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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 09.12.2019 

od 13.00 hodin na Městském úřadě Příbram 

 
 
1) Zahájení, kontrola zápisu z minulé RM, ověřovatelé 

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Renáta Vesecká, Ing. Petr Rotter 
 
 
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. Měření rychlosti ul. Žižkova 
6. Silniční rychloměr ES7.0 
7. Nákup dlouhodobého hmotného majetku – víceúčelová těžební hlavice a hydraulický jeřáb s drapákem 

jako přídavná zařízení k traktoru 
8. Zvýšení platů ředitelů příspěvkových organizací města a vedoucích organizačních složek města v souladu 

s nařízením vlády č. 300/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů 

9. Přísedící Okresního soudu v Příbrami 
10. Přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí na projekt „Realizace soustav DČOV v místních 

částech města Příbram – Bytíz a Zavržice“ 
11. Návrh na přidělení bytu v DPS 
12. Rozšíření obsahu Změny č. 1 Územního plánu Příbram 
13. Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2019 
14. Žádost o navýšení mzdového limitu 
15. Zřízení věcného břemene a nabytí služebnosti inženýrské sítě vodovodního řadu  
16. Návrh na odkoupení vodovodního řadu, zřízení věcného břemene a nabytí služebnosti inženýrské sítě 

(CiK – invest s.r.o.) 
17. Uzavření partnerské smlouvy o reklamní činnosti a propagačních službách se společností Pbtisk a. s.        

– podpora akce Advent 2019 
18. Uzavření partnerské smlouvy o reklamní činnosti a propagačních službách se společností ZAT a. s.   

– podpora akce Advent 2019 
19. Uzavření partnerské smlouvy o reklamní činnosti a propagačních službách se společností MPC s. r. o.   

– podpora akce Advent 2019 
20. Uzavření partnerské smlouvy o reklamní činnosti a propagačních službách se společností Proresta, s. r. o.  

– podpora akce Advent 2019 
21. Návrh na předání majetku mateřským školám 
22. Projednání přerušení, popřípadě omezení provozu mateřských škol v období vánočních prázdnin 
23. Organizace provozu v MŠ zřizovaných městem Příbram v období červenec – srpen 2020 
24. Žádost o dotaci – SK TRI klub 
25. Žádost spolubydlícího v pronajatém bytě č.  v budově čp. 16 v Příbrami I o schválení společného nájmu 
26. Žádost nájemce nebytového prostoru sloužícího k podnikání č. 701 v budově čp. 132, Pivovarská,   

Příbram I 
27. Návrh z jednání bytové komise ze dne 26.11.2019 
28. Žádost o zřízení věcného břemene uložené kanalizační stoky přes pozemek p. č. 472/1 v k. ú. Občov 
29. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení STL plynovodní přípojky – p. č. 639 v k. ú. Březové 

Hory 
30. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení přípojky vodovodu a přípojky splaškové kanalizace 

– p. č. 2275/1 v k. ú. Příbram 
31. Výkup pozemku p. č. 677/7 v k. ú. Březové Hory 
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32. Žádost o prodej části pozemku p. č. 1504 o výměře 58 m2 z celkové výměry 27454 m2 v katastrálním 
území Příbram 

33. 1) Návrh na revokaci usnesení Rady města Příbram č. 782/2019, ze dne 05.08.2019. 
2) Návrh na uzavření smlouvy o pronájmu stavby – Objektu zázemí, Nový Rybník, Příbram VIII 

34. Žádost o schválení zavedení doplňkové činnosti „Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, 
školení, včetně lektorské činnosti“ od 1. 1. 2020 

35. Žádost o schválení převodu technického zhodnocení Městu Příbram 
36. Návrhy na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2019 
37. Návrh na jmenování člena školské rady při Základní škole Příbram – Březové Hory, Prokopská 337 
38. Zápisy z jednání Komise pro mládež, tělovýchovu a sport 
39. Záměr zakázky – „Vodojem HUSA a související stavba vodovodu na Svaté Hoře 
40. Rekonstrukce chodníku – ulice Tylova a tř. Osvobození, Příbram - výsledek 
41. Úpravy hlediště divadla A. Dvořáka v Příbrami (2) - výsledek 
42. Vodovod Orlov – řešení nevyhovujících tlakových poměrů - výsledek 
43. Audit SZM PB, p. o. – informace o aktuálním provozním stavu organizace SZM Příbram, p. o.            

a odstraněných nedostatcích (08/2019-11/2019) 
44. Nový rybník – litorální pásmo 
45. SZM Příbram, p.o. – návrh na schválení prodeje nákladního automobilu 
46. SZM Příbram, p.o. – Žádost o schválení investiční akce – nákup rolby – Zimní stadion 
47. Zimní stadion – Prodejna sportovních potřeb 
48. Participativní rozpočet – Svatohorská alej 
49. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 10.08.2009 
50. Návrh na uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí VN – Kulturní dům, Legionářů 

400, 261 01  Příbram VII 
51. Návrh na uzavření smlouvy o pronájmu objektu č. p. 7 a části pozemku parc. č. 3, oba v k. ú. Žežice  
52. 1) Návrh na revokaci usnesení Rady města Příbram č. 837/2019, ze dne 27.08.2019.               

2) Žádost o uzavření smlouvy o pronájmu malé tělocvičny v Příbrami VII, Žežická ul. č. p. 193. 
3) Žádost spolku Pankration gym, z. s., o povolení podnájmu malé tělocvičny v Příbrami VII, Žežická ul.  

čp. 193 společnosti Společně, o.p.s. 
4) Žádost o uzavření smlouvy o výpůjčce malé tělocvičny v Příbrami VII, Žežická ul. čp. 193, pro 

Mateřskou školu, Příbram VII, Jana Drdy 496 a Mateřskou školu, Příbram VIII, Školní 131. 
5) Žádost o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 1445/OSM/2015 ze dne 30.12.2015. 

53. Odbor investic a rozvoje města – jmenování vedoucího odboru 
54. Žádost Divadla A. Dvořáka Příbram 
55. Různé 

 
R.usn.č.1169/2019        
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) Měření rychlosti ul. Žižkova 

R.usn.č.1170/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

revokaci usnesení Rady města Příbram R.usn.č.677/2019 ze dne 08.07.2019. 
 

                                                         hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 
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6) Silniční rychloměr ES7.0 

R.usn.č.1171/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření kupní smlouvy se společností GEMOS CZ, spol. s.r.o. se sídlem B. Smetany 1599, 250 88 
Čelákovice, IČO 25065238, na rychloměr ESO 7.0 mobile, za cenu 1 387 646 Kč bez DPH,  
tj. 1 679 052 Kč včetně DPH, která je v místě a čase obvyklá. 
 

