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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 25.11.2019 

od 13.00 hodin na Městském úřadě Příbram 

 
 
 
 
 
1) Zahájení, kontrola zápisu z minulé RM, ověřovatelé 

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Zorka Brožíková, Svatopluk Chrastina  
 
 
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. Rozšíření MKDS 2019 
6. Výběr zhotovitele PD vodohospodářských sítí v Příbrami, ul. Milínská 
7. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Příbram o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
8. Uzavření smlouvy se skupinou Pyroterra v rámci zahájení adventu 
9. Uzavření smlouvy na ozvučení a technické zajištění zahájení adventu 

10. Návrh odměn ředitelkám a ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Příbram 
11. ZUŠ, Příbram I, nám. T. G. Masaryka 155 - žádost o souhlas zřizovatele s přijetím nadačního příspěvku 
12. Návrh termínů jednání Rady města Příbram a zasedání Zastupitelstva města Příbram na rok 2020 
13. Komise RM 
14. Návrh programu 12. zasedání ZM dne 16.12.2019  
15. Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2019 
16. Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města 
17. III. výběrové řízení v roce 2019 na poskytování zápůjček z Fondu zápůjček města Příbram 
18. Žádost o ukončení nájmu bytu č. 31 v Příbrami IV, ul. Čs. armády čp. 5 
19. Žádost ředitele ZŠ Příbram – Březové Hory, Prokopská 337, příspěvková organizace, Mgr. Josefa Strejce,        

o převedení bytové jednotky pod správu ZŠ 
20. Pronájem bytu č. 8 v Příbrami VII, Gen. Kholla čp. 190 
21. Pronájem bytu č. 24 v Příbrami VI, U Dolu Anna, čp. 26 
22. Návrhy na přidělení bytu v DPS 
23. Přehled trvale přenechaných volných bytů v DPS Příbram I, Hradební 69, na základě výjimky ze Směrnice     

č. 1/2018/MěÚ 
24. Přidělení sociální bytu  
25. Přidělení sociální bytu  
26. Společenské odpoledne pro seniory 
27. Žádost o zřízení věcného břemene uložené přípojky vodovodu a přípojky splaškové kanalizace – p. č. 1625/58 

a p. č. 1625/61, vše v k. ú. Příbram 
28. Výkup pozemku p.č. 2918/1 v k. ú. Příbram 
29. Záměr společného pronájmu pozemků parc. č. 1723/26, parc. č 1723/29, parc. č. 1723/30 a pozemku parc.      

č. st. 436, jehož součástí je budova Stachy č.p. 224, Zadov, to vše v k. ú. Stachy 
30. Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce prostor a pozemku v k. ú. Lazec se spolkem SH ČMS – Sborem 

dobrovolných hasičů Lazec 
31. Návrh na uzavření dodatku č. 1 k rámcové kupní smlouvě č. A 282/OSM/2017 ze dne 28.03.2017 

se společností SILMET VYTÁPĚNÍ, s.r.o. 
32. Žádost o schválení uzavření střediska Dětských skupin a rehabilitačního stacionáře v termínu  

od 23. 12. – 31. 12. 2019 
33. Žádost o schválení převodu služebního automobilu do užívání organizace Sportovní zařízení města Příbram 
34. Žádost o schválení pořádání akcí pro veřejnost a úhradě nákladů z provozního příspěvku 
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35. Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2019 v rámci kapitoly 786 - OIRM na straně běžných výdajů dle 
usnesení RM ze dne 04.02.2019 R.usn.č. 85/2019 bodu II 

36. Návrh na odkoupení spoluvlastnických podílů na vodohospodářských sítí 
37. Dodatek č. 9 Organizačního řádu Městského úřadu Příbram, Organizační norma č. 1/2015 
38. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN – p. č. 115, p. č. 112/1, p. č. 

284/3, p. č. 219/40 a p. č. 300/12, vše v k. ú. Zdaboř 
39. Žádost o zřízení věcného břemene cesty přes část pozemku p. č. 28/22 v k. ú. Zdaboř 
40. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN – p. č. 466/1 v k. ú. Jerusalem 
41. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN a budoucího umístění pojistkové 

skříně – p. č. 2905/4 v k. ú. Příbram 
42. Bezbariérový přístup do Kulturního domu v Příbrami – Dodatek č. 2 
43. Žádost nájemce o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytové jednotky č. v budově čp. 301 v Příbrami VII 
44. Sportovní zařízení města Příbram – žádost o navýšení mzdového limitu 
45. Automatické výsuvné sloupky - zrušení 
46. Rozhodnutí v přestupkovém řízení 
47. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN – p. č. 662/4 a p. č. 1221/9, vše 

v k. ú. Podlesí nad Litavkou 
48. Pořízení pasportu zeleně a inventarizace dřevin města Příbram – výběr dodavatele 
49. Městské lesy Příbram s. r. o. 
50. Žádost o udělení výjimky ze zákazu požívání alkoholických nápojů – „Vánoční trhy“ 
51. Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Modernizace městského informačního systému 

MěÚ Příbram“ 
52. Přijetí dotace na projekt „Podpora soc. vyloučených a soc. vyloučením ohrožených obyvatel města Příbram při 

získávání a udržení si bydlení“ 
53. Přijetí dotace na projekt „Inkluzivní vzdělávání v Příbrami – 2. etapa“ 
54. Různé 

 
R.usn.č.1112/2019        
Rada      s c h v a l u j e 
              upravený program dnešního jednání RM. 
 

                                                         hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 

 
3) Informace členů RM 

 
  
4) Interpelace 

 
 
5) Rozšíření MKDS 2019 

R.usn.č.1113/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o instalaci a provozu kamery Městského kamerového dohlížecího systému Příbram      
s Gymnáziem Příbram, Legionářů 402, se sídlem Legionářů 402, Příbram VII  261 01, IČO: 611 00 226. 
 

                                                         hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 
 
 

6) Výběr zhotovitele PD vodohospodářských sítí v Příbrami, ul. Milínská 

R.usn.č.1114/2019        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

přímé zadání zpracování projektové dokumentace ve stupních DUSP + DPS a souvisejících prací 
společnosti „Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5, IČO 47116901“, dle 
cenové nabídky ze dne 11. 11. 2019, v celkové výši 605.000,00 Kč bez DPH, což je 732.050,00 Kč 
s DPH.  
 
II.   u k l á d á 
OIRM ve spolupráci s OPVZ administrovat uzavření smlouvy o dílo dle bodu I. tohoto usnesení. 
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                                                         hl.  pro  6 

(nepřítomen 1) 
 
 
7) Návrh Obecně závazné vyhlášky města Příbram o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
R.usn.č.1115/2019        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM  

schválit Obecně závaznou vyhlášku města Příbram o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství. 

