Město Příbram - RM 11.11.2019
Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů.
Usnesení
z jednání Rady města Příbram, konaného dne 11.11.2019
od 13.00 hodin na Městském úřadě Příbram

1) Zahájení, kontrola zápisu z minulé RM, ověřovatelé
Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Rotter; Ing. Jindřich Vařeka
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. Pořádání akce LEDOVĚ ČERTOVSKÝ NOVÁK, vol. 3
6. Pronájem bytu č. 8 v Příbrami I/18
7. Pronájem bytu č. 14 v Příbrami VII/302
8. Základní umělecká škola Antonína Dvořáka, Příbram – žádost o souhlas zřizovatele se zapojením
do projektu OPVVV Šablony II
9. Žádost ZŠ 28. října o změnu ve smlouvě o výpůjčce
10. Divadlo Antonína Dvořáka – Žádost o povolení ke zveřejnění archivních materiálů
11. Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2019
12. Závěrečný účet DSO ORP Příbram za rok 2018
13. Závěrečný účet Svazku obcí pro VaK za rok 2018
14. Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města
15. Návrh OZV o místním poplatku ze psů
16. Návrh OZV o místním poplatku z pobytu
17. Návrh OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
18. Žádost o bezplatné využití jednacího sálu v budově města na nám. T. G. Masaryka 121, Příbram I
19. Elektronická dražba pozemků v k. ú. Příbram
20. Informace o podané výpovědi smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 17/2001/352/OSB/K ze dne
10.01.2002
21. 1. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení přípojky vodovodu a přípojky jednotné kanalizace
– p. č. 515/102 v k. ú. Březové Hory
2. Žádost o souhlas se vstupem na pozemky p. č. 515/102 a p. č. 515/79, oba v k. ú. Březové Hory
3. Žádost o souhlas vlastníka vodovodního a kanalizačního řadu s provedením stavby přeložek – p. č.
515/102 a p. č. 515/79, k. ú. Březové Hory
22. Financování činnosti Osadního výboru Brod v roce 2019
23. Ukončení smlouvy o pracovnělékařských službách
24. Nový rybník – litorální pásmo
25. Žádost ZŠ Bratří Čapků o souhlas s projektovým záměrem a jeho zařazením do Strategického rámce MAP
II ORP Příbram
26. Schválení dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí
příspěvku
27. Výběr správce stavby pro rekonstrukci aquaparku v Příbrami - zrušení
28. Petice „Petice – proti prodeji a pronájmu rekreačního střediska GRANIT v šumavském Zadově“
29. 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.
30. Kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2020
31. Participativní rozpočet „Společně pro Příbram“ v roce 2020/2021
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32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací města a vedoucím organizačních složek města
Dodatek ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících – termín zahájení plnění závazku
Žádost o schválení technického zhodnocení a opravy nebytových prostor, Husova 257, Příbram VI pro
potřeby prostor klinického psychologa a asistovaného kontaktu
Žádost o dotaci
Změna Řádu veřejného pohřebiště města Příbram
Záměr společného prodeje částí pozemků parc. č. 3162/1 a parc. č. 3167/2 a pozemku parc. č. 3162/4,
jehož součástí je budova č.p. 346, Příbram I, vše v k. ú. Příbram
Stížnost proti vyčíslené úhradě
Nákup 230 ks licencí MS Office 2019 – OfficeStd 2019 OLP NL Gov (kód 021 – 10618)
Junior klub – Reinvest spol. s r. o., ukončení smluvního vztahu
Různé

R.usn.č.1075/2019
Rada
schvaluje
upravený program dnešního jednání RM.
hl. pro 5
(nepřítomen 1)
3) Informace členů RM
4) Interpelace
5) Pořádání akce LEDOVĚ ČERTOVSKÝ NOVÁK, vol. 3
R.usn.č.1076/2019
Rada s c h v a l u j e
pořádání akce Ledově Čertovský Novák, vol. 3 2019 v areálu Nový rybník ve dne 06.12.2019 ve smyslu
přílohy materiálu a SZM Příbram, p.o., IČO 71217975, pořadatelem akce.
hl. pro 5
(nepřítomen 1)
6) Pronájem bytu č. 8 v Příbrami I, Špitálská čp. 18
R.usn.č.1077/2019
Rada s c h v a l u j e
pronájem bytu č. 8 v Příbrami I Špitálská čp. 18 v pořadí pro:
1)
130 Kč/m2/měsíc,
2)
125 Kč/m2/měsíc,
3)
112 Kč/m2/měsíc.