                                                         hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 

 
 
7) Nákup dlouhodobého hmotného majetku – víceúčelová těžební hlavice a hydraulický jeřáb                  
s drapákem jako přídavná zařízení k traktoru 

R.usn.č.1172/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

nákup dlouhodobého hmotného majetku – víceúčelová těžební hlavice a hydraulický jeřáb s drapákem 
jako přídavná zařízení k traktoru v předpokládané výši 1 750 000 Kč. 
 

                                                         hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 
 

 
8) Zvýšení platů ředitelů příspěvkových organizací města a vedoucích organizačních složek města 
v souladu s nařízením vlády č. 300/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. 
R.usn.č.1173/2019        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í  

zvýšení platů podle nařízení vlády č. 300/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,  
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, 
s účinností od 01.01.2020 pro: 
1) ředitele/ředitelky příspěvkových organizací města, tj. Divadla A. Dvořáka Příbram - MgA. Petra 

Bednáře, Galerie Františka Drtikola Příbram – BcA. Jana Freiberga, Sportovních zařízení města 
Příbram – Mgr. Jana Slabu, Technických služeb města Příbrami – Ing. Pavla Máchu, Centra 
sociálních a zdravotních služeb města Příbram – Mgr. Tomáše Cipru, DiS. a pro paní Zdeňku 
Šmídovou, pověřenou řízením příspěvkové organizace Knihovna Jana Drdy, dle přílohy č. 1 tohoto 
materiálu, 

2) vedoucího/vedoucí organizačních složek města, tj. Městské realitní kanceláře – Ing. Pavlu 
Sýkorovou, Městského kulturního centra Příbram – Bc. Vlastimila Ševra, dle přílohy č. 1 tohoto 
materiálu. 

 
                                                         hl.  pro  6 

(nepřítomen 1) 
 
 
9) Přísedící Okresního soudu v Příbrami 
R.usn.č.1174/2019        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM 

zvolit do funkce přísedící Okresního soudu v Příbrami pro funkční období 2020 – 2024 paní Ing. Zinaidu 
Valáškovou. 

  
                                                         hl.  pro  6 

(nepřítomen 1) 
 
 
10) Přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí na projekt „Realizace soustav DČOV v místních 
částech města Příbram – Bytíz a Zavržice“ 

R.usn.č.1175/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí na projekt „Realizace soustav DČOV v místních 
částech města Příbram – Bytíz a Zavržice“, a to ve výši 2.010.000,00 Kč ze státního rozpočtu. 
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 hl.  pro  5 

(nepřítomni 2) 
 
 
11) Návrh na přidělení bytu v DPS 

R.usn.č.1176/2019      
Rada    s c h v a l u j e  

přidělení bytu č. 56/1004 v DPS Příbram VIII, Brodská 101, pro paní  trvale bytem 
podle Směrnice č. 1/2018/MěÚ „Pravidla pro pronájem 

a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“. 
 

hl.  pro  5 
            (nepřítomni 2) 

 
 
12) Rozšíření obsahu Změny č. 1 Územního plánu Příbram 

R.usn.č.1177/2019        
Rada    s t a h u j e 
 předložený materiál z dnešního jednání RM. 

 
                                                      hl.  pro  6 

(nepřítomen 1) 
 
 
13) Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2019 (a – r) 

R.usn.č.1178/2019        
Rada    s c h v a l u j e  
 
13 a) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE (příspěvek ÚZ 13101) o částku 516,00 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 516,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 749 - MěRK ve stejné výši        
z důvodu přijetí příspěvku od Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Příbrami dle Dohody o vytvoření 
pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. PBA-V-38/2019. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0431 749 - 
MěRK 

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

4846 Platy 385,00 

RP0431 749 - 
MěRK 

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

4847 Povinné pojistné na 
sociální zabezpečení  

96,00 

RP0431 749 - 
MěRK 

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

4848 Povinné pojistné na 
veřejné zdravotní 
pojištění 

35,00 

RP0432 741 - OE  4116 13101 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

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

516,00 

 
 
13 b) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 v rámci výdajů kapitoly 785 - 
OSM z důvodu úhrady poplatku za odnětí lesní půdy Celnímu úřadu pro Středočeský kraj 

rozpočtového opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 v rámci výdajů kapitoly 785 - OSM. 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. účelový 
znak 

název akce prvek 
rozpočtu 

popis částka změny 

RP0425 785 - 
OSM 

3639 6121  001 Nakládání 
s majetkem  

4927 Náklady k ocenění 
dlouhodobého majetku 

6 000,00 

RP0425 785 - 3613 5179  007 Nebytové 3379 Volné nebytové prostory -6 000,00 
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OSM prostory 

 
 
13 c) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 v rámci výdajů kapitoly 717 - MP 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 v rámci výdajů kapitoly 717 – MP. 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. účelový 
znak 

název akce prvek 
rozpočtu 

popis částka změny 

RP0436 717 - MP 5311 6122  001 Investiční 
výdaje MP 

92 Stroje, přístroje, 
zařízení 

-386 042,21 

RP0436 717 - MP 5311 5171  001 Provozní 
výdaje MP 

88 Opravy a udržování 386 042,21 

 
 
13 d) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE (příspěvek ÚZ 13013) o částku 3.181,00 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 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - 
OE (příspěvek ÚZ 13013) o částku 3.181,00 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. kapitola paragraf pol. účelový 

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0447 749 - 
MěRK 

6409 5032 13013 001 Běžné výdaje - správa 
a údržba bytů a nebytů 

4594 85 % ESF - Pojistné 
na veřejné zdravotní 
pojištění 

181,90 

RP0447 749 - 
MěRK 

6409 5011 13013 001 Běžné výdaje - správa 
a údržba bytů a nebytů 

4589 15 % SR - Platy 356,10 

RP0447 749 - 
MěRK 

6409 5011 13013 001 Běžné výdaje - správa 
a údržba bytů a nebytů 

4590 85 % ESF - Platy 2 017,90 

RP0447 749 - 
MěRK 

6409 5032 13013 001 Běžné výdaje - správa 
a údržba bytů a nebytů 

4593 15 % SR - Pojistné na 
veřejné zdravotní 
pojištění 

32,10 

RP0447 749 - 
MěRK 

6409 5031 13013 001 Běžné výdaje - správa 
a údržba bytů a nebytů 

4592 85 % ESF - Pojistné 
na sociální 
zabezpečení 

504,05 

RP0447 749 - 
MěRK 

6409 5031 13013 001 Běžné výdaje - správa 
a údržba bytů a nebytů 

4591 15 % SR - Pojistné na 
sociální zabezpečení  

88,95 

RP0449 741 - OE  4116 13013 002 Neinvestiční přijaté 
transfery 

4588 85 % ESF 2 703,85 

RP0449 741 - OE  4116 13013 002 Neinvestiční přijaté 
transfery 

4587 15 % SR 477,15 

 
 