 
II.   u k l á d á  
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 16.12.2019. 
 

                                                         hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 

 
 
8) Uzavření smlouvy se skupinou Pyroterra v rámci zahájení adventu 

R.usn.č.1116/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o uměleckém výkonu mezi městem Příbram a Pyroterrou s.r.o., K Horoměřicům 
653/26, 165 00 Praha, IČO: 24286044, DIČ: CZ24286044 na zajištění audiovizuální show na budově 
Úřadu práce v Příbrami v konečné ceně 159.375,00 Kč (tj. 187.500,00 Kč včetně DPH). 
 

                                                         hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 
 

 
9) Uzavření smlouvy na ozvučení a technické zajištění akce „Zahájení adventu v Příbrami 2019“ 

R.usn.č.1117/2019        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

předložené nabídky na ozvučení a technické zajištění akce „Zahájení adventu v Příbrami 2019“ 
 

II.   s c h v a l u j e 
uzavření smlouvy na ozvučení a technické zajištění s dodavatelem: Milan Vitiš, IČO: 71355286,        
Milín 85,  262 31 Milín.   

  
                                                         hl.  pro  6 

(nepřítomen 1) 
 

 
10) Návrh odměn ředitelkám a ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Příbram 

Hlasováno o návrhu Mgr. Konvalinky. 
R.usn.č.1118/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

odměny pro ředitelky a ředitele škol a školských zařízení zřizovaných městem Příbram za plnění 
mimořádných úkolů ve 2. pololetí roku 2019 dle upraveného návrhu. 
 

                                                         hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 

 
 
11) ZUŠ, Příbram I, nám. T. G. Masaryka 155 - žádost o souhlas zřizovatele s přijetím nadačního 
příspěvku 

R.usn.č.1119/2019      
Rada    s o u h l a s í  

s tím, aby Základní umělecká škola, Příbram I, nám. T. G. Masaryka 155 přijala nadační příspěvek 
ve výši 30.000,00 Kč od poskytovatele Česká Nadace 2000, IČ: 26204479, Klimentská 1652/36, 110 00 
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Praha 1, který bude použit na vybavení školy hudebními nástroji, technickým vybavením (PC, software, 
ozvučovací technika), nábytkem, literaturou a pomůckami pro výtvarný obor. 
 

                                                         hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 

 
 
12) Návrh termínů jednání Rady města Příbram a zasedání Zastupitelstva města Příbram na rok 2020 

R.usn.č.1120/2019        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

návrhy termínů jednání Rady města Příbram a zasedání Zastupitelstva města Příbram na rok 2020. 
 
II.   u k l á d á 
OVV zařadit materiál „Návrh termínů jednání Rady města Příbram a zasedání Zastupitelstva města 
Příbram na rok 2020“ dle varianty č. 2 do programu zasedání ZM dne 16.12.2019. 
 

                                                         hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 

 
 
13) Komise RM 

R.usn.č.1121/2019        
Rada    n e j m e n u j e 
 pro volební období 2018 – 2022: 

člena Komise pro mládež, tělovýchovu a sport – pana Jakuba Huška, 
 

                                                         hl.  pro  6 
    zdrž. 1  

 
R.usn.č.1122/2019        
Rada    o d v o l á v á 

člena Komise pro mládež, tělovýchovu a sport – pana Milana Vančáta,  
 

                                                         hl.  pro  7 
 

R.usn.č.1123/2019        
Rada s t a n o v í    

max. počet členů v Komisi pro mládež, tělovýchovu a sport na 11. 
 

                                                         hl.  pro  6 
    zdrž. 1  

 
R.usn.č.1124/2019        
Rada n e j m e n u j e 
 pro volební období 2018 – 2022: 

člena Komise zahraniční – pana Mgr. Marka Školouda, 
 

                                                         hl.  pro  5 
    zdrž. 2  

R.usn.č.1125/2019        
Rada j m e n u j e 

pro volební období 2018 – 2022: 
člena Komise zdravotní a sociální – paní Alenu Smejkalovou, 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
R.usn.č.1126/2019        
Rada j m e n u j e    

pro volební období 2018 – 2022: 
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člena Komise dopravní – pana Vladimíra Srnku, 
                                                         hl.  pro  6 

     proti 1  
 

R.usn.č.1127/2019        
Rada b e r e   n a   v ě d o m í 

vyjádření představenstva Okresní hospodářské komory Příbram ze dne 12.11.2019. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

R.usn.č.1128/2019        
Rada s c h v a l u j e     

znění odpovědi Okresní hospodářské komoře Příbram. 
  

                                                         hl.  pro  7 
 
 
14) Návrh programu 12. zasedání ZM dne 16.12.2019 

R.usn.č.1129/2019        
Rada    s o u h l a s í  

s návrhem programu 12. zasedání ZM dne 16.12.2019 s tím, že do programu budou zahrnuty i další 
materiály určené na základě jednání RM dne 25.11.2019. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
15) Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2019 (a – l) 

R.usn.č.1130/2019        
Rada    s c h v a l u j e  
 
15 a) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 
- OE  (transfery s ÚZ 13013 ) o částku 1.001.341,80 Kč a výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních 
titulů) ve stejné výši a další změny v rámci výdajů kapitoly 787 - CSZS, které spočívají ve snížení 
neinvestičního příspěvku od zřizovatele pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních a zdravotních 
služeb města Příbram, Brodská 100, Příbram VIII o částku 1.001.341,80 Kč a zároveň navýšení 
finančních prostředků ve stejné výši na vlastní realizaci dotačního projektu Dětská skupina „Sluníčka II“ 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE  
(transfery s ÚZ 13013 ) o částku 1.001.341,80 Kč a výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů) 
ve stejné výši a další změny v rámci výdajů kapitoly 787 - CSZS, které spočívají ve snížení 
neinvestičního příspěvku od zřizovatele pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních a zdravotních 
služeb města Příbram, Brodská 100, Příbram VIII o částku 1.001.341,80 Kč a zároveň navýšení 
finančních prostředků ve stejné výši na vlastní realizaci dotačního projektu Dětská skupina „Sluníčka II“. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočt
u 

popis částka změny 

RP0395 741 - OE  4116 13013 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

4489 Projekt Dětská skupina 
"Sluníčka II." 

895 937,40 

RP0395 741 - OE  4116 13013 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

4490 Projekt Dětská skupina 
"Sluníčka II." 

105 404,40 

RP0395 787 - 
CSZS 

4351 5331  001 Příspěvky od 
zřizovatele 

3475 Neinvestiční příspěvek od 
zřizovatele 

-1 001 341,80 

RP0395 787 - 
CSZS 

4351 5336 13013 002 Transfery 
neinvestiční  

4494 Dětská skupina „Sluníčka II.“ 895 937,40 

RP0395 787 - 
CSZS 

4351 5336 13013 002 Transfery 
neinvestiční  

4495 Dětská skupina „Sluníčka 
II.“,  

105 404,40 

RP0395 741 - OE 6171 5901  001 Ostatní 3369 Rezerva z dotačních titulů 1 001 341,80 
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15 b) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 na straně běžných výdajů, tj. 
navýšení rozpočtu kapitoly 759 – MKC o částku 21.300,00 Kč z důvodu stanovení záloh na služby 
spojené s užíváním prostor v budově č.p. 18 v Příbrami I a snížení rozpočtu kapitoly 741- OE (rezerva      
z dotačních titulů) ve stejné výši 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 na straně běžných výdajů, tj. navýšení 
rozpočtu kapitoly 759 - MKC o částku 21.300,00 Kč a snížení rozpočtu kapitoly 741- OE (rezerva          
z dotačních titulů) ve stejné výši.  