, na dobu určitou 2 let, za cenu
, na dobu určitou 2 let, za cenu
na dobu určitou 2 let, za cenu

hl. pro 5
(nepřítomen 1)
7) Pronájem bytu č. 14 v Příbrami VII, nám. 17. listopadu čp. 302
R.usn.č.1078/2019
Rada s c h v a l u j e
pronájem bytu č. 14 v Příbrami VII, nám. 17. listopadu čp. 302 v pořadí pro:
1)
na dobu určitou 2 let, za cenu
106 Kč/m2/měsíc,
2)
na dobu určitou 2 let, za cenu
102 Kč/m2/měsíc.
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hl. pro 5
(nepřítomen 1)
8) Základní umělecká škola Antonína Dvořáka, Příbram – žádost o souhlas zřizovatele se zapojením
do projektu OPVVV Šablony II
R.usn.č.1079/2019
Rada s o u h l a s í
s tím, aby Základní umělecká škola Antonína Dvořáka, Příbram realizovala projekt
č.CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008851 pod názvem „Uměním ke kultivaci charakteru mladého člověka“
v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání „Šablony II“ v období od 01.09.2018
do 31.08.2020.
hl. pro 5
(nepřítomen 1)
9) Žádost ZŠ 28. října o změnu ve smlouvě o výpůjčce
R.usn.č.1080/2019
Rada s c h v a l u j e
1) uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o výpůjčce nemovitostí č. 329/OŠKSIS/2014 mezi městem
Příbram a Základní školou, Příbram VII, 28. října, se sídlem v ulici 28. října 1, Příbram VII, kterým
dojde ke změně předmětu výpůjčky, a to k vyjmutí pozemku katastrální číslo 515/31 (ostatní plocha
o výměře 427 m2) a části stavebního pozemku katastrální číslo 869 (pozemek nad podzemním
objektem bývalé kotelny, který je využíván jako parkoviště) s účinností od data zveřejnění tohoto
dodatku v registru smluv,
2) uzavření Smlouvy o údržbě pozemku katastrální číslo 515/31 (ostatní plocha o výměře 427 m 2)
mezi městem Příbram a Základní školou, Příbram VII, 28. října, se sídlem v ulici 28. října 1.
hl. pro 5
zdrž. 1
10) Divadlo A. Dvořáka – Žádost o povolení ke zveřejnění archivních materiálů
R.usn.č.1081/2019
Rada I. s c h v a l u j e
zmocnění Státního okresního archivu Příbram (SOkA Příbram), Edwarda Beneše 337, Příbram 261 01,
k nahlížení do archiválií a dokumentů týkajících se Divadla A. Dvořáka Příbram, Legionářů 400,
Příbram, IČ 00360139, jejichž původcem je město Příbram.
II. p o v ě ř u j e
starostu města Příbram k administraci tohoto zmocnění dle §37 odst. 13 a § 41 odst. 1 zákona
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění.
hl. pro 6
11) Změny rozpočtu – rozpočtová opatření (a - f)
R.usn.č.1082/2019
Rada s c h v a l u j e
11 a) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741
- OE (příspěvek z národního projektu č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000059, ÚZ 13101) o částku 16.000,00
Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 717 - MP ve stejné výši z důvodu přijetí příspěvku (za srpen 2019)
od Úřadu práce ČR dle Dohody č. PBA-VZ43/2017 a jejích Dodatků č. 1-4
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE
(příspěvek z národního projektu č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000059, ÚZ 13101) o částku 16.000,00
Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 717 - MP ve stejné výši z důvodu přijetí příspěvku (za srpen 2019)
od Úřadu práce ČR dle Dohody č. PBA-VZ43/2017 a jejích Dodatků č. 1-4.
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Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

