částku 245.227,00 Kč, 782 - OKM o částku 
160.000,00 Kč a navýšení rozpočtu kapitoly 759 - MKC v celkové výši 944.227,00 Kč v souvislosti s 
navýšením rozpočtu na provoz a činnost organizační složky bez právní subjektivity Městské kulturní 
centrum Příbram se sídlem Špitálská 18, Příbram I. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0318 782 - 
OKM 

6171 5169  005 Akce města 3169 Nákup ostatních 
služeb 

-40 000,00 

RP0318 782 - 
OKM 

3319 5169  006 Informační systém 
města 

3542 Nákup ostatních 
služeb 

-40 000,00 

RP0318 782 - 
OKM 

6171 5139  005 Akce města 3535 Nákup materiálu -60 000,00 

RP0318 782 - 
OKM 

3319 5169  008 Ostatní 3210 Nákup ostatní 
služeb 

-20 000,00 

RP0330 719 - 
OVV 

6171 5011  001 Činnost místní 
správy 

182 Platy 
zaměstnanců 

-290 000,00 

RP0330 719 - 
OVV 

6171 5031  001 Činnost místní 
správy 

184 Sociální pojištění -80 000,00 

RP0330 719 - 
OVV 

6171 5032  001 Činnost místní 
správy 

185 Zdravotní 
pojištění 

-30 000,00 

RP0330 719 - 
OVV 

6171 5038  001 Činnost místní 
správy 

186 Úrazové pojištění 
(4,2 promile) 

-1 500,00 

RP0330 719 - 
OVV 

6409 5021  003 Ostatní činnost pro 
město 

225 Ostatní osobní 
výdaje 

-46 000,00 

RP0330 719 - 
OVV 

6171 5179  001 Činnost místní 
správy 

199 Ostatní nákupy - 
ošatné 

-4 000,00 

RP0330 719 - 
OVV 

6171 5156  004 Provoz osobních 
automobilů 

251 Pohonné hmoty 
a maziva 

-5 000,00 

RP0330 719 - 
OVV 

6171 5169  001 Činnost místní 
správy 

195 Nákup ostatních 
služeb 

-30 000,00 

RP0330 719 - 
OVV 

6171 5171  001 Činnost místní 
správy 

196 Opravy a 
udržování 

-20 000,00 

RP0330 719 - 
OVV 

6171 5161  001 Činnost místní 
správy 

191 Služby pošt -1 000,00 

RP0330 719 - 
OVV 

6171 5162  001 Činnost místní 
správy 

192 Služby 
telekomunikací a 
radiokomunikací 

-5 000,00 

RP0330 719 - 
OVV 

6171 5139  001 Činnost místní 
správy 

190 Nákup materiálu -10 000,00 

RP0330 719 - 6171 5175  001 Činnost místní 198 Pohoštění -3 000,00 
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OVV správy 
RP0330 719 - 

OVV 
6171 5173  001 Činnost místní 

správy 
204 Cestovné -1 500,00 

RP0330 719 - 
OVV 

6171 5167  001 Činnost místní 
správy 

194 Školení a 
vzdělávání 

-6 000,00 

RP0330 719 - 
OVV 

6171 5137  001 Činnost místní 
správy 

189 Drobný hmotný 
dlouhodobý 
majetek do 
40.000,-- Kč 

-5 000,00 

RP0330 719 - 
OVV 

6171 5171  004 Provoz osobních 
automobilů 

254 Opravy a 
udržování 

-1 000,00 

RP0331 777 - 
OŠKS 

3319 5041  002 Ostatní kultura, 
sport, infocentrum 

3766 Odměny 
umělcům a jejich 
zástupcům 

-90 000,00 

RP0331 777 - 
OŠKS 

3319 5169  002 Ostatní kultura, 
sport, infocentrum 

3722 Nákup ostatních 
služeb 

-155 098,00 

RP0331 777 - 
OŠKS 

3319 5139  002 Ostatní kultura, 
sport, infocentrum 

3723 Nákup materiálu -129,00 

RP0340 759 - 
MKC 

6409 5011  001 Provoz MKC  4775 Platy 
zaměstnanců  

290 000,00 

RP0340 759 - 
MKC 

6409 5031  001 Provoz MKC  4772 Povinné pojistné 
na sociální 
zabezpečení 

80 000,00 

RP0340 759 - 
MKC 

6409 5021  001 Provoz MKC  4779 Ostatní osobní 
výdaje 

46 000,00 

RP0340 759 - 
MKC 

6409 5169  001 Provoz MKC  4777 Nákup ostatních 
služeb 

30 000,00 

RP0340 759 - 
MKC 

6409 5032  001 Provoz MKC  4771 Povinné pojistné 
na veřejné 
zdravotní 
pojištění 

30 000,00 

RP0340 759 - 
MKC 

6409 5171  001 Provoz MKC  4780 Opravy a 
udržování 

20 000,00 

RP0340 759 - 
MKC 

6409 5139  001 Provoz MKC  4781 Nákup materiálu  10 000,00 

RP0340 759 - 
MKC 

6409 5167  001 Provoz MKC  4766 Služby školení a 
vzdělávání 

6 000,00 

RP0340 759 - 
MKC 

6409 5137  001 Provoz MKC  4787 Drobný hmotný 
dlouhodobý 
majetek 

6 000,00 

RP0340 759 - 
MKC 

6409 5162  001 Provoz MKC  4769 Služby 
elektronických 
komunikací 

5 000,00 

RP0340 759 - 
MKC 

6409 5156  001 Provoz MKC  4774 Pohonné hmoty 
a maziva 

5 000,00 

RP0340 759 - 
MKC 

6409 5179  001 Provoz MKC  4776 Ostatní nákupy 
jinde nezařazené 

4 000,00 

RP0340 759 - 
MKC 

6409 5175  001 Provoz MKC  4892 Pohoštění 3 000,00 

RP0340 759 - 
MKC 

6409 5173  001 Provoz MKC  4788 Cestovné 1 500,00 

RP0340 759 - 
MKC 

6409 5038  001 Provoz MKC  4778 Povinné pojistné 
na úrazové 
pojištění 

1 500,00 

RP0340 759 - 
MKC 

6409 5161  001 Provoz MKC  4770 Poštovní služby 1 000,00 

RP0340 759 - 
MKC 

3319 5169  012 Zavíračka 
skateparku - koncert 
PSH 

4894 Nákup ostatních 
služeb 

80 000,00 

RP0340 759 - 
MKC 

3319 5041  012 Zavíračka 
skateparku - koncert 
PSH 

4893 Odměny za užití 
duševního 
vlastnictví 

110 000,00 

RP0340 759 - 
MKC 

3319 5139  012 Zavíračka 
skateparku - koncert 
PSH 

4895 Nákup materiálu  20 227,00 

RP0340 759 - 
MKC 

3319 5041  003 Advent a vánoční 
trhy 

4793 Odměny za užití 
duševního 
vlastnictví 

95 000,00 

RP0340 759 - 
MKC 

3319 5175  003 Advent a vánoční 
trhy 

4792 Pohoštění 20 000,00 

RP0340 759 - 
MKC 

3319 5139  003 Advent a vánoční 
trhy 

4795 Nákup materiálu 30 000,00 

RP0340 759 - 
MKC 

3319 5169  005 Připomenutí 30. 
výročí sametové 

4802 Nákup ostatních 
služeb 

50 000,00 
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revoluce 

 
 

10 d) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 na straně výdajů v rámci 
kapitoly 719 - OVV 