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0391 759 - 
MKC 

6409 5152  001 Provoz MKC  4767 Teplo 6 000,00 

RP0391 759 - 
MKC 

6409 5151  001 Provoz MKC  4768 Studená voda 1 200,00 

RP0391 759 - 
MKC 

6409 5154  001 Provoz MKC  4786 Elektrická energie 14 100,00 

RP0393 741 - OE 6171 5901  001 Ostatní 3369 Rezerva z dotačních 
titulů 

-21 300,00 

 
 
15 c) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE o částku 2.173.230,00 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 
Základní školu, Jiráskovy sady 273, Příbram II, číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013129 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - 
OE o částku 2.173.230,00 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 Základní školu, 
Jiráskovy sady 273, Příbram II, číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013129. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0389 788 - ŠŠZ 3113 5336 33063 002 Základní 
školy 

4920 85 % "Šablony II" ZŠ, 
Jiráskovy sady 273,  
Příbram II 

1 847 245,50 

RP0389 788 - ŠŠZ 3113 5336 33063 002 Základní 
školy 

4921 5 % "Šablony II" ZŠ, 
Jiráskovy sady 273,  
Příbram II 

325 984,50 

RP0402 741 - OE  4116 33063 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

4907 5 % "Šablony II" ZŠ, 
Jiráskovy sady 273,  
Příbram II 

325 984,50 

RP0402 741 - OE  4116 33063 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

4906 85 % "Šablony II" ZŠ, 
Jiráskovy sady 273,  
Příbram II 

1 847 245,50 

 
 
15 d) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE o částku 2.538.783,00 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 Základní 
školu pod Svatou Horou, Balbínova 328, Příbram II, číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014542 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - 
OE o částku 2.538.783,00 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 Základní školu pod 
Svatou Horou, Balbínova 328, Příbram II, číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014542. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0388 788 - ŠŠZ 3113 5336 33063 002 Základní 
školy 

4918 85 %  "Šablony II" ZŠ Pod 
Svatou Horou, Balbínova 
328,  Příbram II 

2 157 965,54 

RP0388 788 - ŠŠZ 3113 5336 33063 002 Základní 
školy 

4919 5 % "Šablony II" ZŠ Pod 
Svatou Horou, Balbínova 
328,  Příbram II 

380 817,46 

RP0403 741 - OE  4116 33063 002 
Neinvestiční 
přijaté 
transfery 

4908 85 % "Šablony II" ZŠ Pod 
Svatou Horou, Balbínova 
328,  Příbram II 

2 157 965,54 

RP0403 741 - OE  4116 33063 002 4909 5 % "Šablony II" ZŠ Pod 380 817,46 
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Neinvestiční 
přijaté 
transfery 

Svatou Horou, Balbínova 
328,  Příbram II 

 
 
15 e) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE o částku 359.330,00 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 
Mateřskou školu Kličkova vila, Ondrákova 280, Příbram II, číslo projektu 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014471 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - 
OE o částku 359.330,00 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 Mateřskou školu 
Kličkova vila, Ondrákova 280, Příbram II, číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014471. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0390 788 - 
ŠŠZ 

3111 5336 33063 001 Mateřské 
školy 

4916 85 % "Šablony II" MŠ Kličkova 
vila, Ondrákova 280,  Příbram II 

305 430,49 

RP0390 788 - 
ŠŠZ 

3111 5336 33063 001 Mateřské 
školy 

4917 5 % "Šablony II" MŠ Kličkova 
vila, Ondrákova 280,  Příbram II 

53 899,51 

RP0404 741 - 
OE 

 4116 33063 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

4910 85 % "Šablony II" MŠ Kličkova 
vila, Ondrákova 280,  Příbram II 

305 430,49 

RP0404 741 - 
OE 

 4116 33063 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

4911 5 % "Šablony II" MŠ Kličkova 
vila, Ondrákova 280,  Příbram II 

53 899,51 

 
 
15 f) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 na straně příjmů v rámci kapitoly 
741 - OE, tj. navýšení investičních transferů (ÚZ 15974) o částku 694.609,30 Kč a snížení rozpočtu         
na prvku č. 1830 (předpoklad dotací) ve stejné výši z důvodu přijetí investiční dotace v rámci 
Operačního programu životní prostředí 2014-2020 na projekt: Pořízení nádob na tříděný odpad                
v místních částech města Příbram, identifikační číslo EIS: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0007856 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE, tj. 
navýšení investičních transferů (ÚZ 15974) o částku 694.609,30 Kč a snížení rozpočtu na prvku č. 1830 
(předpoklad dotací) ve stejné výši z důvodu přijetí investiční dotace v rámci Operačního programu 
životní prostředí 2014-2020 na projekt: Pořízení nádob na tříděný odpad v místních částech města 
Příbram, identifikační číslo EIS: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0007856. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0405 741 - OE  4233  001 Investiční 
přijaté transfery 

1830 Předpoklad -694 609,30 

RP0405 741 - OE  4216 15974 001 Investiční 
přijaté transfery 

4656 Pořízení nádob na 
tříděný odpad v místních 
částech města Příbram 

694 609,30 

 
 
15 g) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE o částku 574.464,00 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 
Mateřskou školu, Jungmannova 91, Příbram III, číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014519 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - 
OE o částku 574.464,00 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 Mateřskou školu, 
Jungmannova 91, Příbram III, číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014519. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka 

změny 
RP0413 741 - OE  4116 33063 002 

Neinvestiční 
přijaté 
transfery 

4912 85 % "Šablony II" MŠ, 
Jungmannova 91,  Příbram III 

488 294,40 

RP0413 741 - OE  4116 33063 002 
Neinvestiční 
přijaté 

4913 5 % "Šablony II" MŠ, 
Jungmannova 91,  Příbram III 

86 169,60 
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transfery 
RP0419 788 - ŠŠZ 3111 5336 33063 001 Mateřské 

školy 
4914 85 % "Šablony II" MŠ, 

Jungmannova 91,  Příbram III 
488 294,40 

RP0419 788 - ŠŠZ 3111 5336 33063 001 Mateřské 
školy 

4915 5 % "Šablony II" MŠ, 
Jungmannova 91,  Příbram III 

86 169,60 

 
 