název akce

4116

účelový
znak
13101

RP0363

741 - OE

RP0368

717 - MP

5311

5011

13101

717 - MP

5311

5031

13101

717 - MP

5311

5032

13101

002 OP Zaměstnanost vytvoření prac. příležitostí v
rámci veřejně prospěšných prací
(koordinátor a pomocník APK)
002 OP Zaměstnanost vytvoření prac. příležitostí v
rámci veřejně prospěšných prací
(koordinátor a pomocník APK)
002 OP Zaměstnanost vytvoření prac. příležitostí v
rámci veřejně prospěšných prací
(koordinátor a pomocník APK)

RP0368

RP0368

paragraf

pol.

002 Neinvestiční přijaté transfery

prvek
rozpočtu
4630

4631

4632

4633

popis

částka změny

Nové
pracovní
příležitosti
SR
Platy SR

16 000,00

Pojistné
na sociální
zabezpeče
ní SR
Zdravotní
pojištění
SR

4 000,00

10 560,00

1 440,00

11 b) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741
- OE o částku 447.593,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 780 - KJD ve stejné výši z důvodu přijetí
4. splátky neinvestiční účelové dotace na "Zajišťování regionálních funkcí knihoven ve Středočeském
kraji dle Smlouvy č. S-7482/KUL/2019 (Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Středočeského kraje na rok 2019)
rozpočtové opatření – změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE
o částku 447.593,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 780 - KJD ve stejné výši z důvodu přijetí 4. splátky
neinvestiční účelové dotace na "Zajišťování regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji dle
Smlouvy č. S-7482/KUL/2019 (Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského
kraje na rok 2019).
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

RP0372

741 - OE

RP0372

780 - KJD

paragraf

3314

název akce

4122

účelový
znak
00603

5336

00603

002 Transfery
neinvestiční

pol.

002 Neinvestiční
přijaté transfery

prvek
rozpočtu
1132

3409

popis

částka změny

"Zajištění regionálních
funkcí knihoven ve
Středočeském kraji"
Neinvestiční dotace
StČ kraje

447 593,00

447 593,00

11 c) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 na straně výdajů, tj. snížení
rozpočtu běžných výdajů kapitoly 777 - OŠKS o částku 100.000,00 Kč a navýšení kapitoly 788 - ŠŠZ
ve stejné výši z důvodu navýšení investičního příspěvku od zřizovatele pro příspěvkovou organizaci
Mateřská škola, Jungmannova 91, Příbram III o částku 100.000,00 Kč určenou na pořízení elektrické
varné pánve
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 na straně výdajů, tj. snížení rozpočtu běžných
výdajů kapitoly 777 - OŠKS o částku 100.000,00 Kč a navýšení kapitoly 788 - ŠŠZ ve stejné výši
z důvodu navýšení investičního příspěvku od zřizovatele pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola,
Jungmannova 91, Příbram III o částku 100.000,00 Kč určenou na pořízení elektrické varné pánve.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

účelový
znak

název akce

RP0369

788 - ŠŠZ

3111

6351

001 Mateřské školy investiční transfery

RP0369

777 OŠKS

3299

5901

004 Školství

prvek
rozpočtu
1338

1301

popis
MŠ, Příbram III,
Jungmannova 91 investiční příspěvek
Rezerva

částka
změny
100 000,00

-100 000,00

11 d) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu příjmů
kapitoly 741 - OE (příspěvek ÚZ 13013) o částku 15.000,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 749 - MěRK
ve stejné výši z důvodu přijetí příspěvku od Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Příbrami dle Dohody
o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku na jeho vyhrazení
z regionálního projektu Šance pro zdravotně postižené ve Středočeském kraji financovaného z OP
Zaměstnanost
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rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 OE (příspěvek ÚZ 13013) o částku 15.000,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 749 - MěRK ve stejné výši
z důvodu přijetí příspěvku od Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Příbrami dle Dohody o vyhrazení
společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku na jeho vyhrazení z regionálního
projektu Šance pro zdravotně postižené ve Středočeském kraji financovaného z OP Zaměstnanost.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