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

č. pož. kapitola paragraf pol. účelový 
znak 

název akce prvek 
rozpočtu 

popis částka změny 

RP0343 719 - 
OVV 

6171 5139  004 Provoz 
osobních 
automobilů 

250 Nákup materiálu 35 000,00 

RP0343 719 - 
OVV 

6171 6123  001 Investiční 
nákupy a výdaje 
související 

256 Dopravní prostředky - 
nákup 

-35 000,00 

 
 

10 e) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 
- OE (neinvestiční transfery ÚZ 90002) o částku 300.544,00 Kč a výdajů kapitoly 719 - OVV ve stejné výši 
z důvodu poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky na neinvestiční 
akci: "Implementace programů zlepšování kvality ovzduší (PZKO) na území města Příbram" 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE 
(neinvestiční transfery ÚZ 90002) o částku 300.544,00 Kč a výdajů kapitoly 719 - OVV ve stejné výši     
z důvodu poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky na neinvestiční 
akci: "Implementace programů zlepšování kvality ovzduší (PZKO) na území města Příbram". 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0328 741 - OE  4113 90002 002 Neinvestiční přijaté 
transfery 

4595 Podpora 
SFŽP 

300 544,00 

RP0348 719 - 
OVV 

3719 5011  009 Podpora ze Státního 
fondu životního prostředí 
České republiky 

4599 Platy - 
spoluúčast 

223 919,00 

RP0348 719 - 
OVV 

3719 5011 90002 009 Podpora ze Státního 
fondu životního prostředí 
České republiky 

4596 Platy  223 919,00 

RP0348 719 - 
OVV 

3719 5031 90002 009 Podpora ze Státního 
fondu životního prostředí 
České republiky 

4597 Pojistné na 
sociální 
zabezpečení 

55 532,00 

RP0348 719 - 
OVV 

3719 5031  009 Podpora ze Státního 
fondu životního prostředí 
České republiky 

4600 Pojistné na 
sociální 
zabezp. - 
spoluúčast 

55 532,00 

RP0348 719 - 
OVV 

3719 5032 90002 009 Podpora ze Státního 
fondu životního prostředí 
České republiky 

4598 Pojistné na 
veřejné 
zdravotní 
pojištění 

20 153,00 

RP0348 719 - 
OVV 

3719 5032  009 Podpora ze Státního 
fondu životního prostředí 
České republiky 

4601 Pojistné na 
veřejné 
zdrav. 
pojištění - 
spoluúčast 

20 153,00 

RP0348 719 - 
OVV 

3719 5038 90002 009 Podpora ze Státního 
fondu životního prostředí 
České republiky 

4602 Povinné 
pojistné na 
úrazové 
pojištění  

940,00 

RP0348 719 - 
OVV 

3719 5038  009 Podpora ze Státního 
fondu životního prostředí 
České republiky 

4603 Povinné 
pojistné na 
úrazové 
pojištění - 
spoluúčast 

940,00 

RP0348 719 - 
OVV 

6171 5011  001 Činnost místní správy 182 Platy 
zaměstnanců 

-223 919,00 

RP0348 719 - 
OVV 

6171 5031  001 Činnost místní správy 184 Sociální 
pojištění 

-55 532,00 

RP0348 719 - 
OVV 

6171 5032  001 Činnost místní správy 185 Zdravotní 
pojištění 

-20 153,00 

RP0348 719 - 
OVV 

6171 5038  001 Činnost místní správy 186 Úrazové 
pojištění (4,2 
promile) 

-940,00 
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10 f) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 v rámci výdajů kapitoly 792 - 
FOVM, tj. snížení běžných výdajů o částku 356.950,00 Kč a navýšení kapitálových výdajů ve stejné výši 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 v rámci výdajů kapitoly 792 - FOVM, tj. 
snížení běžných výdajů o částku 356.950,00 Kč a navýšení kapitálových výdajů ve stejné výši. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0356 792 - 
FOVM 

3639 6121  002 Kapitálové 
výdaje 

4869 Přivaděč vodojem Kozičín - 
vodojem Orlov 

356 950,00 

RP0356 792 - 
FOVM 

3639 5171  001 Běžné 
výdaje 

4575 Orlov - Lazec - 
přečerpávací stanice 

-356 950,00 

 
 

10 g) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly    741 - OE o částku 1.587.681,00 Kč (transfery ÚZ 33063) a rozpočtu výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ 
ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace na projekt "ŠABLONY II." určené pro 
Waldorfskou školu, Příbram - mateřskou školu, základní a střední školu Příbram II, Hornická 327, číslo 
projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015766 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly    741 - 
OE o částku 1.587.681,00 Kč (transfery ÚZ 33063) a rozpočtu výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ ve stejné výši 
z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace na projekt "ŠABLONY II." určené pro Waldorfskou školu, 
Příbram - mateřskou školu, základní a střední školu Příbram II, Hornická 327, číslo projektu 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015766. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0357 788 - ŠŠZ 3113 5336 33063 002 Základní 
školy 

4902 85 % "Šablony II" Waldorfská 
škola Příbram - mateřská, 
základní a střední škola 

1 349 528,83 

RP0357 788 - ŠŠZ 3113 5336 33063 002 Základní 
školy 

4903 15 % "Šablony II" Waldorfská 
škola Příbram - mateřská, 
základní a střední škola 

238 152,17 

RP0362 741 - OE  4116 33063 002 
Neinvestiční 
přijaté 
transfery 

4901 85 % "Šablony II" Waldorfská 
škola Příbram - mateřská, 
základní a střední škola 

1 349 528,83 

RP0362 741 - OE  4116 33063 002 
Neinvestiční 
přijaté 
transfery 

4900 15 % "Šablony II" Waldorfská 
škola Příbram - mateřská, 
základní a střední škola 

238 152,17 

 
 

10 h) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 v rámci výdajů kapitoly 786 - 
OIRM, tj. snížení kapitálových výdajů o částku 616.710,00 Kč a navýšení běžných výdajů ve stejné výši 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 v rámci výdajů kapitoly 786 - OIRM, tj. snížení 
kapitálových výdajů o částku 616.710,00 Kč a navýšení běžných výdajů ve stejné výši. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0359 786 - OIRM  3311 6121  008 Divadlo A. Dvořáka Příbram 4234 Hlediště -616 710,00 

RP0359 786 - OIRM  3639 5171  011 Stavebnictví různé 3305 Opravy 616 710,00 

 
 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0360 749 - 
MěRK 

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

4846 Platy 11 194,00 

RP0360 749 - 
MěRK 

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

4847 Povinné pojistné na 
sociální zabezpečení  

2 799,00 

RP0360 749 - 
MěRK 

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

4848 Povinné pojistné na 
veřejné zdravotní 
pojištění 

1 007,00 

RP0364 741 - OE  4116 13101 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

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

15 000,00 

 
 

10 j) 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 srpen 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 srpen 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 

rozpo
čtu 

popis částka změny 

RP0365 741 - OE  4116 13013 002 Neinvestiční přijaté 
transfery 

4621 85 % ESF 28 050,00 

RP0365 741 - OE  4116 13013 002 Neinvestiční přijaté 
transfery 

4622 15 % SR 4 950,00 

RP0365 741 - OE 6171 5901  001 Ostatní 3369 Rezerva z 
dotačních titulů 

33 000,00 

RP0366 719 - 
OVV 

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

4626 15 % SR Pojistné 
na sociální 
zabezpečení 

923,55 

RP0366 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 

RP0366 719 - 
OVV 

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

4624 5 % SR Platy  3 694,05 

RP0366 719 - 
OVV 

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

4623 85 % ESF Platy  20 932,95 

RP0366 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 

RP0366 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 

RP0366 719 - 
OVV 

6171 5011  001 Činnost místní správy 182 Platy 
zaměstnanců 

-24 627,00 

RP0366 719 - 
OVV 

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

RP0366 719 - 
OVV 

6171 5032  001 Činnost místní správy 185 Zdravotní 
pojištění 

-2 216,00 

 
                                                         hl.  pro  6 
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11) Návrh na revokaci usnesení Rady města Příbram R.usn.č.1250/2018 ze dne 10. 12. 2018 

R.usn.č.1012/2019      
Rada    I.    s c h v a l u j e  

1) revokaci usnesení Rady města Příbram R.usn.č.1250/2018 v bodu I. 2. ze dne 10. 12. 2018,  
 

2) přímé zadání zakázky v souladu se zněním směrnice 1/2019, článek 5, bod 3 a uzavření smlouvy     
o poskytování služeb ve výši 86.644 Kč bez DPH se společností Institute H21, z. ú., IČO: 
05601100. 