15 h) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE o částku 83.538,62 Kč (transfery ÚZ 13013) a rozpočtu výdajů kapitoly 719 – OVV        
ve stejné výši z důvodu přijetí další části dotace projektu č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007436 s názvem 
"Efektivní úřad města Příbram - 2. etapa" dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/058/0007436 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - 
OE o částku 83.538,62 Kč (transfery ÚZ 13013) a rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OVV ve stejné výši      
z důvodu přijetí další části dotace projektu č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007436 s názvem "Efektivní 
úřad města Příbram - 2. etapa" dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/058/0007436. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0394 741 - OE  4116 13013 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

4373 Neinvestiční transfer 
MPSV 89 % 

74 745,08 

RP0394 741 - OE  4116 13013 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

4374 Neinvestiční transfer 
MPSV 11 % 

8 793,54 

RP0417 719 - 
OVV 

6171 5031 13013 008 "Efektivní úřad 
města Pb. - 2.etapa" 

4378 Pojistné na sociální 
zabezpečení EU 

17 850,00 

RP0417 719 - 
OVV 

6171 5031 13013 008 "Efektivní úřad 
města Pb. - 2.etapa" 

4379 Pojistné na sociální 
zabezpečení ČR 

2 100,00 

RP0417 719 - 
OVV 

6171 5032 13013 008 "Efektivní úřad 
města Pb. - 2.etapa" 

4381 Pojistné na zdravotní 
pojištění EU 

7 225,00 

RP0417 719 - 
OVV 

6171 5032 13013 008 "Efektivní úřad 
města Pb. - 2.etapa" 

4382 Pojistné na zdravotní 
pojištění ČR 

850,00 

RP0417 719 - 
OVV 

6171 5021 13013 008 "Efektivní úřad 
města Pb. - 2.etapa" 

4376 Ostatní osobní výdaje 
ČR 

5 843,50 

RP0417 719 - 
OVV 

6171 5021 13013 008 "Efektivní úřad 
města Pb. - 2.etapa" 

4375 Ostatní osobní výdaje 
EU 

49 670,12 

RP0417 719 - 
OVV 

6171 5021  008 "Efektivní úřad 
města Pb. - 2.etapa" 

4377 Ostatní osobní výdaje 
- spoluúčast 

2 921,80 

RP0417 719 - 
OVV 

6171 5031  008 "Efektivní úřad 
města Pb. - 2.etapa" 

4380 Pojistné na sociální 
zabezpečení - 
splouúčast 

1 050,00 

RP0417 719 - 
OVV 

6171 5032  008 "Efektivní úřad 
města Pb. - 2.etapa" 

4383 Pojistné na zdravotní 
pojištění - spoluúčast 

425,00 

RP0417 719 - 
OVV 

6171 5011  001 Činnost místní 
správy 

182 Platy zaměstnanců -4 396,80 

 
 
15 i) 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 září 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 září 2019 dle dvou 
dohod o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného 
ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. PBA-JZ-83/2018 a č. PBA-JZ-77/2018. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0410 741 - OE  4116 13013 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

4621 85 % ESF 28 050,00 

RP0410 741 - OE  4116 13013 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

4622 15 % SR 4 950,00 

RP0410 741 - OE 6171 5901  001 Ostatní 3369 Rezerva z 
dotačních titulů 

33 000,00 
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RP0420 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 

RP0420 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 

RP0420 719 - 
OVV 

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

4624 5 % SR Platy  3 694,05 

RP0420 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 

RP0420 719 - 
OVV 

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

4623 85 % ESF Platy  20 932,95 

RP0420 719 - 
OVV 

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

4626 15 % SR Pojistné 
na sociální 
zabezpečení 

923,55 

RP0420 719 - 
OVV 

6171 5032  001 Činnost místní 
správy 

185 Zdravotní pojištění -2 216,00 

RP0420 719 - 
OVV 

6171 5031  001 Činnost místní 
správy 

184 Sociální pojištění -6 157,00 

RP0420 719 - 
OVV 

6171 5011  001 Činnost místní 
správy 

182 Platy zaměstnanců -24 627,00 

 
 
15 j) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 v rámci výdajů kapitoly 719 - 
OVV (projekt: Podpora sociálního začleňování rozvojem služeb systému prostupné bydlení) 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 v rámci výdajů kapitoly 719 - OVV (projekt: 
Podpora sociálního začleňování rozvojem služeb systému prostupné bydlení). 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0415 719 - 
OVV 

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

4101 Zdravotní 
pojištění 85 % 

-18 700,00 

RP0415 719 - 
OVV 

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

4126 Nákup 
materiálu 85 % 

18 700,00 

RP0415 719 - 
OVV 

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

4127 Nákup 
materiálu 10 % 

2 200,00 

RP0415 719 - 
OVV 

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

4107 OON 10 % -2 200,00 

RP0415 719 - 
OVV 

4351 5139  006 Podpora sociálního 
začleňování rozvojem 
služeb systému prostupné 
bydlení 

4129 Nákup 
materiálu 
spoluúčast 

1 100,00 

RP0415 719 - 
OVV 

4351 5021  006 Podpora sociálního 
začleňování rozvojem 
služeb systému prostupné 
bydlení 

4109 OON 
spoluúčast 

-1 100,00 

 
 
15 k) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 
- OE (investiční transfery ÚZ 602) o částku 457.807,00 Kč a výdajů téže kapitoly (rezerva z dotačních 
titulů) ve stejné výši a další úpravy rozpočtu výdajů kapitoly 786 - OIRM z důvodu přijetí dotace             
na zajištění realizace projektu: Zámeček - Ernestinum - odvlhčení obvodových zdí, ev. č. projektu: 
KUL/OKP/037138/2019 dle Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace podle Programu 2019 pro 
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek 
v rámci Tematického zadání Obnova kulturních památek, ev. č. smlouvy: S-2548/KUL/2019 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE 
(investiční transfery ÚZ 602) o částku 457.807,00 Kč a výdajů téže kapitoly (rezerva z dotačních titulů) 
ve stejné výši a další úpravy rozpočtu výdajů kapitoly 786 - OIRM z důvodu  přijetí dotace na zajištění 
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realizace projektu: Zámeček - Ernestinum - odvlhčení obvodových zdí, ev. č. projektu: 
KUL/OKP/037138/2019 dle Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace podle Programu 2019                          
pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy 
památek v rámci Tematického zadání Obnova kulturních památek, ev. č. smlouvy: S-2548/KUL/2019 . 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0416 741 - OE  4222 602 001 Investiční 
přijaté transfery 

4925 Středočeský Fond kultury 
a obnovy památek 
(Zámeček - Ernestinum) 

457 807,00 

RP0416 741 - OE 6171 5901  001 Ostatní 3369 Rezerva z dotačních 
titulů 

457 807,00 

RP0422 786 - 
OIRM  

3639 6121  037 Zámeček - 
Ernestinum 

4851 Odvlhčení obvodových 
zdí 

-1 209 077,00 

RP0422 786 - 
OIRM  

3322 6121  037 Zámeček - 
Ernestinum 

4926 Odvlhčení obvodových 
zdí 

751 270,00 

RP0422 786 - 
OIRM  

3322 6121 602 037 Zámeček - 
Ernestinum 

4850 Odvlhčení obvodových 
zdí - dotace 

457 807,00 

 
 
15 l) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 v rámci výdajů kapitoly 719 - 
OVV (projekt: Místní akční plán II.) 

rozpočtového opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 v rámci výdajů kapitoly 719 - OVV (projekt: 
Místní akční plán II.). 