13 e) 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, ÚZ13101) o částku 16.000,00 
Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 717 - MP ve stejné výši z důvodu přijetí příspěvku 16.000,00 Kč (za září 
2019) od Úřadu práce ČR dle Dohody č. PBA-VZ-43/2017 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, ÚZ13101) o částku 16.000,00 
Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 717 - MP ve stejné výši z důvodu přijetí příspěvku 16.000,00 Kč (za září 
2019) od Úřadu práce ČR dle Dohody č. PBA-VZ-43/2017 a jejích Dodatků č. 1-4. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0433 741 - OE  4116 13101 002 Neinvestiční přijaté 
transfery 

4630 Nové 
pracovní 
příležitosti SR 

16 000,00 

RP0448 717 - MP 5311 5032 13101 002 OP Zaměstnanost - 
vytvoření prac. příležitostí v 
rámci veřejně prospěšných 

4633 Zdravotní 
pojištění SR 

1 440,00 
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prací (koordinátor a 
pomocník APK) 

RP0448 717 - MP 5311 5031 13101 002 OP Zaměstnanost - 
vytvoření prac. příležitostí v 
rámci veřejně prospěšných 
prací (koordinátor a 
pomocník APK) 

4632 Pojistné na 
sociální 
zabezpečení 
SR 

4 000,00 

RP0448 717 - MP 5311 5011 13101 002 OP Zaměstnanost - 
vytvoření prac. příležitostí v 
rámci veřejně prospěšných 
prací (koordinátor a 
pomocník APK) 

4631 Platy SR 10 560,00 

 
 
13 f) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 
- OE (transfery, ÚZ 13013) o částku 817.448,40 Kč a navýšení výdajů kapitoly 787 - CSZS (projekt Dětská 
skupina "Berušky" II.) ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace na realizaci projektu 
Dětská skupina "Berušky" II. registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008943 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE 
(transfery, ÚZ 13013) o částku 817.448,40 Kč a navýšení výdajů kapitoly 787 - CSZS (projekt Dětská 
skupina "Berušky" II.) ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace na realizaci projektu 
Dětská skupina "Berušky" II. registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008943. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0452 741 - OE  4116 13013 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

4530 Projekt Dětská skupina 
"Berušky" II. - ČR 

86 047,20 

RP0452 741 - OE  4116 13013 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

4529 Projekt Dětská skupina 
"Berušky" II. - EU 

731 401,20 

RP0452 787 - 
CSZS 

4351 5336 13013 002 Transfery 
neinvestiční  

4531 Projekt Dětská skupina 
"Berušky" II. - EU 

731 401,20 

RP0452 787 - 
CSZS 

4351 5336 13013 002 Transfery 
neinvestiční  

4532 Projekt Dětská skupina 
"Berušky" II. - ČR 

86 047,20 

 
 
13 g) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 v rámci výdajů kapitoly 719 - 
OVV z důvodu vrácení částky 48.747,35 Kč do státního rozpočtu (MPSV), která představuje část přijaté 
dotace na realizaci projektu "Efektivní úřad města Příbram" reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002855) 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 v rámci výdajů kapitoly 719 - OVV z důvodu 
vrácení částky 48.747,35 Kč do státního rozpočtu (MPSV), která představuje část přijaté dotace          
na realizaci projektu "Efektivní úřad města Příbram" reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002855). 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0450 719 - 
OVV 

6171 5011  001 Činnost místní správy 182 Platy zaměstnanců -48 747,35 

RP0450 719 - 
OVV 

6171 5904 13013 018 "Efektivní úřad města 
Příbram" vč. dotace ÚZ 13013 

4928 Vrácení části dotace 
- EU 85 % 

43 385,14 

RP0450 719 - 
OVV 

6171 5904 13013 018 "Efektivní úřad města 
Příbram" vč. dotace ÚZ 13013 

4929 Vrácení části dotace 
- SR 5 % 

5 362,21 

 
 
13 h) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 na straně výdajů, tj. navýšení 
kapitoly 717 - MP (platy) o 680.000,00 Kč a snížení kapitoly 741 - OE (volné zdroje) ve stejné výši 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 na straně výdajů, tj. navýšení kapitoly 717 - 
MP (platy) o 680.000,00 Kč a snížení kapitoly 741 - OE (volné zdroje) ve stejné výši. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0457 717 - MP 5311 5011  001 Provozní 
výdaje MP 

69 Platy zaměstnanců 520 000,00 

RP0457 717 - MP 5311 5031  001 Provozní 
výdaje MP 

70 Sociální pojištění 110 000,00 

RP0457 717 - MP 5311 5032  001 Provozní 
výdaje MP 

72 Zdravotní pojištění 50 000,00 

RP0459 741 - OE 6171 5901  001 Ostatní 3369 Rezerva z dotačních titulů -680 000,00 
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13 i) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 na straně výdajů v rámci 
kapitoly 749 – MěRK z důvodu rekonstrukce domu s pečovatelskou službou v Příbrami I/69 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 na straně výdajů v rámci kapitoly 749 – MěRK 
z důvodu rekonstrukce domu s pečovatelskou službou v Příbrami I/69.  

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0455 749 - 
MěRK 

3612 6122  001 Byty 3582 Výtahy - technické 
zhodnocení 

-2 841 000,00 

RP0455 749 - 
MěRK 

3612 5192  001 Běžné výdaje - 
správa a údržba 
bytů a nebytů 

477 Příspěvek do fondu 
oprav - neprodané byty 
v prodaných domech 

-130 000,00 

RP0455 749 - 
MěRK 

3612 6121  001 Byty 3571 Technické zhodnocení 2 971 000,00 

 
 
13 j) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 na straně běžných výdajů, tj. 
navýšení rozpočtu kapitoly 749 - MěRK (opravy a udržování bytů) o částku 500.000,00 Kč a snížení 
rozpočtu kapitoly 741- OE (rezerva z dotačních titulů) ve stejné výši 

rozpočtového opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 na straně běžných výdajů, tj. navýšení 
rozpočtu kapitoly 749 - MěRK (opravy a udržování bytů) o částku 500.000,00 Kč a snížení rozpočtu 
kapitoly 741- OE (rezerva z dotačních titulů) ve stejné výši.  