 
II.   u k l á d á  
OKM učinit kroky související s uzavřením smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
12) Žádost o dotaci – Léčba a kastrace nalezených koček a koťat 
Hlasováno o návrhu Mgr. Konvalinky. 
R.usn.č.1013/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

1) poskytnutí individuální dotace ve výši 10.000,00 Kč pro subjekt Příbramské kočky, z.s., Brodská 99, 
Příbram VIII, 261 01 Příbram, IČO 08377740 na projekt s názvem „Léčba a kastrace nalezených 
koček a koťat“, a to z kap. 723 – OŽP, za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města 
Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným a splnění povinnosti zveřejnění účetní závěrky     
u subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon, a to ke dni podpisu smlouvy; 

 

2) rozpočtové opatření – změnu rozpočtu města pro rok 2019, které se promítne na straně běžných 
výdajů v rámci kap. 741 – OE, ve snížení prvku 660 (Rezerva starosty) o částku 10.000,00 Kč         
a navýšení kap. 723 – OŽP, prvek 4154 (Individuální dotace – spolky) ve stejné výši; 

 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
Kap. 741 – OE,   prvek 660,   paragraf 6171, položka 5901     -   10.000,00 Kč 
Kap. 723 – OŽP, prvek 4154, paragraf 3799, položka 5222      +  10.000,00 Kč 

 

3) uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem Příbramské kočky, z.s., Brodská 99, Příbram VIII, 
261 01 Příbram, IČO 08377740 o poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč na projekt „Léčba            
a kastrace nalezených koček a koťat“ v souladu s Pravidly pro 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  5 

     proti 1  
 
 
13) „Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 691/OIRM/2019 na vypracování projektové dokumentace a dodávky 
souvisejících prací „Rekonstrukce Komenského náměstí, Příbram“ 

R.usn.č.1014/2019        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

1) provedení víceprací ve výši 75.000,00 Kč bez DPH, tj. 90.840,75 Kč vč. DPH a prodloužení doby 
plnění o 1 měsíc, 

 
2)  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace a dodávky 

souvisejících prací „Rekonstrukce Komenského náměstí, Příbram“, se společností VRV, a. s.,       
se sídlem Nábřežní 4, Praha 5, PSČ 150 56, IČO 47116901, kterým dojde k zapracování změn, 
uvedených v důvodové zprávě. 

 
II.   u k l á d á   
OIRM ve spolupráci s OPVZ administrovat uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo dle bodu I. tohoto 
usnesení. 
 

                                                         hl.  pro  6 
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14) Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 568/OIRM/2019 „Výměna vodovodního a kanalizačního 
řadu a prodloužení dešťové kanalizace v ulici Na Leštině, Příbram IX“, řešící samostatně přechod sítí 
přes ulici Balbínova 

R.usn.č.1015/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

1) provedení víceprací na realizaci stavby, řešící samostatně přechod sítí přes ulici Balbínova za cenu 
181.829,00 Kč bez DPH, to je 220.013,09 Kč s DPH,  

 
2) uzavření dodatku č. 2. smlouvy o dílo č. 568/OIRM/2019 „Výměna vodovodního a kanalizačního 

řadu a prodloužení dešťové kanalizace v ulici Na Leštině, Příbram IX“, se společností 1. SčV, a. s., 
se sídlem Ke Kablu 971, Praha 10, PSČ 100 00, IČO 47549793, za nabídkovou cenu      
181.829,00 Kč bez DPH, to je 220.013,09 Kč včetně DPH, na základě cenové nabídky ze dne 
04.10.2019, která je nedílnou součástí smlouvy, čímž se navýší celková cena díla                          
na 2.306.342,84 Kč bez DPH, to je 2.790.674,84 Kč s DPH. 

 
                                                         hl.  pro  6 

 
 
15) Projektová dokumentace, Domov seniorů, Příbram VII - Dodatek č. 1 k SoD 

R.usn.č.1016/2019        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

1) provedení víceprací ve výši 65.000,00 Kč bez DPH způsobených důvody specifikovanými 
v důvodové zprávě, 

 
2) uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na investiční akci „Projektová dokumentace – Domov 

seniorů, Příbram VII“ se společností Atelier M.A.A.T., s.r.o., se sídlem Převrátilská 330, 390 01 
Tábor (IČO: 28145968), kterým dojde k zapracování změn specifikovaných v důvodové zprávě. 

 
II.   u k l á d á   
OIRM ve spolupráci s OPVZ administrovat uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo dle bodu I. tohoto 
usnesení. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
16) Žádost ředitelky ZŠ, Bratří Čapků 279, Příbram VII, příspěvková organizace, paní Mgr. Aleny 
Mašikové, o vrácení bytové jednotky 

R.usn.č.1017/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

1) udělení výjimky ze Směrnice č. 1/2018 pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města 
Příbram dle Hlava I., článek 3, odst. 1 b), d) o vynětí volného bytu č. 2 v budově ZŠ Bratří Čapků 
279, Příbram VII, služební byt, 1+1, ze správy MěRK za současného převedení předmětné 
nemovité věci pod správu ZŠ Bratří Čapků 279, Příbram VII, příspěvková organizace, IČO: 
71295003, zast. ředitelkou školy Mgr. Alenou Mašikovou, 

 
2) udělení souhlasu se změnou užívání bytu č. 2 v budově ZŠ Bratří Čapků 279, Příbram VII             

na nebytový prostor pro účely školy dle podané žádosti ředitelky ŽŠ Bratří Čapků 279, Příbram VII, 
Mgr. Aleny Mašikové ze dne 2.10.2019 č.j. MeUPB 93532/2019. 

 
                                                         hl.  pro  6 
 

 
 
17) Návrh na zvýšení stávajícího nájemného v NP č. 701 (ordinace) v Příbrami VIII, ul. Brodská čp. 101 

Hlasováno o návrhu p. Chrastiny. 
R.usn.č.1018/2019        
Rada     s c h v a l u j e  

návrh na zvýšení stávajícího nájemného 301 Kč/m2/rok nájemci nebytových prostor č. 701 (ordinace) 
v budově č.p. 101, Brodská ul., Příbram VIII,  

 na cenu obvyklého nájemného 450 Kč/m2/rok (bez DPH). 
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           hl.  pro  4  
     proti 2  

 
 
18) Návrh na zvýšení stávajícího nájemného v NP č. 701 (kadeřnictví) v Příbrami VIII, ul. Brodská čp. 102 

R.usn.č.1019/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

návrh na zvýšení stávajícího nájemného 301 Kč/m2/rok nájemci nebytových prostor č. 701 (kadeřnictví) 
v budově č.p. 102, Brodská ul., Příbram VIII, paní 

 na cenu obvyklého nájemného 450 Kč/m2/rok (bez DPH). 
 

           hl.  pro  4  
     proti 2  

 
 
19) Pověření řízením příspěvkové organizace Mateřská škola, Příbram VII, Jana Drdy 496 

R.usn.č.1020/2019        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

odchod ředitelky příspěvkové organizace, Mateřská škola, Příbram VII, Jana Drdy 496 Mgr. Jany Šille 
na mateřskou a následnou rodičovskou dovolenou. 
 