RP0371
RP0371
RP0376
RP0376
RP0376
RP0376
RP0376
RP0376

kapitol
a
741 OE
741 OE
749 MěRK
749 MěRK
749 MěRK
749 MěRK
749 MěRK
749 MěRK

4116

účelový
znak
13013

4116

13013

6409

5011

13013

6409

5011

13013

6409

5031

13013

6409

5031

13013

6409

5032

13013

6409

5032

13013

paragraf

pol.

název akce

002 Neinvestiční přijaté
transfery
002 Neinvestiční přijaté
transfery
001 Běžné výdaje - správa
a údržba bytů a nebytů
001 Běžné výdaje - správa
a údržba bytů a nebytů
001 Běžné výdaje - správa
a údržba bytů a nebytů
001 Běžné výdaje - správa
a údržba bytů a nebytů
001 Běžné výdaje - správa
a údržba bytů a nebytů
001 Běžné výdaje - správa
a údržba bytů a nebytů

prvek
rozpočtu
4588

popis
85 % ESF

částka
změny
12 750,00

4587

15 % SR

2 250,00

4590

85 % ESF - Platy

9 514,90

4589

15 % SR - Platy

1 679,10

4592

85 % ESF - Pojistné na
sociální zabezpečení
15 % SR - Pojistné na
sociální zabezpečení
85 % ESF - Pojistné na
veřejné zdravotní pojištění
15 % SR - Pojistné na
veřejné zdravotní pojištění

2 379,15

4591
4594
4593

419,85
855,95
151,05

11 e) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 na kapitole 792 - FOVM, tj.
navýšení rozpočtu výdajů Fondu vodohospodářského majetku města Příbram o částku 3.273.983,00 Kč
změnou financování ve stejné výši
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 na kapitole 792 - FOVM, tj. navýšení rozpočtu
výdajů Fondu vodohospodářského majetku města Příbram o částku 3.273.983,00 Kč změnou
financování ve stejné výši.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

RP0382

792 FOVM

RP0382

792 FOVM
792 FOVM

6399

5362

3639

6121

792 FOVM

3639

6121

RP0382

RP0382

paragraf

pol.

účelový
znak

8115

název akce

001
Financování
snížení+/nav
ýšení001 Běžné
výdaje
002
Kapitálové
výdaje
002
Kapitálové
výdaje

prvek
rozpočtu
3846

popis

částka změny

Financování
snížení+/navýšení-

3 273 983,00

4647

Platby daní a poplatků

4 922 925,00

3835

Orlov - řešení nevyhovujících
tlakových poměrů v osadě

-730 740,00

1747

PB I - Balonka - zkapacitnění
vodovodního řadu DN 150

-918 202,00

11 f) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 na straně kapitálových výdajů
v rámci kapitoly 786 - OIRM
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 na straně kapitálových výdajů v rámci kapitoly
786 – OIRM.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0384