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0462 749 - 
MěRK 

3612 5171  001 Běžné výdaje - správa 
a údržba bytů a nebytů 

484 Opravy a 
udržování 

500 000,00 

RP0463 741 - OE 6171 5901  001 Ostatní 3369 Rezerva z 
dotačních titulů 

-500 000,00 

 
 
13 k) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 na straně výdajů, tj. snížení 
běžných výdajů kapitol 777 - OŠKS (rezerva) o částku 50.000,00 Kč a 741 - OE (rezerva místostarostky) o 
částku 200.000,00 Kč a navýšení kapitálových výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ o částku 250.000,00 Kč z 
důvodu navýšení investičního příspěvku od zřizovatele pro příspěvkovou organizaci Školní jídelna, K 
Zátiší 274, Příbram II, za účelem pořízení myčky nádobí 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 na straně výdajů, tj. snížení běžných výdajů 
kapitol 777 - OŠKS (rezerva) o částku 50.000,00 Kč a 741 - OE (rezerva místostarostky) o částku 
200.000,00 Kč a navýšení kapitálových výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ o částku 250.000,00 Kč z důvodu 
navýšení investičního příspěvku od zřizovatele pro příspěvkovou organizaci Školní jídelna, K Zátiší 274, 
Příbram II, za účelem pořízení myčky nádobí. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0474 777 - 
OŠKS 

3141 6351  004 ŠJ - investiční 
transfery 

4951 ŠJ, K Zátiší 274, 
Příbram II 

250 000,00 

RP0474 777 - 
OŠKS 

3299 5901  004 Školství 1301 Rezerva  -50 000,00 

RP0475 741 - OE 6171 5901  001 Ostatní 4222 Rezerva místostarosty -200 000,00 

 
 
13 l) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE (transfery ÚZ 33063) o částku 492.181,00 Kč a rozpočtu výdajů 788 - ŠŠZ ve stejné výši 
z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 492.181,00 Kč na projekt "Šablony II" určenou pro 
Mateřskou školu Perníková chaloupka, Kutnohorská 101, Příbram VII na projekt: 
CZ.02.3.63/0.0/0.0/18_063/0015945 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - 
OE (transfery ÚZ 33063) o částku 492.181,00 Kč a rozpočtu výdajů 788 - ŠŠZ ve stejné výši z důvodu 
přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 492.181,00 Kč na projekt "Šablony II" určenou pro Mateřskou 
školu Perníková chaloupka, Kutnohorská 101, Příbram VII na projekt: 
CZ.02.3.63/0.0/0.0/18_063/0015945. 

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

RP0467 788 - ŠŠZ 3111 5336 33063 001 Mateřské 
školy 

4945 85 % "Šablony II" MŠ Perníková 
chaloupka, Kutnohorská 101, 
Příbram VII 

418 353,8
5 

RP0467 788 - ŠŠZ 3111 5336 33063 001 Mateřské 
školy 

4946 5 % "Šablony II" MŠ Perníková 
chaloupka, Kutnohorská 101, 
Příbram VII 

73 827,15 

RP0476 741 - OE  4116 33063 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

4947 85 % "Šablony II" MŠ Perníková 
chaloupka, Kutnohorská 101, 
Příbram VII 

418 353,8
5 

RP0476 741 - OE  4116 33063 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

4948 5 % "Šablony II" MŠ Perníková 
chaloupka, Kutnohorská 101, 
Příbram VII 

73 827,15 

 
 
13 m) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE (transfery ÚZ 33063) o částku 788.984,00 Kč a rozpočtu výdajů 788 - ŠŠZ ve stejné výši 
z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 788.984,00 Kč na projekt "Šablony II" určenou pro 
Mateřskou školu, Bratří Čapků 278, Příbram VII na projekt: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015964 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - 
OE (transfery ÚZ 33063) o částku 788.984,00 Kč a rozpočtu výdajů 788 - ŠŠZ ve stejné výši z důvodu 
přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 788.984,00 Kč na projekt "Šablony II" určenou pro Mateřskou 
školu, Bratří Čapků 278, Příbram VII na projekt: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015964. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0466 788 - ŠŠZ 3111 5336 33063 001 Mateřské 
školy 

4943 85  % "Šablony II" 
Mateřská škola, Bratří 
Čapků 278, Příbram VII 

670 636,39 

RP0466 788 - ŠŠZ 3111 5336 33063 001 Mateřské 
školy 

4944 5 % "Šablony II" Mateřská 
škola, Bratří Čapků 278, 
Příbram VII 

118 347,61 

RP0477 741 - OE  4116 33063 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

4941 85 % "Šablony II" 
Mateřská škola, Bratří 
Čapků 278, Příbram VII 

670 636,39 

RP0477 741 - OE  4116 33063 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

4942 5 % "Šablony II" MŠ, Bratří 
Čapků 278, Příbram VII 

118 347,61 

 
 
13 n) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE (transfery ÚZ 33063) o částku 983.392,00 Kč a rozpočtu výdajů 788 - ŠŠZ ve stejné výši 
z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 983.392,00 Kč na projekt "Šablony II" určenou pro 
Základní uměleckou školu, nám. T. G. Masaryka 155, Příbram I na projekt: 
CZ.02.3.63/0.0/0.0/18_063/0015477 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - 
OE (transfery ÚZ 33063) o částku 983.392,00 Kč a rozpočtu výdajů 788 - ŠŠZ ve stejné výši z důvodu 
přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 983.392,00 Kč na projekt "Šablony II" určenou pro Základní 
uměleckou školu, nám. T. G. Masaryka 155, Příbram I na projekt: CZ.02.3.63/0.0/0.0/18_063/0015477. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0469 788 - ŠŠZ 3231 5336 33063 004 Základní 
umělecké školy 

4937 85 % "Šablony II" ZUŠ, 
nám. T. G. Masaryka 
155, Příbram I 

835 883,19 

RP0469 788 - ŠŠZ 3231 5336 33063 004 Základní 
umělecké školy 

4938 5 % "Šablony II" ZUŠ, 
nám. T. G. Masaryka 
155, Příbram I 

147 508,81 

RP0478 741 - OE  4116 33063 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