II.   p o v ě ř u j e   
paní Alenu Kubátovou, DiS. řízením příspěvkové organizace Mateřská škola, Příbram VII, Jana Drdy 
496 s účinností po dobu trvání mateřské a následné rodičovské dovolené paní Mgr. Jany Šille nejdéle 
však do skončení funkčního období, které nastává dnem 31. 07. 2020. 
 
III.   s c h v a l u j e 
platový výměr paní Aleně Kubátové, DiS. pověřené řízením příspěvkové organizace Mateřská škola, 
Příbram VII, Jana Drdy 496. 
 

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

R.usn.č.1021/2019        
Rada    s o u h l a s í  

s přijetím účelově neurčeného sponzorského finančního daru pro Základní školu, Příbram VII, 
28. října 1 ve výši 183.000,00 Kč od SRPŠ při Základní škole, Příbram VII, 28. října 1, který bude použit 
pro potřeby žáků školy. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
21) Freiberg - Taneční turnaj 2019 

R.usn.č.1022/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

zahraniční cestu členů TS Dohnal Dancing k účasti na 13. tanečním turnaji partnerských měst ve dnech 
22. -  25. 11. 2019 ve Freibergu (Německo) dle předloženého seznamu. Cestovní náklady (pojistné, 
stravné, doprava, dar ve výši 2.000,00 Kč) hradí město Příbram z kap. 777 – OŠKS. Cesta se uskuteční 
smluvní dopravou. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
22) Kronika města Příbram 

R.usn.č.1023/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

kroniku města Příbram za rok 2018 v předloženém znění. 
 

                                                         hl.  pro  6 
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23) Návrh na přidělení bytu v DPS 

R.usn.č.1024/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

1) přidělení bytu č. 15 v DPS Příbram III, Průběžná 143, pro paní J  
podle Směrnice č. 1/2018/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví 

města Příbram“, 
 

2) přidělení bytu č. 3 v DPS Příbrami VI - Březové Hory, nádvoří Msgre. Korejse 155 pro pana Jakuba 
podle Směrnice č. 1/2018/MěÚ „Pravidla 

pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“.  
 

                                                         hl.  pro  5 
(nepřítomen 1) 

 
 
24) Přidělení sociálního bytu  
R.usn.č.1025/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

přidělení sociálního bytu č. 23, Příbram VI, U Dolu Anna 26, pro pana   
podle Směrnice č. 1/2018/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů 

ve vlastnictví města Příbram“. 
 

                                                         hl.  pro  5 
(nepřítomen 1) 

 
 
25) Výjimka ze Směrnice č. 1/2018/MěÚ - návrh na přidělení sociálního bytu 

R.usn.č.1026/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

přidělení sociálního bytu č. 37, Příbram IV, Čs. armády 5, pro paní 
, na dobu 3 měsíců s možností opakovaného prodloužení,  

max. na dobu 24 měsíců, jako výjimku ze Směrnice č. 1/2018/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu 
bytů ve vlastnictví Města Příbram“. 
 

                                                         hl.  pro  5 
                  proti 1  
 

 
26) Žádost o individuální dotaci – Seerius, z. ú. 
Hlasováno o návrhu Mgr. Konvalinky. 
R.usn.č.1027/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

1) poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč pro subjekt Seerius, z.ú. se sídlem Orlov 80,  
261 01 Příbram, IČO: 8238987, na projekt s názvem „Spojujeme světy“, a to za podmínky splnění 
bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným a splnění 
povinnosti zveřejnění účetní závěrky u subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon, a to ke dni 
podpisu smlouvy, 

 

2) rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 na straně výdajů, tj. snížení výdajů 
kapitoly 741 – OE, prvek 660 (rezerva starosty) o částku 10.000,00 a navýšení výdajů kapitoly  
728 – OSVZ, prvek (ústavy) ve stejné výši, 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
Kap. 741 – OE, prvek 660, paragraf 6171, položka  5901                  -  10.000,00 Kč 

Kap. 728 – OSVZ, prvek 2667, paragraf 4319, položka 5221            + 10.000,00  Kč, 
 

3) uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem Seerius, z.ú. se sídlem Orlov 80, 261 01 Příbram, 
IČO: 8238987, o poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč na projekt „Spojujeme světy“,  
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. 
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                                                         hl.  pro  5 
                 zdrž. 1  

 
 
27) Dodatek č. 1 k Partnerské smlouvě o spolupráci a rozvoji projektu Senior Point 

R.usn.č.1028/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření Dodatku č. 1 k Partnerské smlouvě o spolupráci a rozvoji projektu Senior Point. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
28) Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce prostor v budově Orlov čp. 111 a souvisejících pozemků     
se spolkem SH ČMS – Sborem dobrovolných hasičů Orlov 

R.usn.č.1029/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků parc. č. 1/1 a parc. č. 1/3, a všech nebytových prostor v budově 
Orlov čp. 111, objektu občanské vybavenosti, který je součástí pozemku parc. č. 1/2, 
to vše v k. ú. Orlov, mezi městem Příbram jako půjčitelem a vypůjčitelem spolkem SH ČMS – Sborem 
dobrovolných hasičů Orlov, se sídlem Orlov 111, 261 01 Příbram, IČO: 647 63 129, na dobu neurčitou, 
za účelem zajištění provozu hasičské zbrojnice, klubovny, knihovny, společenské místnosti a k zajištění 
prostor nezbytných k činnosti vypůjčitele, se závazkem umožnění dalšího přenechání věci do výpůjčky 
jinému - Osadnímu výboru Orlov. 
 

                                                         hl.  pro  5 
(nepřítomen 1) 

 
 
29) Výkup pozemků p. č. 3097/3, p. č. 3103/9 a p. č. 3103/14, vše v k. ú. Příbram 

R.usn.č.1030/2019        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM  

schválit výkup pozemků p. č. 3097/3, o výměře 6269 m2, p. č. 3103/9, o výměře 1639 m2  a p. č. 
3103/14, o výměře 110 m2, vše v k. ú. Příbram od vlastníka, společnosti TEN ART spol. s r.o., 
Husova 389, 261 01 Příbram IV, IČO: 61683353, za cenu 480 Kč/m2.  
 

                                                         hl.  pro  5 
(nepřítomen 1) 

 
 
30) Návrh na uzavření smlouvy o nájmu částí pozemků v k. ú. Příbram - „Výstavba kruhové křižovatky 
a parkovacích stání“ 

R.usn.č.1031/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o nájmu částí pozemků p. č. 2503/6 a p. č. 2762/42, oba v k. ú. Příbram, v souvislosti    
s veřejně prospěšnou stavbou s názvem: „Výstavba kruhové křižovatky a parkovacích stání“ 
s pronajímatelem, jímž je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové 
Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČO: 70994234, podle návrhu, který je přílohou předloženého 
materiálu.  
                                                       hl.  pro  6 

 
 
31) Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb pro rekreační středisko Granit se společností                  
Alteris s.r.o. 