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

znak 
název akce prvek rozpočtu popis částka změny 

RP0424 719 - 
OVV 

3119 5169 33063 016 Místní akční 
plán II ORP 
Příbram  

4732 Nákup služeb 
85 % 

85 000,00 

RP0424 719 - 
OVV 

3119 5169 33063 016 Místní akční 
plán II ORP 
Příbram  

4733 Nákup služeb 
10 % 

10 000,00 

RP0424 719 - 
OVV 

3119 5169  016 Místní akční 
plán II ORP 
Příbram  

4734 Nákup služeb - 
spoluúčast 5 % 

5 000,00 

RP0424 719 - 
OVV 

3119 5139 33063 016 Místní akční 
plán II ORP 
Příbram  

4726 Nákup 
materiálu 85 % 

42 500,00 

RP0424 719 - 
OVV 

3119 5139 33063 016 Místní akční 
plán II ORP 
Příbram  

4727 Nákup 
materiálu 10 % 

5 000,00 

RP0424 719 - 
OVV 

3119 5139  016 Místní akční 
plán II ORP 
Příbram  

4728 Nákup 
materiálu - 
spoluúčast 5 % 

2 500,00 

RP0424 719 - 
OVV 

3119 5011 33063 016 Místní akční 
plán II ORP 
Příbram  

4714 Platy 85 % -127 500,00 

RP0424 719 - 
OVV 

3119 5011 33063 016 Místní akční 
plán II ORP 
Příbram  

4715 Platy 10 % -15 000,00 

RP0424 719 - 
OVV 

3119 5011  016 Místní akční 
plán II ORP 
Příbram  

4716 Platy - 
spoluúčast 5 % 

-7 500,00 

 
                                                         hl.  pro  7 
 
 

16) Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Příbram 

R.usn.č.1131/2019        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM 

schválit návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Příbram na léta 2021-2024. 
 
II.   u k l á d á 
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 16.12.2019. 

 
                                                         hl.  pro  7 
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17) 3. výběrové řízení v roce 2019 na poskytování zápůjček z Fondu zápůjček města Příbram 

R.usn.č.1132/2019        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM  

1) schválit poskytnutí zápůjčky ve výši 90.000,00 Kč paní 
bytem  s dobou splatnosti 4 roky a úrokovou sazbou 2 % p. a.,  

 
2) schválit poskytnutí zápůjčky ve výši 58.800,00 Kč panu  bytem 

 s dobou splatnosti 4 roky a úrokovou sazbou 3 % p. a., 
 

3) schválit poskytnutí zápůjčky ve výši 400.000,00 Kč právnické osobě SK SPARTAK Příbram, spolek, 
IČO: 61904899 s dobou splatnosti 5 let a úrokovou sazbou 3 % p. a.    

 
II.   u k l á d á 
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 16.12.2019. 

 
                                                         hl.  pro  6   

     proti 1  
 
 
18) Žádost o ukončení nájmu bytu č. 31 v Příbrami IV, ul. Čs. armády čp. 5 

R.usn.č.1133/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

ukončení nájmu bytu č. 31 v Příbrami IV, ul. Čs. armády čp. 5, nájemce  dohodou 
ke dni 31.12.2019. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
19) Žádost ředitele ZŠ Příbram – Březové Hory, Prokopská 337, příspěvková organizace, Mgr. Josefa 
Strejce, o převedení bytové jednotky pod správu ZŠ 

R.usn.č.1134/2019        
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. 1 v budově ZŠ Příbram – 
Březové Hory, Prokopská 353, sociální byt, 1+1, ze správy MěRK za současného převedení 
předmětné nemovité věci pod správu ZŠ Příbram – Březové Hory, Prokopská 337, příspěvková 
organizace, IČO: 47067641, zast. ředitelem školy Mgr. Josefem Strejcem, 

 
2) udělení souhlasu se změnou užívání bytu č. 1 v budově ZŠ Příbram - Březové Hory, Prokopská 

353, na nebytový prostor pro účely školy dle podané žádosti ředitele ZŠ Příbram – Březové Hory, 
Prokopská 337, Mgr. Josefem Strejcem ze dne 12.11.2019 č.j. MeUPB 108952/2019. 

 
                                                         hl.  pro  7 

 
 
20) Pronájem bytu č. 8 v Příbrami VII, Generála Kholla čp. 190 

R.usn.č.1135/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

pronájem bytu č. 8 v Příbrami VII, Generála Kholla čp. 190 v pořadí pro: 
1)  bytem na dobu určitou     

2 let, za cenu 116 Kč/m2/měsíc, 
 

2)  bytem , na dobu určitou 2 let,          
za cenu 110 Kč/m2/měsíc, 

 
3) J  bytem  na dobu určitou 2 let, za cenu                  

90 Kč/m2/měsíc. 
 

                                                         hl.  pro  7 
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21) Pronájem bytu č. 24 v Příbrami VI, U Dolu Anna čp. 26 

R.usn.č.1136/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

pronájem bytu č. 24 v Příbrami VI, U Dolu Anna čp. 26 v pořadí pro: 
1)  bytem  na dobu určitou 2 let, za cenu     

120 Kč/m2/měsíc, 
 

2) J  bytem , na dobu určitou 2 let, za cenu              
105 Kč/m2/měsíc, 

 
3) , bytem  na dobu určitou 2 let, za cenu               

90 Kč/m2/měsíc. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
22) Návrh na přidělení bytu v DPS 

R.usn.č.1137/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

1) přidělení bytu č. 14/304 v DPS Příbram VIII, Brodská 101, pro pana J , trvale bytem 
byt č. 19/402 podle Směrnice č. 1/2018/MěÚ „Pravidla pro pronájem 

a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“, 
 

2) přidělení bytu č. 45/808 v DPS Příbrami VIII, Brodská 100 pro pana , trvale bytem 
podle Směrnice č. 1/2018/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů 

ve vlastnictví města Příbram“,  
 

3) přidělení bytu č. 33 v DPS Příbram III, Průběžná 143, pro paní  trvale bytem 
podle Směrnice č. 1/2018/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů 

ve vlastnictví města Příbram“. 
  