4939 85 % "Šablony II" ZUŠ, 
nám. T. G. Masaryka 
155, Příbram I 

835 883,19 

RP0478 741 - OE  4116 33063 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

4940 5 % "Šablony II" ZUŠ, 
nám. T. G. Masaryka 
155, Příbram I 

147 508,81 
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13 o) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE (transfery ÚZ 33063) o částku 2.564.841,00 Kč a rozpočtu výdajů 788 - ŠŠZ ve stejné 
výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 2.564.841,00 Kč na projekt "Šablony II" 
určenou pro Základní školu, 28. října 1, Příbram VII na projekt: CZ.02.3.63/0.0/0.0/18_063/0014266 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - 
OE (transfery ÚZ 33063) o částku 2.564.841,00 Kč a rozpočtu výdajů 788 - ŠŠZ ve stejné výši z důvodu 
přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 2.564.841,00 Kč na projekt "Šablony II" určenou pro Základní 
školu, 28. října 1, Příbram VII na projekt: CZ.02.3.63/0.0/0.0/18_063/0014266. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0468 788 - ŠŠZ 3113 5336 33063 002 Základní 
školy 

4935 85 %  "Šablony II" ZŠ, 28. 
října 1, Příbram VII 

2 180 114,84 

RP0468 788 - ŠŠZ 3113 5336 33063 002 Základní 
školy 

4936 5 %  "Šablony II" ZŠ, 28. 
října 1, Příbram VII 

384 726,16 

RP0479 741 - OE  4116 33063 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

4933 85 % "Šablony II" ZŠ, 28. 
října 1, Příbram VII 

2 180 114,84 

RP0479 741 - OE  4116 33063 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

4934 5 % "Šablony II" ZŠ, 28. 
října 1, Příbram VII 

384 726,16 

 
 
13 p) 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 říjení 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 říjení 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 

RP0464 741 - OE  4116 13013 002 Neinvestiční přijaté 
transfery 

4621 85 % ESF 28 050,00 

RP0464 741 - OE  4116 13013 002 Neinvestiční přijaté 
transfery 

4622 15 % SR 4 950,00 

RP0464 741 - OE 6171 5901  001 Ostatní 3369 Rezerva z dotačních 
titulů 

33 000,00 

RP0471 719 - 
OVV 

6171 5011  001 Činnost místní 
správy 

182 Platy zaměstnanců -24 627,00 

RP0471 719 - 
OVV 

6171 5031  001 Činnost místní 
správy 

184 Sociální pojištění -6 157,00 

RP0471 719 - 
OVV 

6171 5032  001 Činnost místní 
správy 

185 Zdravotní pojištění -2 216,00 

RP0471 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 

RP0471 719 - 
OVV 

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

4626 15 % SR Pojistné na 
sociální 
zabezpečení 

923,55 

RP0471 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 

RP0471 719 - 
OVV 

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

4624 5 % SR Platy  3 694,05 

RP0471 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 

RP0471 719 - 
OVV 

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

4623 85 % ESF Platy  20 932,95 
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13 q) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení kapitálových 
výdajů kapitoly 717 - MP o částku 1.679.052,00 Kč a snížení běžných výdajů kapitoly 741 - OE(rezerva      
z dotačních titulů) ve stejné výši z důvodu nákupu silničního rychloměru ES7.0 mobile 

rozpočtového opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 na straně výdajů, tj. navýšení kapitálových 
výdajů kapitoly 717 - MP o částku 1.679.052,00 Kč a snížení běžných výdajů kapitoly 741 – OE 
(rezerva z dotačních titulů) ve stejné výši z důvodu nákupu silničního rychloměru ES7.0 mobile. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0482 741 - OE 6171  5901  001 Ostatní 3369 Rezerva z dotačních 
titulů 

-1 679 052,00 

RP0484 717 - MP 5311  6122  001 Investiční 
výdaje MP 

92 Stroje, přístroje, 
zařízení 

1 679 052,00 

 
 
13 r) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. snížení příjmů kapitoly 741 - 
OE (investiční dotace ÚZ 602) o částku 107.175,09 Kč a výdajů kapitoly 786 - OIRM ve stejné výši            
z důvodu vrácení části poskytnuté dotace od Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury 
a obnovy památek v rámci Tematického zadání Obnova kulturních památek na zajištění projektu 
"Zámeček - Ernestinum - odvlhčení obvodových zdí"                                                          

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. snížení příjmů kapitoly 741 - OE (investiční 
dotace ÚZ 602) o částku 107.175,09 Kč a výdajů kapitoly 786 - OIRM ve stejné výši z důvodu vrácení 
části skutečně poskytnuté dotace od Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy 
památek v rámci Tematického zadání Obnova kulturních památek na zajištění projektu "Zámeček - 
Ernestinum - odvlhčení obvodových zdí".  

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0470 786 - 
OIRM  

3322 6121 602 037 Zámeček - 
Ernestinum 

4850 Odvlhčení obvodových 
zdí - dotace 

-107 175,09 

RP0473 741 - OE  4222 602 001 Investiční 
přijaté 
transfery 

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

-107 175,09 

 
hl.  pro  7 

 
 
14) Divadlo A. Dvořáka Příbram – žádost o navýšení mzdového limitu 

R.usn.č.1179/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

navýšení mzdového limitu příspěvkové organizace Divadlo A. Dvořáka Příbram o částku 500.000,00 Kč 
bez navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
15) Zřízení věcného břemene a nabytí služebnosti inženýrské sítě vodovodního řadu 

R.usn.č.1180/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a nabytí služebnosti inženýrských sítí, vodovodního řadu, 
uloženého na pozemku manželů  pozemek parc. č. , v k.ú. Žežice, a to 
bezúplatně. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
16) Návrh na odkoupení vodovodního řadu, zřízení věcného břemene a nabytí služebnosti inženýrské 
sítě 

R.usn.č.1181/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

1) odkoupení vodovodního řadu v k.ú. Příbram od společnosti Cik – invest s.r.o., IČ 247 40 942, se 
sídlem Čs. armády 27, 261 01 Příbram, za symbolickou částku v celkové výši 1,00 Kč vč. DPH, 
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2) uzavření smlouvy o zřízení věcných břemen a nabytí služebnosti inženýrských sítí v pozemcích 

parc. č. 2861/1, 2862/2, 2863/5, 2863/116 a 2926/2, v k.ú. Příbram, a to bezúplatně. 
 