R.usn.č.1032/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o poskytování služeb č. A 1013/OSM/2019 pro rekreační středisko Granit Zadov     
čp. 224, 384 73 Stachy, mezi městem Příbram a společností Alteris s.r.o., se sídlem Praha 10 – 
Vršovice, Na Stezce 1330/3, PSČ 100 00, IČO 27862313, na dobu neurčitou, za cenu              
35.000,00 Kč/měsíc bez DPH ve smyslu jejího návrhu, který je přílohou předloženého materiálu. 
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                                                         hl.  pro  5 
    zdrž. 1 

 
 
32) Žádost o prodej pozemku p. č. 4740/1 v katastrálním území Příbram 

R.usn.č.1033/2019        
Rada    n e s c h v a l u j e  

záměr prodeje pozemku p. č. 4740/1 v katastrálním území Příbram. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 

33) Žádost o propachtování pozemku p. č. 1741/5 v katastrálním území Příbram 

R.usn.č.1034/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

1) úhradu částky ve výši 51 Kč/m2/rok za bezesmluvní užívání pozemku p. č. 1741/5 v katastrálním 
území Příbram, panem  a to zpětně     
od 28.5.2019, 

 
2) uzavření pachtovní smlouvy na propachtování pozemku p. č. 1741/5 v k. ú. Příbram, za cenu         

51 Kč/m2/rok, s pachtýřem panem      
za účelem využití pozemku pro zahrádku, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou 
počínající běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi, s úpravou pachtovného    
o roční míru inflace, vyhlašovanou Českým statistickým úřadem, vždy za uplynulý kalendářní rok. 

 
                                                         hl.  pro  6 
 

 
34) Uzavření dodatku č. 12 ke smlouvě o pronájmu nemovitého majetku ze dne 12.6.2009, ve znění 
pozdějších dodatků č. 1 - 11 

R.usn.č.1035/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 12 ke smlouvě o pronájmu nemovitého majetku ze dne 12.06.2009, ve znění jejích 
dodatků č. 1 ze dne 21.03.2011, dodatku č. 2 ze dne 29.02.2012, dodatku č. 3 ze dne 22.10.2012, 
dodatku č. 4 ze dne 12.09.2013, dodatku č. 5 ze dne 02.12.2013, dodatku č. 6 ze dne 16.12.2013, 
dodatku č. 7 ze dne 14.01.2014, dodatku č. 8 ze dne 21.03.2014, dodatku č. 9 ze dne 19.06.2015, 
dodatku č. 10 ze dne 22.10.2015 a dodatku č. 11 ze dne 27.1.2016, mezi pronajímatelem městem 
Příbram a nájemcem společností Městské lesy Příbram s.r.o., IČO 26505720, se sídlem Podlesí 1, 261 
01 Podlesí, kdy předmětem dodatku  je  rozšíření  předmětu   nájmu o pozemky v katastrálním území 
Trhové Dušníky p. č. 485/8, p. č. 488/13, p. č. 488/14, p. č. 488/15, p. č. 488/16, p. č. 490/4, p. č. 490/5, 
p. č. 491/1, p. č. 493/2, p. č. 496/4, p. č. 513/4, p. č. 513/5, p. č. 555/3, p. č. 558/1, p. č. 558/2, p. č. 
558/3, p. č. 559/7, p. č. 563/3, p. č. 564/1, p. č. 564/2, p. č. 574/8 a vyjmutí pozemku p. č. 338/2 
v katastrálním území Háje u Příbramě z předmětu nájmu. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 

35) Návrh na uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku p. č. 2520/1 o výměře 15 m2 z celkové výměry 
1332 m2 a části pozemku p. č. 2545/1 o výměře 4 m2 z celkové výměry 300 m2, oba v katastrálním území 
Příbram 

R.usn.č.1036/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

1) úhradu částky za bezesmluvní užívání části pozemku p. č. 2520/1 o výměře 15 m2 z celkové 
výměry 1332 m2 v katastrálním území Příbram, ve výši 40 Kč/m2/rok a části pozemku p. č. 2545/1   
o výměře 4 m2 z celkové výměry 300 m2 v katastrálním území Příbram, ve výši 40 Kč/m2/rok (části 
pozemků jsou označeny v situačním snímku číslem 3), a to zpětně za tři roky, panem  

 
 

2) uzavření smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 2520/1 o výměře 15 m2 z celkové výměry     
1332 m2 v katastrálním území Příbram, za cenu 40 Kč/m2/rok a části pozemku p. č. 2545/1              
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o výměře 4 m2 z celkové výměry 300 m2 v katastrálním území Příbram, za cenu 40 Kč/m2/rok (části 
pozemků jsou označeny v situačním snímku číslem 3), s nájemcem panem J

 za účelem smluvního oprávnění užívat předmětné nemovité věci,      
na nichž 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 
 

 
36) Výkup pozemku p. č. 2762/83 v katastrálním území Příbram 

R.usn.č.1037/2019        
Rada    n e d o p o r u č u j e   ZM 

schválit výkup pozemku p. č. 2762/83 v katastrálním území Příbram, který je ve vlastnictví Českých 
drah, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO 70994226,               
za celkovou cenu 130.000 Kč. 

                                         
                 hl.  pro  6 

 
 
37) Výkup pozemku p. č. 515/208 a pozemku p. č. 515/209, oba v katastrálním území Březové Hory 

R.usn.č.1038/2019        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM  

schválit výkup pozemku p. č. 515/208 za cenu celkem 600 Kč + DPH a pozemku p. č. 515/209 za cenu 
celkem 2.400 Kč + DPH, oba v katastrálním území Březové Hory, které jsou ve vlastnictví České 
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 471 27 Stráž 
pod Ralskem, IČO 00002739, s tím, že k celkové kupní ceně bude připočtena poměrná část 
vyúčtovaného znalečného ve výši 200 Kč. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
38) Souhlas vlastníka pozemků s dočasným záborem pozemků v katastrálním území Příbram                   
a s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu 

R.usn.č.1039/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

udělení souhlasu města Příbram, jako vlastníka pozemků p. č. 3143, p. č. 2807/2, p. č. 3176/2, p. č. 
2809/5, p. č. 2807/1, vše v katastrálním území Příbram: 

- se stavbou rekonstrukce mostu ev. č. 66-006, který se nachází v Příbrami I, ul. Plzeňská          
(u Dolejší Obory), 

- s dočasným bezúplatným záborem části pozemku p. č. 3143 o výměře cca 674 m2 z celkové 
výměry 1127 m2, pozemku p. č. 2807/2 o výměře 83 m2, části pozemku p. č. 3176/2 o výměře 
cca 17 m2 z celkové výměry   865 m2, části p. č. 2809/5 o výměře cca 132 m2 z celkové výměry 
910 m2, části pozemku p. č. 2807/1 o výměře cca 282 m2 z celkové výměry 17649 m2, vše     
v k. ú. Příbram, dle situačního výkresu záboru v příloze tohoto materiálu, na dobu max. 1 rok,         
od nabytí právní moci stavebního povolení,  

- s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu rekonstrukce mostu ev. č. 66-006 (s podmínkou 
realizace v souladu s přílohou podané žádosti) se stavebníkem a investorem stavby 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, závod Praha, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO 
65993390, které pověřilo úkony ve věci (až po vydání pravomocného stavebního povolení) 
společnost Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14  Praha 4, IČO 40763439, 

s tím, že stavebník a investor stavby dodrží podmínky uvedené v dopise Agentury ochrany přírody        
a krajiny, regionálního pracoviště Střední Čechy ze dne 10.10.2019, č.j. SR/2037/SC/2019-2. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
39) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení vodovodní přípojky a budoucího umístění 
vodoměrné šachtice – p. č. 631/1 a p. č. 43 v k. ú. Březové Hory, p. č. 3250/4 v k. ú. Příbram 
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R.usn.č.1040/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky přes pozemky ve vlastnictví města Příbram 
p. č. 631/1 a p. č. 43, oba v k. ú. Březové Hory a p. č. 3250/4 v k. ú. Příbram a dále zřízení věcného 
břemene umístění vodoměrné šachtice na uvedeném pozemku p. č. 3250/4, ve prospěch pozemku 
p. č. 41/1 v k. ú. Březové Hory, 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: 
pozemky p. č. 631/1, p. č. 43 v k. ú. Březové Hory a p. č. 3250/4 v k. ú. Příbram – ostatní pozemky 
     – uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm 