786 OIRM
786 OIRM
786 OIRM

3311

6121

3319

6121

3319

6121

RP0384
RP0384

účelový
znak

34501

název akce

008 Divadlo A. Dvořáka
Příbram
036 Bezbarierový přístup do
Kulturního domu
036 Bezbarierový přístup do
Kulturního domu

prvek
rozpočtu
4234

popis

4741

MK - investiční
dotace
Město uznatelné výdaje

4742

Hlediště

částka
změny
-122 920,00
86 044,00
36 876,00

hl. pro 6
12) Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram za rok 2018
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R.usn.č.1083/2019
Rada d o p o r u č u j e ZM
vzít na vědomí celoroční hospodaření a závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram
za rok 2018 včetně Zprávy KÚ Středočeského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
a účetní závěrku Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram za období 01.01.2018 do 31.12.2018.
hl. pro 6
13) Závěrečný účet Svazku obcí pro vodovody a kanalizace za rok 2018
R.usn.č.1084/2019
Rada d o p o r u č u j e ZM
vzít na vědomí celoroční hospodaření a závěrečný účet Svazku obcí pro vodovody a kanalizace
za rok 2018 včetně Zprávy KÚ Středočeského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí za období od 1.1.2018 do 31.12.2018 a účetní závěrku Svazku obcí pro
vodovody a kanalizace za období 01.01.2018 do 31.12.2018.
hl. pro 6
14) Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města
R.usn.č.1085/2019
Rada s t a h u j e
předložený materiál z dnešního jednání RM.
hl. pro 6
15) Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů
R.usn.č.1086/2019
Rada d o p o r u č u j e ZM
schválit Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů.
hl. pro 6
16) Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z pobytu
Hlasováno o návrhu Ing. Buršíka.
R.usn.č.1087/2019
Rada d o p o r u č u j e ZM
schválit Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z pobytu, s tím že sazba poplatku činí
10 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.
hl. pro 6
17) Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
R.usn.č.1088/2019
Rada d o p o r u č u j e ZM
schválit návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s tím, že sazba poplatku činí 552 Kč
a je tvořena:
a) z částky 0 Kč za osobu uvedenou v čl. 2 a kalendářní rok,
b) z částky 552 Kč stanovené na základě skutečných nákladů města předchozího kalendářního roku
na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu uvedenou v čl. 2 a kalendářní rok.
hl. pro 6
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18) Žádost o bezplatné využití jednacího sálu v budově města na nám. T. G. Masaryka 121, Příbram I
R.usn.č.1089/2019
Rada s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce jednacího sálu v budově čp. 121, nám. T. G. Masaryka, Příbram I, mezi
městem Příbram jako půjčitelem a vypůjčitelem – Okresní správou sociálního zabezpečení Příbram,
Hailova 133, Příbram I, na den 14.02.2020 od 8.00 hodin do 10.00 hodin s tím, že následný úklid celého
sálu bezprostředně po skončení akce zajistí vypůjčitel.
hl. pro 6
19) Elektronická dražba pozemků v k. ú. Příbram
R.usn.č.1090/2019
Rada I. s o u h l a s í
s podmínkami elektronické dražby pro prodej pozemků v katastrálním území Příbram, kterou nařídil
Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Kladně.
II. s t a n o v u j e
nejvyšší maximální nabídku kupní ceny.
III. p o v ě ř u j e
Ing. Martina Buršíka, MBA, provedením úkonů souvisejících s účastí města Příbram v této elektronické
dražbě.
hl. pro 6
20) Informace o podané výpovědi smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 17/2001/352/OSB/K ze dne
10.01.2002
R.usn.č.1091/2019
Rada b e r e n a v ě d o m í
informaci Odboru správy majetku o výpovědi smlouvy o nájmu nebytových prostor
č. 17/2001/352/OSB/K ze dne 10.01.2002, ve znění dodatků č. 1 až 6, podanou ze strany nájemce –
SPOLKU CHAIRÉ, se sídlem Milínská 123, Příbram III, 261 01 Příbram, IČO 265 15 172, s tím, že
nájemní vztah zaniká ke dni 31.01.2020.
hl. pro 6
21) 1. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení přípojky vodovodu a přípojky jednotné
kanalizace – p. č. 515/102 v k. ú. Březové Hory
2. Žádost o souhlas se vstupem na pozemky p. č. 515/102 a p. č. 515/79, oba v k. ú. Březové Hory
3. Žádost o souhlas vlastníka vodovodního a kanalizačního řadu s provedením stavby přeložek –
p. č. 515/102 a p. č. 515/79, k. ú. Březové Hory
R.usn.č.1092/2019
Rada s c h v a l u j e
1) zřízení věcného břemene uložení přípojky vodovodu a přípojky jednotné kanalizace přes pozemek
ve vlastnictví města Příbram p. č. 515/102 v k. ú. Březové Hory, ve prospěch pozemku p. č.
515/109 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 zvlášť pro každou inž. síť dle "Zásad", a to:
pozemek p. č. 515/102 – 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.
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2)

udělení souhlasu města Příbram, jako vlastníka pozemků p. č. 515/102 a p. č. 515/79, oba
v k. ú. Březové Hory, se vstupem na tyto pozemky za účelem provedení přeložky vodovodu
3(p. č. 515/102 a p. č. 515/79) a přeložky kanalizace (p. č. 515/102), pro pana