                                                         hl.  pro  7 
 
 
23) Přehled trvale přenechaných volných bytů v DPS Příbram I, Hradební 69, na základě výjimky 
ze Směrnice č. 1/2018/MěÚ 

R.usn.č.1138/2019        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í  

přehled trvale přenechaných volných bytů v DPS Příbram I, Hradební 69, po dobu rekonstrukce bytů 
v tomto domě za období uplynulých 3 měsíců. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
24) Přidělení sociálního bytu 

R.usn.č.1139/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

přidělení sociálního bytu č. 17, Příbram VI, U Dolu Anna 26, pro pana , trvale bytem  
podle Směrnice č. 1/2018/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů 

ve vlastnictví města Příbram“. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
25) Přidělení sociálního bytu 

R.usn.č.1140/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

přidělení sociálního bytu č. 5, Příbram IV, Čs. armády 5, pro pana , trvale bytem  
podle Směrnice č. 1/2018/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů 

ve vlastnictví města Příbram“. 
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                                                         hl.  pro  7 
 
 

26) Společenské odpoledne pro seniory 

R.usn.č.1141/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

1) realizaci akce s názvem Společenské odpoledne pro seniory,  
 
2) rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 na straně výdajů, tj. snížení výdajů kapitoly 
741 – OE, prvek 660 (rezerva starosty) o částku 25.000,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly  
728 – OSVZ, prvek 4923 (nákup ostatních služeb) a prvek 4924 (pohoštění) ve stejné výši, 
 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
Kap. 741 – OE, prvek 660, paragraf 6171, položka 5901                   - 25.000,00 Kč 
Kap. 728 – OSVZ, prvek 4923, paragraf 4359, položka 5169            + 20.000,00 Kč 
Kap. 728 – OSVZ, prvek 4924, paragraf 4359, položka 5175            +   5.000,00 Kč. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
27) Žádost o zřízení věcného břemene uložené přípojky vodovodu a přípojky splaškové kanalizace – 
p. č. 1625/58 a p. č. 1625/61, vše v k. ú. Příbram 

R.usn.č.1142/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložené přípojky vodovodu a přípojky splaškové kanalizace přes pozemky    
ve vlastnictví města Příbram p. č. 1625/58 a p. č. 1625/61, oba v k. ú. Příbram, ve prospěch pozemku  
p. č. 1625/82 v k. ú. Příbram, přičemž v době uzavírání příslušných smluvních vztahů týkajících 
se zřízení věcného břemene bude v těchto smluvních dokumentech uveden jako oprávněný z věcného 
břemene ten, který bude v té době vlastníkem pozemku, v jehož prospěch se věcné břemeno zřizuje.  
 
Věcné břemeno bude oceněno zvlášť pro každou inž. síť dle "Zásad", a to:  
pozemek p. č. 1625/58 – ostatní pozemek    
                                     – uložení v ostatním pozemku za cenu 50 Kč/bm 
pozemek p. č. 1625/61 – komunikace III. tř., ostatní pozemek 

– uložení křížením komunikace za cenu 700 Kč/bm 
– uložení v ostatním pozemku za cenu 50 Kč/bm. 

Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
28) Výkup pozemku p. č. 2918/1 v k. ú. Příbram 

R.usn.č.1143/2019        
Rada    n e d o p o r u č u j e   ZM 

schválit výkup pozemku p. č. 2918/1 o výměře 813 m2, v k. ú. Příbram, který je ve vlastnictví společnosti 
České dráhy, a. s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha – Nové Město, IČO: 70994226,   
za celkovou cenu 560.000,00 Kč, do majetku města. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
29) Záměr společného pronájmu pozemků parc. č. 1723/26, parc. č 1723/29, parc. č. 1723/30 a pozemku 
parc. č. st. 436, jehož součástí je budova Stachy čp. 224, Zadov, to vše v k. ú. Stachy 

R.usn.č.1144/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

záměr společného pronájmu pozemků parc. č. 1723/26, parc. č. 1723/29, parc. č. 1723/30 a pozemku 
parc. č. st. 436, jehož součástí je stavba občanské vybavenosti Stachy čp. 224, Zadov, 
vše v k. ú. Stachy, za účelem provozování rekreačního zařízení Granit Zadov, za minimální nájemné   
ve výši 450.000,00 Kč/rok. 



Město Příbram - RM 25.11.2019  

 14 

 
                                                         hl.  pro  7 

 
 
30) Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce prostor a pozemku v k. ú. Lazec se spolkem SH ČMS – 
Sborem dobrovolných hasičů Lazec 

R.usn.č.1145/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v budově Lazec č. p. 73, objektu občanské 
vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č. 45, o výměře 60 m2, zastavěná plocha a nádvoří, 
a nebytových prostor ve stavbě bez č. p./č. e, objektu občanské vybavenosti, který je součástí pozemku 
parc. č. 81, o výměře 66 m2, zastavěná plocha a nádvoří, a části pozemku parc. č. 44/3 o výměře 
cca 30 m2 z celkové výměry 331 m2, ostatní plocha, jiná plocha, (dle situačního snímku), to vše 
v k. ú. Lazec, mezi městem Příbram jako půjčitelem a vypůjčitelem spolkem SH ČMS – Sborem 
dobrovolných hasičů Lazec, se sídlem Lazec 73, 262 41 Příbram, IČO: 663 26 036, na dobu neurčitou, 
za účelem zajištění provozu hasičské zbrojnice, klubovny, společenské místnosti a k zajištění prostor 
nezbytných k činnosti vypůjčitele, se závazkem umožnění dalšího přenechání věci do výpůjčky jinému - 
Osadnímu výboru Lazec. 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
31) Návrh na uzavření dodatku č. 1 k rámcové kupní smlouvě č. A 282/OSM/2017 ze dne 28.03.2017 
se společností SILMET VYTÁPĚNÍ, s. r. o. 
R.usn.č.1146/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 k rámcové kupní smlouvě č. A 282/OSM/2017 ze dne 28.03.2017, mezi 
prodávající společností SILMET VYTÁPĚNÍ s. r. o., se sídlem Příbram III 168, PSČ 261 01,  
IČO 282 75 772, a kupujícím městem Příbram, kdy předmětem dodatku bude zakotvení závazku města 
vést evidenci o nákupu a spotřebě minerálních olejů použitých pro výrobu tepla ve smyslu ustanovení   
§ 56 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů způsobem uvedeným 
v ustanovení § 2 vyhlášky č. 413/2003 Sb., kterou se stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení 
spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů prokazatelně použitých pro výrobu 
tepla a způsob a podmínky vedení evidence o nákupu a spotřebě těchto výrobků, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 

32) Žádost o schválení uzavření střediska Dětských skupin a rehabilitačního stacionáře v termínu        
od 23. 12. – 31. 12. 2019 