– umístění vodoměrné šachtice na pozemku p. č. 3250/4 v k. ú. Příbram za cenu 150 Kč/ks. 
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
 

                                                         hl.  pro  6 
  

 
40) Návrh na uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu pozemků a staveb ze dne 31.10.2001 

R.usn.č.1041/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu pozemků a staveb uzavřené dne 31.10.2001 mezi 
pronajímatelem městem Příbram a nájemcem spolkem SK SPARTAK Příbram, se sídlem Žižkova  694, 
Příbram II, 261 01 Příbram, IČO: 61904899, ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.10.2003, dodatku č. 2      
ze dne 17.12.2003, dodatku č. 3 ze dne 26.02.2007, dodatku č. 4 ze dne 21.03.2011 a dodatku č. 5    
ze dne 19.01.2016, kdy předmětem dodatku bude změna doby trvání smluvního vztahu, a to její 
prodloužení z doby určité do 02.01.2027 na dobu určitou do 31.12.2030. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
41) Elektronická dražba pozemků v k. ú. Příbram 

R.usn.č.1042/2019        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

dražební vyhlášku Finančního úřadu pro Středočeský kraj, Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4,        
ve věci nařízené elektronické dražby pozemků v k. ú. Příbram. 
 
II.   d o p o r u č u j e   ZM 
schválit přihlášení města Příbram do elektronické dražby, za účelem nabytí pozemků v katastrálním 
území Příbram, do vlastnictví města Příbram. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
42) Žádost společnosti SVZ Centrum s. r. o., o dočasné pozastavení úhrady bonusového doplatku             
k nájemnému 

 
R.usn.č.1043/2019        
Rada    n e s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě A č. 150/OP/2010 uzavřené dne 28.05.2010, mezi 
pronajímatelem městem Příbram a nájemcem společností SVZ Centrum s.r.o., IČO: 26092212, se 
sídlem Aloise Jiráska 264, Příbram IV, ve znění jejích dodatků č. 1 až č. 4, kdy předmětem dodatku 
bude:  
pozastavení úhrady druhé složky nájemného – bonusového doplatku v souvislosti s ukládáním odpadu 
na skládce TKO Bytíz v katastrálním území Bytíz a Dubno, a to na dobu od 01.01.2020 do 30.06.2021. 
 

                                                         hl.  pro  6 
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43) Žádost o prodej části pozemku p.č.3812/51 a části pozemku p.č. 3860/3, oba v k.ú. Příbram 

R.usn.č.1044/2019        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM  

schválit prodej části pozemku p.č. 3812/51, o výměře cca 110 m2 z celkové výměry 7612 m2 a části 
pozemku p.č. 3860/3, o výměře cca 140 m2 z celkové výměry 152 m2, dle situačního snímku, který je 
přílohou tohoto materiálu, oba v katastrálním území Příbram, za cenu 400 Kč/m2, do  

 a J , 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
44) Nabídka na bezúplatný převod pozemku p.č. 2081/5 v k. ú. Příbram 

R.usn.č.1045/2019        
Rada    n e d o p o r u č u j e   ZM  

schválit bezúplatný převod pozemku p.č. 2081/5 v k.ú. Příbram, o výměře 2649 m2, z vlastnictví ČR, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 
Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, do vlastnictví města Příbram. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
45) Žádost o prodej pozemku p.č.3740 a části pozemku p.č. 3737/72, oba v k.ú. Příbram 

R.usn.č.1046/2019        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM   

1) schválit revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram č. 61/2018/ZM ze dne 17.12.2018, 
 

2) schválit prodej pozemku p.č.3740, o výměře 286 m2, za cenu 770 Kč/m2 a části pozemku p. č. 
3737/72, o výměře cca 3511 m2 z celkové výměry 6866 m2 dle situačního snímku, který je přílohou 
tohoto materiálu, za cenu 770 Kč/m2, oba v katastrálním území Příbram, do vlastnictví společnosti 
PRORESTA, s. r. o., se sídlem Evropská 678, 261 01 Příbram II, IČO 47541121, s tím, že kupující 
uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckých posudků v celkové výši 5.500,00 Kč a přebírá 
práva a povinnosti vyplývající z pachtovní smlouvy č. A 1106/OSM/2015 uzavřené dne 20.12.2016 
mezi propachtovatelem městem Příbram a pachtýřem Zemědělským družstvem se sídlem v Dlouhé 
Lhotě, IČO 47048336, jejímž předmětem je mimo jiné i pozemek p. č. 3737/72 v k. ú. Příbram. 

 
                                                         hl.  pro 6 
  

 
46) Záměr výkupu pozemků p. č. 2272/131, p. č. 2272/132, p. č. 4180/3, p. č. 4181/2, p. č. 4183/5 a části 
pozemku p. č. 4180/1, vše v k. ú. Příbram 

R.usn.č.1047/2019        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM 

schválit záměr výkupu pozemků p. č. 2272/131, p. č. 2272/132, p. č. 4180/3, p. č. 4181/2, p. č. 4183/5 
a části pozemku p. č. 4180/1 o výměře cca 660 m2 z celkové výměry 680 m2, (dle situačního snímku 
v příloze tohoto materiálu), vše v k. ú. Příbram, které jsou ve vlastnictví České republiky, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7,   
110 00 Praha – Nové Město, IČO: 70994234. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 

47) Uzavření smlouvy o výpůjčce částí pozemků pro stavbu rekonstrukce mostů ev. č. 1911-2a                
a 1911-2b v ulici Školní, Příbram VIII 
R.usn.č.1048/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o výpůjčce částí pozemků v k. ú. Příbram, pro stavbu „III/1911 Příbram, most ev. č. 
1911-2a, 1911-2b“ – komplexní rekonstrukce mostů, které se nachází v Příbrami VIII, ul. Školní, 
s vypůjčitelem, Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, Smíchov,                 
IČO: 70891095, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou 
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organizací, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov, IČO: 00066001, ve smyslu jejího 
návrhu, který je přílohou tohoto materiálu. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 

48) Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce majetku města k zajištění činnosti příspěvkové organizace 
Sportovní zařízení města Příbram 

R.usn.č.1049/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření Smlouvy o výpůjčce majetku města k zajištění činnosti příspěvkové organizace Sportovní 
zařízení města Příbram, Legionářů 378, 261 01 Příbram VII, IČO: 71217975, mezi touto organizací jako 
vypůjčitelem a půjčitelem městem Příbram, na dobu neurčitou, podle jejího návrhu, který tvoří přílohu 
předloženého materiálu. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
49) Návrh na částečnou revokaci usnesení rady města č. 1137/2017 ze dne 20.11.2017 a žádost o výkup 
pozemků p. č. 4366/49 a p. č. 4380/4, oba v k. ú. Příbram, od OC Nová Zdaboř a. s. do majetku města 
Příbram 

R.usn.č.1050/2019        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

částečnou revokaci usnesení Rady města Příbram č. 1137/2017 ze dne 20.11.2017, a to bodu 2). 
 