3)

udělení souhlasu města Příbram, jako vlastníka vodovodního a kanalizačního řadu, s provedením
stavby přeložek obou sítí na pozemcích ve vlastnictví města Příbram p. č. 515/102 a p. č. 515/79,
oba v k. ú. Březové Hory, pro pana
, a to dle situace stavby a za podmínek stanovených dotčenými
orgány.
hl. pro 6

22) Financování činnosti Osadního výboru Brod v roce 2019
R.usn.č.1093/2019
Rada s c h v a l u j e
1) financování činnosti Osadního výboru Brod z rozpočtu města na rok 2019 z kapitoly 719 – OVV,
prvku 3485, formou uzavření „Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku pro účely činnosti
osadního výboru Brod v roce 2019“, s předsedou osadního výboru (dále jen „příjemce“), kdy
obsahem smlouvy je ujednání, že finanční prostředky jsou účelově určeny na činnost
osadního výboru, s uvedením výdajů příkladmo, ujednání, že o výši finančních prostředků
na konkrétní účel rozhoduje osadní výbor usnesením v souladu se zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a příjemce se zavazuje vést evidenci
vynaložených nákladů a příslušných účetních dokladů,
2)

poskytnutí finančních prostředků ve výši 5.000,00 Kč pro Osadní výbor Brod.
hl. pro 6

23) Ukončení smlouvy o pracovnělékařských službách
R.usn.č.1094/2019
Rada s c h v a l u j e
ukončení Smlouvy o pracovnělékařských službách, uzavřenou s poskytovatelem zdravotních služeb
Oblastní nemocnicí Příbram, a. s., se sídlem Gen. R. Tesaříka 80, Příbram I., IČO: 270 85 031, a to
výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou.
hl. pro 6
24) Nový rybník – litorální pásmo
R.usn.č.1095/2019
Rada I. s c h v a l u j e
SZM Příbram, p.o., IČO 71217975, záměr realizovat oblast litorálního pásma (3 oblasti) rybníku v areálu
Nový rybník, Legionářů č.p. 378, Příbram VII.
II. u k l á d á
SZM Příbram, p. o., IČO 71217975 provést na zhotovitele zakázky průzkum trhu formou poptávkového
řízení.
hl. pro 5
(nepřítomen 1)
25) Žádost ZŠ Bratří Čapků o souhlas s projektovým záměrem a jeho zařazením do Strategického rámce
MAP II ORP Příbram
R.usn.č.1096/2019
Rada s o u h l a s í
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s projektovým záměrem Základní školy, Příbram VII, Bratří Čapků 279, příspěvkové organizace
č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011094 pod názvem „Rekonstrukce učebny fyziky se zapojením
elektrických rozvodů“ a s jeho zařazením do Strategického rámce MAP II ORP Příbram.
hl. pro 6
26) Schválení dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
a poskytnutí příspěvku
R.usn.č.1097/2019
Rada s c h v a l u j e
1) uzavření dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí
příspěvku č. PBA-V-64/2019,
2) přijetí dotace na vytvoření 1 pracovního místa za podmínek blíže specifikovaných v přiložené
smlouvě.
hl. pro 6
27) Výběr správce stavby pro rekonstrukci aquaparku v Příbrami - zrušení
R.usn.č.1098/2019
Rada I. r o z h o d u j e
o zrušení veřejné zakázky „Výběr správce stavby pro rekonstrukci aquaparku v Příbrami“ podle ust.
§ 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění – po uplynutí
lhůty pro podání nabídek v zadávacím řízení není žádný účastník.
II. u k l á d á
OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím dle bodu I. tohoto usnesení.
hl. pro 6
28) Petice „Petice – proti prodeji a pronájmu rekreačního střediska GRANIT v šumavském Zadově“
R.usn.č.1099/2019
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
petici „Petice – proti prodeji a pronájmu rekreačního střediska GRANIT v šumavském Zadově“.
II. d o p o r u č u j e ZM
vzít na vědomí skutečnosti v petici uvedené a tímto petici vyřídit.
hl. pro 6
29) 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.1100/2019
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.