                                                         hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 

 
 
17) Uzavření partnerské smlouvy o reklamní činnosti a propagačních službách se společností Pbtisk 
a.s. – podpora akce Advent 2019 

R.usn.č.1182/2019        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

uzavření Smlouvy o reklamní činnosti a propagačních službách se společností Pbtisk a.s., IČO: 
48244627, DIČ: CZ48244627, jejímž předmětem je závazek města Příbram poskytnout za úplatu 
celkem 33.166,10 Kč včetně DPH služby za účelem propagace a reklamy zmíněné společnosti (dále jen 
„Smlouva“) u příležitosti konání akcí - Zahájení adventu 01.12.2019, Bronzové adventní zastavení 
08.12.2019, Stříbrné adventní zastavení 15.12.2019, Zlaté adventní zastavení 22.12.2019. 
 
II.   u k l á d á 
MKC Příbram zajistit uzavření Smlouvy v souladu s bodem I. tohoto usnesení. 

 
                                                         hl.  pro  7 

 
 
18) Uzavření partnerské smlouvy o reklamní činnosti a propagačních službách se společností ZAT a.s. – 
podpora akce Advent 2019 

R.usn.č.1183/2019        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

uzavření Smlouvy o reklamní činnosti a propagačních službách se společností ZAT a.s., IČO: 
45148431, DIČ: CZ45148431, jejímž předmětem je závazek města Příbram poskytnout za úplatu 
celkem 35.000,00 Kč včetně DPH služby za účelem propagace a reklamy zmíněné společnosti (dále jen 
„Smlouva“) u příležitosti konání akcí - Zahájení adventu 01.12.2019, Bronzové adventní zastavení 
08.12.2019, Stříbrné adventní zastavení 15.12.2019, Zlaté adventní zastavení 22.12.2019. 

 
II.   u k l á d á 
MKC Příbram zajistit uzavření Smlouvy v souladu s bodem I. tohoto usnesení. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
19) Uzavření partnerské smlouvy o reklamní činnosti a propagačních službách se společností MPC 
s.r.o. – podpora akce Advent 2019 

R.usn.č.1184/2019        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

uzavření Smlouvy o reklamní činnosti a propagačních službách se společností MPC s.r.o., IČO: 
40755517, DIČ: CZ40755517, jejímž předmětem je závazek města Příbram poskytnout za úplatu 
celkem 10.000,00 Kč včetně DPH služby za účelem propagace a reklamy zmíněné společnosti (dále jen 
„Smlouva“) u příležitosti konání akcí - Zahájení adventu 01.12.2019, Bronzové adventní zastavení 
08.12.2019, Stříbrné adventní zastavení 15.12.2019, Zlaté adventní zastavení 22.12.2019. 
 
II.   u k l á d á 
MKC Příbram zajistit uzavření Smlouvy v souladu s bodem I. tohoto usnesení. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
20) Uzavření partnerské smlouvy o reklamní činnosti a propagačních službách se společností 
PRORESTA, s.r.o. – podpora akce Advent 2019 

R.usn.č.1185/2019        
Rada    I.   s c h v a l u j e  
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uzavření Smlouvy o reklamní činnosti a propagačních službách se společností PRORESTA, s.r.o. IČO: 
47541121, DIČ: CZ47541121, jejímž předmětem je závazek města Příbram poskytnout za úplatu 
celkem 10.000,00 Kč včetně DPH služby za účelem propagace a reklamy zmíněné společnosti (dále jen 
„Smlouva“) u příležitosti konání akcí - Zahájení adventu 01.12.2019, Bronzové adventní zastavení 
08.12.2019, Stříbrné adventní zastavení 15.12.2019, Zlaté adventní zastavení 22.12.2019. 
 
II.   u k l á d á 
MKC Příbram zajistit uzavření Smlouvy v souladu s bodem I. tohoto usnesení. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
21) Návrh na předání majetku mateřským školám 

R.usn.č.1186/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

předání movitého majetku mateřským školám zřizovaných městem Příbram (dle přiložené přílohy) 
pořízeného z prostředků poskytnutých v rámci Projektu rekonstrukce mateřské školy pod Svatou Horou, 
reg.č. CZ.1.15/3.2.00/78.01804 a Projektu rekonstrukce budovy – zřízení nové mateřské školy 
v Příbrami, nám. Dr. Josefa Theuera 261, reg.č.CZ.1.15/3.2.00/73.01649. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
22) Projednání přerušení, popřípadě omezení provozu mateřských škol v období vánočních prázdnin 

R.usn.č.1187/2019        
Rada    s o u h l a s í  

s přerušením provozu: 
1. v MŠ V Zahradě od 23.12.2019 do 03.01.2020 
2. v MŠ Kličkova vila od 23.12.2019 do 03.01.2020 
3. v MŠ Klubíčko od 23.12.2019 do 31.12.2019 
4. v MŠ Perníková chaloupka od 23.12.2019 do 03.01.2020 
5. v MŠ 28. října 55, Příbram VII od 23.12.2019 do 31.12.2019 
6. v MŠ, Příbram VII, Bratří Čapků 278 od 23.12.2019 do 31.12.2019 
7. v MŠ Pohádka od 23.12.2019 do 03.01.2020 
8. v MŠ, Příbram VII, Jana Drdy 496 od 23.12.2019 do 03.01.2020 
9. v MŠ pod Svatou Horou od 23.12.2019 do 03.01.2020 
10. v Alternativní MŠ od 23.12.2019 do 03.01.2020 
11. v MŠ Rybička od 23.12.2019 do 31.12.2019 
12. v MŠ Waldorfské školy Příbram od 23.12.2019 do 03.01.2020 
13. v MŠ, Příbram III, Jungmannova 91 od 23.12.2019 do 03.01.2020 
14. v MŠ Školní 131 od 23.12.2019 do 31.12.2020 
s omezením provozu: 
1. v MŠ Klubíčko od 02.01.2020 do 03.01.2020 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
23) Organizace provozu v MŠ zřizovaných městem Příbram v období červenec – srpen 2020 

R.usn.č.1188/2019        
Rada    s o u h l a s í  

s navrženou organizací provozu v mateřských školách zřizovaných městem Příbram v měsících 
červenci a srpnu 2020. 
 