II.   d o p o r u č u j e   ZM  
1) schválit úplatný převod pozemku p. č. 4366/49, včetně vybudovaného kompletního zařízení světelné 

křižovatky, objekt – SO 08, stavby komunikace světelné křižovatky a chodníků ze zámkové dlažby    
a úplatný převod pozemku p. č. 4380/4, vše v k. ú. Příbram, od vlastníka a investora OC Nová 
Zdaboř a. s., Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha – Nové Město, IČO: 28076273, do majetku města 
Příbram, to vše za dohodnutou kupní cenu 5.000 Kč, s podmínkou odstranění všech případných 
závad nebo poruch na zařízení světelné křižovatky, 

 
2) schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o bezúplatném zřízení věcného břemene uložení STL 

plynovodní přípojky přes pozemek p. č. 4366/49 ve prospěch pozemku p. č. 4366/44, oba 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.  

 
                                                         hl.  pro  6 
 

 
50) Záměr zakázky – „Vodovod Orlov – řešení nevyhovujících tlakových poměrů“ 

R.usn.č.1051/2019        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

záměr realizace zakázky „Vodovod Orlov – řešení nevyhovujících tlakových poměrů“ 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 „Vodovod Orlov – řešení nevyhovujících tlakových poměrů“ hodnotící komisi ve složení: 

člen:                                                                             
Ing. Martin Buršík, MBA 
Ing. Pavel Bureš 
Ing. Dagmar Vlčková 
Mgr. Jiřina Humlová 
Mgr. Hana Marie Levanti 
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náhradník: 
Mgr. Radka Škubalová 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
51) Záměr zakázky – „Rekonstrukce chodníku – ulice Tylova a tř. Osvobození, Příbram“ 

R.usn.č.1052/2019        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

záměr realizace zakázky „Rekonstrukce chodníku – ulice Tylova a tř. Osvobození, 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 chodníku – ulice Tylova a tř. Osvobození, Příbram“ 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 
 

  
52) Žádost o dotaci – SK SPARTAK – rozpočtové opatření 
R.usn.č.1053/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

1) rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 na straně běžných výdajů v rámci kapitoly 
741 – Odbor ekonomický, to je snížení prvku 3369 (Rezerva z dotačních titulů) o částku 300.000,00 
Kč a navýšení kapitoly 777 – OŠKS, prvek 3694 (Neinvestiční účelová dotace spolkům (sport))     
ve stejné výši. 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
Kap. 741 – OE, prvek 3369, paragraf 6171, položka 5901                 - 300.000,00 Kč 
Kap. 777 – OŠKS, prvek 3694, paragraf 3419, položka 5222           + 300.000,00 Kč 

 
2)  uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem SK SPARTAK Příbram, spolek, Žižkova 694, 261 01 

Příbram II IČO: 61904899, o poskytnutí dotace ve výši 300.000,00 Kč na projekt „Areál SK 
SPARTAK Příbram“, v souladu s Pravidly o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí 
z rozpočtu města Příbram č. 2/2018 přijatými ZM dne 10.09.2018, Usn.č.1034/2018/ZM. 

 
                                                         hl.  pro  6 
 

 
53) Základní škola, Příbram – Březové Hory, Prokopská 337 – žádost o souhlas zřizovatele se zapojením 
do projektu OPVVV Šablony II 
R.usn.č.1054/2019        
Rada    s o u h l a s í 

s tím, aby Základní škola, Příbram – Březové Hory realizovala projekt 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012899 v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání 
„Šablony II“ pro období od  01.09.2019 do 31.08.2021. 
 

                                                         hl.  pro  6 
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54) Návrh na zrušení Statutu finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva města Příbram a Jednacího 
řádu výborů zastupitelstva města Příbram 

R.usn.č.1055/2019        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM  

1) zrušit Statut finančního výboru 
2) zrušit Statut kontrolního výboru 
3) zrušit Jednací řád výborů zastupitelstva města Příbram 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
55) Žádost o finanční příspěvek (HC Příbram, z. s.) 

R.usn.č.1056/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 11.000,00 Kč pro subjekt HC Příbram, z. s., se sídlem 
Legionářů 378, 261 01 Příbram, IČO: 47072741, na úhradu členských příspěvků ve výši       
11.000,00 Kč, a to za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím 
zřízeným či založeným a splnění povinnosti zveřejnění účetní závěrky u subjektů, kterým tuto povinnost 
ukládá zákon, a to ke dni podpisu smlouvy. 
 

                                                         hl.  pro  5 
     proti 1  

 
 

R.usn.č.1057/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.500,00 Kč pro subjekt HC Příbram, z. s., se sídlem Legionářů 
378, 261 01 Příbram, IČO: 47072741, na úhradu členských příspěvků ve výši     
5.500,00 Kč, a to za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím 
zřízeným či založeným a splnění povinnosti zveřejnění účetní závěrky u subjektů, kterým tuto povinnost 
ukládá zákon, a to ke dni podpisu smlouvy. 
 

                                                         hl.  pro  5 
     proti 1  

 
 

R.usn.č.1058/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 11.000,00 Kč pro subjekt HC Příbram, z.s., se sídlem Legionářů 
378, 261 01 Příbram, IČO: 47072741, na úhradu členských příspěvků ve výši 
11.000,00 Kč, a to za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím 
zřízeným či založeným a splnění povinnosti zveřejnění účetní závěrky u subjektů, kterým tuto povinnost 
ukládá zákon, a to ke dni podpisu smlouvy. 
 

                                                         hl.  pro  5 
     proti 1  

 
 

R.usn.č.1059/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.500,00 Kč pro subjekt HC Příbram, z.s., se sídlem Legionářů 
378, 261 01 Příbram, IČO: 47072741, na úhradu členských příspěvků ve výši 
5.500,00 Kč, a to za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím 
zřízeným či založeným a splnění povinnosti zveřejnění účetní závěrky u subjektů, kterým tuto povinnost 
ukládá zákon, a to ke dni podpisu smlouvy. 
 

                                                         hl.  pro  6 
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R.usn.č.1060/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

1) rozpočtové opatření, tj. změnu rozpočtu města na rok 2019 na straně běžných výdajů v rámci 
kapitoly 728 – OSVZ z důvodu poskytnutí finančních příspěvků pro HC Příbram, z.s. na úhradu 
členských příspěvků     
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
Kap. 728 – OSVZ prvek č. 3730 paragraf 4329 položka 5901              - 33.000,00 Kč 
Kap. 728 – OSVZ prvek č. 4021 paragraf 4329 položka 5222             + 33.000,00 Kč  

 
2) uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem HC Příbram, z.s., se sídlem  

Legionářů 378, 261 01 Příbram VII, IČO: 47072741, o poskytnutí finančního příspěvku  
ve výši 33.000,00 Kč na úhradu členských příspěvků v souladu s Pravidly o poskytování dotací  
a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram č. 2/2018 přijatými Zastupitelstvem 
města Příbram dne 10.09.2018, Usn.č.1034/2018/ZM. 

 
                                                        hl.  pro  6 

 
 
56) Výstavba komunikace – Dělostřelecká – Mlynářská (2) 
R.usn.č.1061/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

1) odstoupení od smlouvy o dílo č. 1197/OIRM/2018 na akci „Výstavba komunikace – Dělostřelecká – 
Mlynářská (2)“, 
 

2) vypsání nového výběrového řízení na akci „Výstavba komunikace – Dělostřelecká – Mlynářská (2)“.  
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 

57) Oprava opěrné stěny – Spartak Příbram 

R.usn.č.1062/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

1) provedení víceprací ve výši 316.933,50 Kč bez DPH tj. 383.489,53 Kč s DPH, způsobených důvody 
specifikovanými v důvodové zprávě, 
 

2) uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.684/OIRM/2019 na akci „Oprava opěrné stěny – Spartak 
Příbram“ s firmou STALER spol. s.r.o., se sídlem Dubno 62, 261 01 Příbram, IČO: 01498240, 
kterým dojde k zapracování změn uvedených v důvodové zprávě. 