RP0383

792 FOVM

3639

5171

RP0383

792 FOVM

3639

5171

účelový
znak

název
akce
001
Běžné
výdaje
001
Běžné
výdaje

prvek
rozpočtu
3828

popis

částka změny

Oprava vodojemu Husa dokončení rekonstrukce

-272 110,00

3832

Rezerva

272 110,00

hl. pro 6
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30) Kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2020
R.usn.č.1101/2019
Rada d o p o r u č u j e ZM
schválit výpočet vodného ve výši 49,55 Kč/m 3 bez DPH, to je 56,98 Kč/m 3 včetně 15 % DPH (resp.
54,51 Kč vč. 10 % DPH) a stočného ve výši 30,18 Kč/m 3 bez DPH, to je 34,71 Kč/m 3 včetně 15 % DPH
(resp. 33,20 Kč vč. 10 % DPH) na rok 2020, předložený městu Příbram svým provozovatelem
vodohospodářských zařízení 1.SčV a.s. se sídlem Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10.
hl. pro 6
31) Participativní rozpočet „Společně pro Příbram“ v roce 2020/2021
R.usn.č.1102/2019
Rada I. s c h v a l u j e
1) pravidla participativního rozpočtu pro rok 2020/2021,
2) přímé zadání zakázky v souladu se zněním Směrnice č. 1/2019, Hlava II., čl. 5, odst. 3 a uzavření
smlouvy o poskytování služeb ve variantě B uvedené v důvodové zprávě předloženého materiálu roční licence s 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
32) Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací města a vedoucím organizačních složek města
R.usn.č.1103/2019
Rada s c h v a l u j e
odměny ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací města, zaměstnankyni pověřené řízením
příspěvkové organizace, vedoucí a vedoucímu organizačních složek města bez právní subjektivity
ve výši dle návrhu v příloze č. 1 tohoto materiálu.
hl. pro 6
33) Dodatek ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících – termín zahájení plnění závazku
R.usn.č.1104/2019
Rada s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou
dopravou podle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších
zákonů, ve znění dodatku č. 1 (č. 233/SOSH/2019 ze dne 14.03.2019), se společností ARRIVA
STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., IČO 256 20 886, se sídlem Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr, jehož
předmětem je zahájení provozu veřejné linkové dopravy – městské dopravy v dřívějším termínu, a to
od 01.12.2019.
hl. pro 6
34) Žádost o schválení technického zhodnocení a opravy nebytových prostor, Husova 257, Příbram VI
pro potřeby prostor klinického psychologa a asistovaného kontaktu
R.usn.č.1105/2019
Rada s c h v a l u j e
Centru sociálních a zdravotních služeb města Příbram technické zhodnocení a opravu nebytových
prostor, Husova 257, Příbram VI pro potřeby prostor klinického psychologa a asistovaného kontaktu.
hl. pro 6