R.usn.č.1147/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

předloženou žádost o schválení uzavření Dětských skupin a rehabilitačního stacionáře v termínu         
od 23. 12. 2019 do 31. 12. 2019 včetně. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
33) Žádost o schválení převodu služebního automobilu do užívání organizace Sportovní zařízení města 
Příbram 

R.usn.č.1148/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

převod automobilu Citroёn Berlingo SPZ 9S6 5651 do vlastnictví příspěvkové organizaci Sportovní 
zařízení města Příbram. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
34) Žádost o schválení pořádání akcí pro veřejnost a úhradě nákladů z provozního příspěvku 

R.usn.č.1149/2019        
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Rada    s c h v a l u j e  
pořádání akcí pro veřejnost a úhradu nákladů z provozního příspěvku dle důvodové zprávy. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 

35) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2019 v rámci kapitoly 786 - OIRM na straně běžných 
výdajů dle usnesení RM ze dne 04.02.2019 R.usn.č. 85/2019 bodu II. 
R.usn.č.1150/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

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

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0421 786 - 
OIRM  

3122 5171  012 Střední školy 3289 Opravy a údržba 500 000,00 

RP0421 786 - 
OIRM  

3113 5171  019 Základní 
školy 

3872 Opravy a udržování -100 000,00 

RP0421 786 - 
OIRM  

3231 5171  020 Základní 
umělecké školy 

3256 Opravy a udržování -400 000,00 

 
                                                         hl.  pro  7 
 

 
36) Návrh na odkoupení spoluvlastnických podílů na vodohospodářských sítích 

R.usn.č.1151/2019        
Rada    I.   r e v o k u j e 

usnesení R.usn.č.227/2018 z 12.03.2018 v bodě 1), kterým bylo schváleno odkoupení vodovodního 
řadu DN 90, kanalizačního řadu PVC DN 250, a dešťové kanalizace DN 250 vše v k. ú. Zdaboř            
od majitelů , a  za symbolickou částku souhrnně 
ve výši 1,00 Kč.  

         
II.   s c h v a l u j e 

 odkoupení spoluvlastnických podílů na vodovodním řadu DN 90, kanalizačním řadu PVC DN 250,           
a dešťové kanalizaci DN 250, v k. ú. Zdaboř, od majitelů těchto vodohospodářských sítí, paní 

a paní  kdy spoluvlastnický podíl paní činí ideální             
1/3 k celku a spoluvlastnický podíl paní  činí ideální 1/3 k celku, a to za symbolickou 
částku v celkové výši 1,00 Kč.   

 
                                                         hl.  pro  6 

(nepřítomen 1) 
 

 
37) Dodatek č. 9 Organizačního řádu Městského úřadu Příbram, Organizační norma č. 1/2015 

R.usn.č.1152/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

Dodatek č. 9 Organizačního řádu Městského úřadu Příbram, Organizační norma č. 1/2015, který je 
přílohou tohoto materiálu. 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
38) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN – p. č. 115, p. č. 112/1, 
p. č. 284/3, p. č. 219/40 a p. č. 300/12, vše v k. ú. Zdaboř 
R.usn.č.1153/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN přes pozemky ve vlastnictví města Příbram    
p. č. 115, p. č. 112/1, p. č. 284/3, p. č. 219/40 a p. č. 300/12, vše v k. ú. Zdaboř, ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín – Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, 
IČO 24729035. 
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Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:  
pozemky p. č. 115 a p. č. 284/3 – komunikace III. tř., ostatní pozemek 
                                                   – uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm a podélné uložení 
                                                      v komunikaci za cenu 400 Kč/bm 
                                                   – umístění protlakem pod komunikací za cenu 200 Kč/bm 
                                                   – uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm 
pozemky p. č. 112/1 a p. č. 300/12 – komunikace IV. tř., ostatní pozemek 
                                                        – uložení v komunikaci IV. tř. a v ostatním pozemku za shodnou 
                                                           cenu 100 Kč/bm 
pozemek p. č. 219/40 – ostatní pozemek 
                                   – uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm. 
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
39) Žádost o zřízení věcného břemene cesty přes část pozemku p. č. 28/22 v k. ú. Zdaboř 
R.usn.č.1154/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

bezúplatné zřízení věcného břemene cesty přes část pozemku ve vlastnictví města Příbram 
p. č. 28/22 v k. ú. Zdaboř, ve prospěch pozemků p. č. 28/52, p. č. 28/14 a pozemku p. č. st. 220, jehož 
součástí je jiná stavba bez čp/če, vše v k. ú. Zdaboř, s tím, že přesný rozsah věcného břemene bude 
vymezen v příslušném geometrickém plánu - viz vyznačený předpokládaný rozsah věcného břemene 
zakreslený v katastrální mapě, která je jako příloha podané žádosti součástí předloženého materiálu, 
přičemž v době uzavírání příslušného smluvního vztahu týkajícího se zřízení věcného břemene 
bude v tomto smluvním dokumentu uveden jako oprávněný z věcného břemene ten, který bude v té 
době vlastníkem pozemků, v jejichž prospěch se věcné břemeno zřizuje. 
 

                                                         hl.  pro  7 
  

 
40) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN – p. č. 466/1 
v k.  ú. Jerusalem 

R.usn.č.1155/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN přes pozemek ve vlastnictví města Příbram p. 
č. 466/1 v k. ú. Jerusalem, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín – Děčín IV-
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035. 
 
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:  
pozemek p. č. 466/1 – komunikace III. tř., ostatní pozemek 
                                 – uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm  
                                 – uložení v ostatním pozemku za shodnou cenu 100 Kč/bm. 
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
41) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN a budoucího umístění 
pojistkové skříně – p. č. 2905/4 v k. ú. Příbram 

R.usn.č.1156/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN přes pozemek ve vlastnictví města Příbram    
p. č. 2905/4 v k. ú. Příbram a zřízení věcného břemene umístění 1 ks pojistkové skříně na tomto 
uvedeném pozemku, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín – Děčín IV-
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035. 
 
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:  
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pozemek p. č. 2905/4 – veřejná účelová komunikace, ostatní pozemek 
                                   – uložení v účelové komunikaci a v ostatním pozemku za shodnou cenu 
                                      100 Kč/bm 
                                   – umístění pojistkové skříně za cenu 10.000,00 Kč/ks. 
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 

42) Bezbariérový přístup do Kulturního domu v Příbrami – Dodatek č. 2 

R.usn.č.1157/2019        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

1) provedení změn podle Změnového listu č. 2 investiční akce „Bezbariérový přístup do Kulturního 
domu v Příbrami“, jež představují méněpráce ve výši 17 220,00 Kč bez DPH (20 836,20 Kč s DPH)   
a vícepráce ve výši 14 880,21 Kč bez DPH (18 005,05 Kč s DPH), tj. snížení celkové ceny díla         
o částku 2 339,79 Kč bez DPH (2 831,15 Kč s DPH), 

 
2) uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 510/OIRM/2019 na investiční akci „Bezbariérový přístup 

do Kulturního domu v Příbrami“ se společností INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512,     
128 00  Praha, IČO: 62957678, kterým dojde ke změně díla podle Změnového  listu č. 2 a jímž se 
mění celková cena díla na částku 5 585 191,86 Kč bez DPH (6 758 082,15 Kč s DPH). 