 
                                                         hl.  pro  5 

    zdrž. 1  
 
 

58) Oprava budovy radnice 

R.usn.č.1063/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

1) provedení víceprací ve výši 85.000,00 Kč bez DPH tj. 102.850,00 Kč s DPH, způsobených důvody 
specifikovanými v důvodové zprávě, 
 

2) uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.808/OIRM/2018 na akci „Oprava budovy radnice“ s firmou 
ANDAF- TIER s.r.o., se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha, IČO: 02330407, kterým dojde 
k zapracování změn uvedených v důvodové zprávě. 

 
                                                         hl.  pro  6 
 
 

59) Závěrečný účet Svazku obcí Podbrdského regionu za rok 2018 

R.usn.č.1064/2019        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM  
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vzít na vědomí celoroční hospodaření a závěrečný účet Svazku obcí Podbrdského regionu za rok 2018 
včetně Zprávy KÚ Středočeského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 a účetní 
závěrku Svazku obcí Podbrdského regionu za období 01.01.2018 do 31.12.2018. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 

60) Návrh rozpočtu města na rok 2020 

Hlasováno o návrhu Mgr. Konvalinky. 
R.usn.č.1065/2019        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM  

1) schválit schodkový rozpočet města Příbram na rok 2020, jehož vyšší výdaje budou hrazeny                
z přebytků minulých let takto: 
a) příjmy     887.916.282,00 Kč 
b) výdaje  1.023.309.955,00 Kč 
c) financování      135.393.673,00 Kč 

 
2) schválit závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2020 na straně příjmů, výdajů a financování dle 

nejvyššího druhového třídění rozpočtové sklady takto: 
a) třída 1 – Daňové příjmy      612.798.000,00 Kč 
b) třída 2 – Nedaňové příjmy  120.975.886,00 Kč 
c) třída 3 – Kapitálové příjmy   20.142.396,00 Kč 
d) třída 4 – Přijaté transfery    134.000.000,00 Kč 
e) třída 5 – Běžné výdaje        776.159.295,00 Kč 
f) třída 6 – Kapitálové výdaje 247.150.660,00 Kč 
g) třída 8 – Financování          135.393.673,00 Kč 

 
3) zmocnit Radu města Příbram ke schvalování rozpočtových opatření v maximální výši        

5.000.000,00 Kč.  
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 

61) Stanovení celkového počtu zaměstnanců města zařazených do MěÚ Příbram 

R.usn.č.1066/2019        
Rada    s t a n o v í  

celkový počet zaměstnanců města Příbram zařazených do Městského úřadu Příbram v počtu 218 
zaměstnanců, s účinností od 01.01.2020. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 

62) Revokace záměru zakázky – „Úprava místní komunikace Orlov – Hájetina“ 

R.usn.č.1067/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

revokaci záměru realizace veřejné zakázky „Úprava místní komunikace Orlov – Hájetina“ (bod I. usn.č. 
951/2019 ze dne 30. 9. 2019) – změnu předpokládané hodnoty veřejné zakázky na 15 382 147 Kč bez 
DPH. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 

63) Pořízení kancelářských programů - zrušení veřejné zakázky 

R.usn.č.1068/2019        
Rada    I.   r o z h o d u j e 

o zrušení veřejné zakázky „Pořízení kancelářských programů“ ve smyslu ust. § 127 odst. 2 písm. d) 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“). 
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II.   u k l á d á 
OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím dle bodu I. tohoto usnesení. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 

64) Nákup 230 ks licencí MS Office 2019 – OfficeStd 2019 OLP NL Gow (kód 021-10618) 

R.usn.č.1069/2019        
Rada    s t a h u j e 
 předložený materiál z dnešního jednání RM.  

 
                                                         hl.  pro  6 
 
 

65) Domovní ČOV Bytíz a Zavržice – provozní náklady 

R.usn.č.1070/2019        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

možné způsoby financování provozních nákladů domovních ČOV. 
 

 II.   s c h v a l u j e  
 způsob financování provozních nákladů domovních ČOV podle varianty č. 2. 
 
 III.   u k l á d á 

OIRM ve spolupráci s OPVZ zapracování schválené varianty úhrady provozních nákladů domovních 
ČOV do smluv s občany. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 

66) Objekt zázemí Nový rybník – Wohapartner, ukončení smluvního vztahu 

R.usn.č.1071/2019        
Rada   I.   s c h v a l u j e  

ukončení smluvního vztahu s Wohapartner s.r.o., při zakázce: „Dokončení objektu zázemí Nového 
rybníka – dodávka a montáž truhlářských prvků“ na základě čl. XI. Podstatné porušení smlouvy, odst. 
11.1 Smlouvy o dílo č. 291/OIRM/2019 ze dne 08.04.2019. 
 
II.   u k l á d á   
OIRM ve spolupráci s OPVZ administrovat ukončení smluvního vztahu ke smlouvě o dílo dle bodu        
I. tohoto usnesení. 

 
                                                         hl.  pro  6 
 
 

67) Návrh na uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN č. 0201328283        
na adresu Čechovská čp. 48, Příbram VIII 
R.usn.č.1072/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN č. 0201328283 mezi 
odběratelem městem Příbram a provozovatelem ČEZ Prodej, a.s., se sídlem  Praha 4, Duhová 1/425, 
PSČ 140 53, IČO 27232433 pro odběrné místo č. EAN 859182400601507132 v budově (jiné stavbě)   
čp. 48, Příbram VIII, která je součástí pozemku (zastavěné plochy a nádvoří) p. č. 4239/10 v k. ú. 
Příbram, ve smyslu návrhu předmětné smlouvy, který tvoří přílohu tohoto materiálu. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 

68) Výběrové řízení na zjištění zájemců o koupi pozemků v k. ú. Zavržice a v k. ú. Dubno 

R.usn.č.1073/2019        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í  
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informaci ČR – Ministerstva obrany, o zahájení výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání 
vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku, a to pozemků p. č. 169/1, p. č. 169/2, p. č. 169/3, p. č. 
169/4, p. č. 169/5, p. č. 169/6, p. č. 169/7, vše v k. ú. Zavržice a pozemku p. č. 488/36 v katastrálním 
území Dubno. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 

69) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2019 v rámci kapitoly 792 - FOVM na straně běžných 
výdajů dle usnesení RM ze dne 04.02.2019 R.usn.č. 85/2019 bodu II. 
R.usn.č.1074/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2019 v rámci kapitoly 792 - FOVM na straně běžných výdajů dle 
usnesení RM ze dne 04.02.2019 R.usn.č. 85/2019 bodu II. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0358 792 - 
FOVM 

3639 5171  001 Běžné 
výdaje 

4573 Příbram III, Komenského 
náměstí - výměna 
vodohospodářských sítí 

-640 515,00 

RP0358 792 - 
FOVM 

3639 5171  001 Běžné 
výdaje 

4575 Orlov - Lazec - přečerpávací 
stanice 

-98 860,00 

RP0358 792 - 
FOVM 

3639 5171  001 Běžné 
výdaje 

3832 Rezerva 739 375,00 

 
                                                         hl.  pro  6 
 
 
 
 

70) Různé      
 
 
 
Zápis ověřili: 
Ing. Martin Buršík, MBA 
Mgr. Renáta Vesecká 
 
Mgr. Jan Konvalinka, 
starosta 
 
Zapsala: Iva Černohorská 
Příbram, dne: 01.11.2019  
 
Ověřeno: 06.11.2019 
Vyvěšeno: 06.11.2019       
 
 
 