10

Město Příbram - RM 11.11.2019
35) Žádost o dotaci –
Hlasováno o návrhu Mgr. Brožíkové.
R.usn.č.1106/2019
Rada s c h v a l u j e
1) poskytnutí dotace ve výši 30.000,00 Kč pro fyzickou osobu
na projekt s názvem „Mistrovství světa juniorů ve Spartan Race.“, a to z kapitoly 777OŠKS, za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným
či založeným a splnění povinnosti zveřejnění účetní závěrky u subjektů, kterým tuto povinnost ukládá
zákon, a to ke dni podpisu smlouvy,
2) rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 na straně běžných výdajů v rámci kapitoly
741-Odbor ekonomický, to je snížení prvku 4222 (Rezerva místostarostky) o částku
30.000,00 Kč a navýšení kapitoly 777-OŠKS, prvek 3681 (Účelové neinvestiční transfery fyzickým
osobám) ve stejné výši,
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
Kap. 741 – OE, prvek 4222, paragraf 6171, položka 5901
- 30.000,00 Kč
Kap. 777 – OŠKS, prvek 3681, paragraf 3419, položka 5493
+ 30.000,00 Kč
3) uzavření veřejnoprávní smlouvy s fyzickou osobou
o poskytnutí dotace ve výši 30.000,00 Kč na projekt „Mistrovství světa juniorů ve Spartan
Race.“, 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
36) Změna Řádu veřejného pohřebiště města Příbram
R.usn.č.1107/2019
Rada s c h v a l u j e
Řád veřejného pohřebiště města Příbram, který je přílohou tohoto usnesení.
hl. pro 6
37) Záměr společného prodeje částí pozemků parc. č. 3162/1 a parc. č. 3167/2 a pozemku parc. č. 3162/4,
jehož součástí je budova čp. 346, Příbram I, vše v k. ú. Příbram
R.usn.č.1108/2019
Rada s c h v a l u j e
záměr společného prodeje části pozemku parc. č. 3162/1 o výměře cca 342 m 2 z celkové výměry
498 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, a části pozemku parc. č. 3167/2 o výměře cca 969 m 2
z celkové výměry 1331 m2, ostatní plocha, jiná plocha, po oddělení částí pro komunikace a chodníky,
dle situačního snímku v příloze tohoto materiálu, za minimální cenu stanovenou znaleckým posudkem
ve výši 586 Kč/m 2, a dále prodeje pozemku parc. č. 3162/4 o výměře 1072 m2, zastavěná plocha
a nádvoří, jehož součástí je víceúčelová stavba, budova čp. 346, Příbram I, která také stojí na pozemku
parc. č. 3162/8 o výměře 14 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, to vše v k. ú. Příbram, za minimální cenu
stanovenou znaleckým posudkem ve výši 2.498.192,00 Kč.
hl. pro 6
38) Stížnost proti vyčíslené úhradě
R.usn.č.1109/2019
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
stížnost proti vyčíslené úhradě za poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále zákon) uvedenou v příloze.
II. r o z h o d u j e
jako nadřízený orgán příslušný ve smyslu § 20 zákona o vyřízení stížnosti ve smyslu § 16a odst. 7
písm. b) zákona tak, že úhradu odměny snižuje o všechny položky, a to až na nulu.
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III. u k l á d á
OPVZ zadministrovat vyřízení stížnosti v souladu s platnou legislativou a usnesením pod bodem II.
hl. pro 6
39) Nákup 230 ks licencí MS Office 2019 – OfficeStd 2019 OLP NL Gov (kód 021-10618)
R.usn.č.1110/2019
Rada s c h v a l u j e
v souladu s ustanovením hlava II., čl. 5 odst. 2 směrnice č. 1/2019 nákup 230 ks licencí MS Office 2019
– OfficeStd 2019 OLP NL Gov (kód 021-10618) od firmy XEVOS Solutions s.r.o., IČO: 27831345,
za cenu 1.817.000,00 Kč bez DPH (2.198.570,00 Kč včetně DPH).
hl. pro 5
zdrž. 1
40) Junior klub – Reinvest spol. s r.o., ukončení smluvního vztahu
R.usn.č.1111/2019
Rada I. s c h v a l u j e
ukončení smluvního vztahu písemnou výpovědí společnosti Reinvest spol. s r.o., se sídlem K Novému
dvoru 897/66, 142 00 Praha, IČO: 65410840, na provádění činnosti technického dozoru stavebníka
a výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci po dobu provádění stavby „Stavební úpravy
a přístavba Junior klubu“ na základě čl. VIII. Podstatné porušení smlouvy, odst. 2 Smlouvy o dílo
č. 1026/OIRM/2017 ze dne 07.11.2017 a navazujícího dodatku č. 1 Smlouvy o dílo.
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
41) Různé

Zápis ověřili:
Ing. Petr Rotter
Ing. Jindřich Vařeka
Mgr. Jan Konvalinka,
starosta
Zapsala: Iva Černohorská
Příbram, dne: 14.11.2019
Ověřeno: 20.11.2019
Vyvěšeno: 21.11.2019
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