 
 II.   u k l á d á    
OIRM administrovat uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 510/OIRM/2019 podle bodu I. tohoto 
usnesení. 
 

                                                         hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 

 
 
43) Žádost nájemce o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytové jednotky č.  v budově čp. 301 v Příbrami VII 
Hlasováno o návrhu Mgr. Konvalinky a Ing. Buršíka. 
R.usn.č.1158/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

zpětvzetí podané výpovědi z nájmu bytové jednotky č. v budově čp. 301 v Příbrami VII ze dne 
12.8.2019 na základě dohody o narovnání s nájemcem , za podmínky úhrady 
veškerých pohledávek vůči Městu Příbram formou splátkového kalendáře nejdéle k datu 31.03.2020, 
nájemní vztah pak trvá na dobu určitou do 31.10.2020. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

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

 
R.usn.č.1159/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

navýšení mzdového limitu příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Příbram o částku 
600.000,00 Kč bez navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele. 
 

                                                         hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 
 

 
45) Automatické výsuvné sloupky - zrušení 
R.usn.č.1160/2019        
Rada I.   b e r e   n a   v ě d o m í 
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informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Automatické výsuvné sloupky“ (dále jen „veřejná 
zakázka“) zadávané ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění, uvedenou v důvodové zprávě. 
 
II.   r o z h o d u j e 
o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu „Automatické výsuvné sloupky“ a o vypsání nového 
zadávacího řízení za obdobných podmínek. 
 
III.   u k l á d á 
OPVZ učinit právní kroky související se zrušením veřejné zakázky a vypsáním nového zadávacího 
řízení dle bodu II. tohoto usnesení.  
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 

46) Rozhodnutí v přestupkovém řízení 
R.usn.č.1161/2019        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

rozhodnutí o přestupku vydané dne 12.11.2019 Městským úřadem Beroun č.j. MBE 75540/2019/ÚPRR-
SoM uvedené v příloze. 
 
II.   r o z h o d u j e, 
že město Příbram nebude v této věci podávat odvolání. 

  
                                                         hl.  pro  7 
 
 

47) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN – p. č. 662/4 a p. č. 
1221/9, vše v k. ú. Podlesí nad Litavkou 

R.usn.č.1162/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN přes pozemky ve vlastnictví města Příbram   
p. č. 662/4 a p. č. 1221/9, oba v k. ú. Podlesí nad Litavkou, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, 
a.s., se sídlem Děčín – Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035. 
 
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:  
pozemky p. č. 662/4 a p. č. 1221/9 – ostatní pozemek 
                                                        – uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm. 
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 

48) Pořízení pasportu zeleně a inventarizace dřevin města Příbram – výběr dodavatele 

R.usn.č.1163/2019        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Pořízení pasportu zeleně a inventarizace dřevin města 
Příbram“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění, uvedenou v důvodové zprávě. 
 
II.   r o z h o d u j e 
o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku společnosti SAFE 
TREES, s.r.o., se sídlem Hlinky 162/92, 603 00 Brno, IČO 26935287, za nabídkovou cenu  
1 366 500,00 Kč bez DPH. 
 
III.   s c h v a l u j e 
1) závěry stálé hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek;  
2) uzavření smlouvy na zakázku „Pořízení pasportu zeleně a inventarizace dřevin města Příbram“      

se společností SAFE TREES, s.r.o., se sídlem Hlinky 162/92, 603 00 Brno, IČO 26935287,             
za  nabídkovou cenu 1 366 500,00 Kč bez DPH. 
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IV.   u k l á d á 
OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky dle bodu II. a III. tohoto 
usnesení.  

 
                                                         hl.  pro  7 
 

 
49) Městské lesy Příbram s. r. o. 
Hlasováno o návrhu Mgr. Konvalinky. 
R.usn.č.1164/2019        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

      jednateli Městských lesů Příbram s. r. o. odměnu ve výši dle zápisu. 
 

II.   k o n s t a t u j e, 
že toto rozhodnutí je rozhodnutím města Příbram jako jediného společníka společnosti Městské lesy 
Příbram s.r.o., identifikační číslo 265 05 720, při výkonu působnosti valné hromady této společnosti      
ve smyslu § 102 odst. 2 písm. c) zákona o obcích.  
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
50) Žádost o udělení výjimky ze zákazu požívání alkoholických nápojů  – „Vánoční trhy“ 

R.usn.č.1165/2019        
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 
„Vánoční trhy“ ve dnech 1.12.2019 až 23.12.2019 na nám. T. G. Masaryka Příbram I                    
a nám. 17. listopadu Příbram VII. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
51) Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Modernizace městského informačního systému 
MěÚ Příbram“ 

R.usn.č.1166/2019        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í  

změnové Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna č. 4) na projekt „Modernizace městského 
informačního systému MěÚ Příbram“, jehož znění je uvedeno v příloze tohoto materiálu. Změnou se 
upravuje termín ukončení realizace projektu a cíl akce (projektu). 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
52) Přijetí dotace na projekt „Podpora soc. vyloučených a soc. vyloučením ohrožených obyvatel města 
Příbram při získávání a udržení si bydlení“ 

R.usn.č.1167/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

přijetí dotace z Operačního programu Zaměstnanost na projekt „Podpora soc. vyloučených a soc. 
vyloučením ohrožených obyvatel města Příbram při získávání a udržení si bydlení“, a to ve výši max. 
3.734.025,13 Kč z Evropského sociálního fondu a max. 439.297,08 Kč ze státního rozpočtu ČR. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
53) Přijetí dotace na projekt „Inkluzivní vzdělávání v Příbrami – 2. etapa“ 

R.usn.č.1168/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

přijetí dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt „Inkluzivní vzdělávání 
v Příbrami – 2. etapa“, a to ve výši max. 27.993.607,99 Kč z Evropského sociálního fondu a max. 
3.293.365,64 Kč ze státního rozpočtu ČR. 
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                                                         hl.  pro  7 
 

 
54) Různé      
 
 
 
 
 
Zápis ověřili: 
Mgr. Zorka Brožíková 
Svatopluk Chrastina 
 
Mgr. Jan Konvalinka, 
starosta 
 
Zapsala: Iva Černohorská 
Příbram, dne: 29.11.2019 
 
Ověřeno: 04.12.2019 
Vyvěšeno: 04.12.2019        
 
 
 