                                                         hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 

 
 
24) Žádost o dotaci – SK TRI klub 

R.usn.č.1189/2019        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM  
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1) schválit poskytnutí dotace ve výši 80.000,00 Kč pro subjekt SK TRI klub Příbram, z.s., U Průhonu 
438, 261 01 Příbram V-Zdaboř, IČO: 42728860, na projekt s názvem „Triatlon Příbram, Klasik 
duatlon – uzávěrka komunikace, práva TV přenos“, a to z kapitoly 777-OŠKS, za podmínky splnění 
bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným a splnění 
povinnosti zveřejnění účetní závěrky 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 

777-OŠKS, to je snížení prvku 3472 (Spolky) o částku 80.000,00 Kč a navýšení prvku 3694 
(Neinvestiční účelová dotace spolkům (sport)) ve stejné výši, 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
Kap. 777 – OŠKS, prvek 3472, paragraf 3291, položka 5222            - 80.000,00 Kč 
Kap. 777 – OŠKS, prvek 3694, paragraf 3419, položka 5222            + 80.000,00 Kč 

 
3) uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem SK TRI klub Příbram, z.s., U Průhonu 438, 261 01 

Příbram V-Zdaboř, IČO: 42728860, o poskytnutí dotace ve výši 80.000,00 Kč na projekt „Triatlon 
Příbram, Klasik duatlon – uzávěrka komunikace, práva TV přenos“, 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  5 
                                                         proti 1  
                                                        zdrž. 1  

 
 
25) Žádost spolubydlícího v pronajatém bytě č.  v budově čp. 16 v Příbrami I o schválení společného 
nájmu 

R.usn.č.1190/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

společný nájem v pronajatém bytě č.  v budově čp. 16, Milínská ul., Příbram I pro nájemce 
 a na základě dodatku č. 2 k nájemní smlouvě, doba neurčitá, cena 

nájmu 25,92 Kč/m2/měsíc (od 1.2.2020), jistota – 3 měsíční nájmy, kdy po dohodě smluvních stran 
učiněné písemně v dodatku č. 2 dojde počínaje okamžikem úmrtí stávajícího nájemce 
ke změně ceny nájmu na výši nájmu stanovenou platnou směrnicí – Pravidla pro pronájem a směnu 
bytů ve vlastnictví města Příbram pro kategorii bytu standard. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
26) Žádost nájemce nebytového prostoru sloužícího k podnikání č. 701 v budově čp. 132, Pivovarská, 
Příbram I 
R.usn.č.1191/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 997/MERK/2019, uzavřené dne 8.11.2019 mezi 
pronajímatelem - Městem Příbram, Tyršova č.p. 108, 261 01 Příbram, IČO: 00243132,                     
DIČ: CZ00243132, zast. na základě pověření starosty města ze dne 12.6.2018 vedoucí MěRK,          
Ing. Pavlou Sýkorovou, a nájemcem – společností NKD Móda, s.r.o., Gen. Lišky 969/3, Černice, 326 00 
Plzeň, IČO 083 51 643, DIČ CZ08351643, plátce DPH, zast. jednateli společnosti p. Wilko Rüdiger 
Hartmann a p. Christian Welles. Uzavření nájemní smlouvy č. 997/MERK/2019 bylo schváleno 
usnesením RM č. 974/2019 dne 14.10.2019. Předmětem uzavření dodatku č. 1 (konsolidované znění 
nájemní smlouvy) je změna ust. čl. VI, odst. 6.3. a 6.4. předmětné nájemní smlouvy. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
27) Návrh z jednání bytové komise ze dne 26.11.2019 

R.usn.č.1192/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 256/MERK/2015 (nájemní smlouva v konsolidovaném 
znění) k bytu č. v Příbrami VI, U Dolu Anna čp. 26, 1+0, byt standard, s paní (jako 
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spolubydlící: ). Na dobu určitou od 1.1.2020 do max 31.1.2020, nájemné 21,60Kč/m2/měsíc, bez 
složení jistoty.  
Pro případ následného jednání o prodloužení nájemní smlouvy dalším dodatkem od 1.2.2020 je 
nájemce povinen předložit uzavření splátkového kalendáře od VZP, složit jistotu požadovanou ze strany 
pronajímatele (trojnásobek měsíčního nájemného bez záloh na služby), nájemné á 80 Kč/m2/měsíc      
a prokázat splnění dalších obecných podmínek pro prodloužení nájemního vztahu dle platné směrnice 
č. 1/2018 Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram, Hlava I, čl.4. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
28) Žádost o zřízení věcného břemene uložené kanalizační stoky přes pozemek p. č. 472/1 v k. ú. Občov 

R.usn.č.1193/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložené kanalizační stoky přes pozemek ve vlastnictví města Příbram 
p. č. 472/1 v k. ú. Občov, ve prospěch obce Občov, se sídlem 261 01 Občov 12, IČO 00473863. 
 
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:  
pozemek p. č. 472/1 – 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 
 
 
29) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení STL plynovodní přípojky – p. č. 639 
v k. ú. Březové Hory 

R.usn.č.1194/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení STL plynovodní přípojky přes pozemek ve vlastnictví města Příbram 
p. č. 639 v k. ú. Březové Hory, ve prospěch pozemku p. č. 595/1 a pozemku p. č. st. 496, jehož součástí 
je stavba rodinného domu č. p. 450 v Příbrami VI-Březové Hory, vše 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 pozemků, v jejichž prospěch se věcné břemeno zřizuje.  
 
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: 
pozemek p. č. 693 – 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 
 
 
30) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení přípojky vodovodu a přípojky splaškové 
kanalizace – p. č. 2275/1 v k. ú. Příbram 

R.usn.č.1195/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení přípojky vodovodu a přípojky splaškové kanalizace přes pozemek     
ve vlastnictví města Příbram p. č. 2275/1 v k. ú. Příbram, ve prospěch pozemku p. č. 2080/2 v k. ú. 
Příbram, přičemž v době uzavírání příslušných smluvních vztahů týkajících se zřízení věcného břemene 
budou v těchto smluvních dokumentech uvedeni jako oprávnění z věcného břemene ti, kteří budou v té 
době vlastníky pozemku, v jehož prospěch se věcné břemeno zřizuje.  
 
Věcné břemeno bude oceněno zvlášť pro každou inž. síť dle "Zásad", a to:  
pozemek p. č. 2275/1 – komunikace III. tř. 
                                   – uložení křížením komunikace za cenu 700 Kč/bm a podélné uložení  
                                      do komunikace za cenu 200 Kč/bm 
                                   – uložení podvrtem komunikace za cenu 100 Kč/bm. 
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Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.  
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
31) Výkup pozemku p. č. 677/7 v k. ú. Březové Hory 

R.usn.č.1196/2019        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM 

schválit výkup pozemku p. č. 677/7 v k. ú. Březové Hory, za cenu celkem 8.500 Kč, který je                 
ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu      
ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, IČO 
69797111. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
32) Žádost o prodej části pozemku p. č. 1504 o výměře 58 m2 z celkové výměry 27454 m2 v katastrálním 
území Příbram 

R.usn.č.1197/2019        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM 

schválit prodej části pozemku p. č. 1504 o výměře 58 m2 z celkové výměry 27454 m2 (dle geom. plánu 
č. 6106-195/2018 se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 1504/2) v katastrálním území Příbram,            
za cenu 684 Kč/m2, panu  s tím, že při podpisu 
kupní smlouvy uhradí městu Příbram náklady spojené s odnětím poptávané části pozemku z pozemků 
určených k plnění funkce lesa ve výši 5.059 Kč.  
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
33) 1) Návrh na revokaci usnesení Rady města Příbram č. 782/2019, ze dne 05.08.2019. 
      2) Návrh na uzavření smlouvy o pronájmu stavby – Objektu zázemí, Nový Rybník, Příbram VIII 
R.usn.č.1198/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

1) revokaci usnesení Rady města Příbram č. 782/2019 ze dne 05.08.2019, 
 

2) uzavření smlouvy o pronájmu stavby – Objektu zázemí Nový rybník, Příbram VIII, zahrnující objekt 
zázemí s pódiem o výměře 223 m2 a zpevněné plochy s terasou o výměře 915 m2 (to vše blíže 
specifikováno v geometrickém plánu č. 6200-017/2019 a ve znaleckém posudku č. 943 – 39/19      
ze dne 17.06.2019, jež tvoří přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu), to vše součástí pozemku p. 
č. 4732 v k. ú. Příbram, mezi pronajímatelem městem Příbram a nájemcem příspěvkovou 
organizací Sportovní zařízení města Příbram (SZM Příbram, p. o.), se sídlem Legionářů 378, 
Příbram VII, 261 01 Příbram, IČO 71217975. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní dobou (počínající běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi), 
zpětně od 15.06.2019, za účelem provozování občerstvení. Nájemné se sjednává ve výši    
570.889,00 Kč vč. DPH/rok za celý předmět nájmu s tím, že výše nájemného za období duben – 
říjen kalendářního roku činí 461.104,- Kč vč. DPH a za období listopad – březen činí 109.785,00 Kč 
vč. DPH. Nájemné bude každoročně upraveno o roční míru inflace za uplynulý kalendářní rok. 

 
                                                         hl.  pro  7 
 

 
34) Žádost o schválení zavedení doplňkové činnosti „Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, 
školení, včetně lektorské činnosti“ od 1. 1. 2020 

R.usn.č.1199/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

Centru sociálních a zdravotních služeb města Příbram zavedení doplňkové činnosti „Mimoškolní 
výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“ od 1. 1. 2020. 
 

                                                         hl.  pro  7 
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35) Žádost o schválení převodu technického zhodnocení Městu Příbram 

R.usn.č.1200/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

Centru sociálních a zdravotních služeb města Příbram převod technického zhodnocení Městu Příbram 
v celkové hodnotě 2.849.443,94 Kč dle důvodové zprávy. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
36) Návrhy na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2019 (a – b) 

R.usn.č.1201/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

 
36 a) 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. 

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 

RP0426 792 - 
FOVM 

3639 5171  001 Běžné 
výdaje 

4575 Orlov - Lazec - přečerpávací 
stanice 

-220 013,00 

RP0426 792 - 
FOVM 

3639 5171  001 Běžné 
výdaje 

4674 Příbram IX , ulice Balbínova - 
výměna vodohospodářských 
sítí 

220 013,00 

 
 
36 b) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2019 v rámci kapitoly 789 - SOSH na straně 
běžných i kapitálových výdajů dle usnesení RM ze dne 04.02.2019 R.usn.č. 85/2019 bodu II. 

úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2019 v rámci kapitoly 789 - SOSH na straně běžných i 
kapitálových výdajů dle usnesení RM ze dne 04.02.2019 R.usn.č. 85/2019 bodu II. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0437 789 - SOSH 3639 5154  002 Opravy a údržba 3656 Elektrická energie 15 000,00 

RP0437 789 - SOSH 2219 5171  001 Provoz SSZ - 
přenos dat 

3653 SSZ a PA provoz a 
údržba 

250 000,00 

RP0437 789 - SOSH 2219 5171  002 Opravy a údržba 3657 Oprava a údržba 
komunikací 

750 000,00 

RP0437 789 - SOSH 2219 5169  002 Opravy a údržba 3663 Služby spojené s 
opravami MK 

100 000,00 

RP0437 789 - SOSH 3639 5164  003 Nakládání s 
majetkem 

3664 Nájemné 70 000,00 

RP0437 789 - SOSH 2219 5171  002 Opravy a údržba 3742 Opravy chodníků 700 000,00 

RP0437 789 - SOSH 2212 5171  002 Opravy a údržba 3744 Souvislé opravy MK -1 500 000,00 

RP0437 789 - SOSH 2219 6122  001 Pozemní 
komunikace a silniční 
doprava 

4180 Parkovací automaty -150 000,00 

RP0437 789 - SOSH 2219 5169  002 Opravy a údržba 4458 Služby spojené s PA 15 000,00 

RP0437 789 - SOSH 2212 5171  002 Opravy a údržba 4475 Výspravy – recyklát                                                  -100 000,00 
RP0437 789 - SOSH 2221 6122  001 Pozemní 

komunikace a silniční 
doprava 

4884 Odjezdové 
zastávkové panely 

150 000,00 

RP0437 789 - SOSH 2212 5171  002 Opravy a údržba 4474 Přechody pro chodce 
– oprava                       

-300 000,00 

 
                                                         hl.  pro  7 
 

 
37) Návrh na jmenování člena školské rady při Základní škole Příbram – Březové Hory, Prokopská 337 

Hlasováno o návrhu Mgr. Konvalinky. 
R.usn.č.1202/2019        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 
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rezignaci pana Mgr. Václava Švendy na člena Školské rady Základní školy Příbram – Březové Hory, 
Prokopská 337 za zřizovatele. 

 
II.   j m e n u j e  
člena Školské rady Základní školy Příbram – Březové Hory, Prokopská 337 za zřizovatele, a to: 
paní Mgr. Dagmar Kredbovou s účinností od 01.01.2020 do konce tříletého funkčního období,                
tj. do 31.01.2021. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
38) Zápisy z jednání Komise pro mládež, tělovýchovu a sport 

R.usn.č.1203/2019        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

zápis z jednání Komise pro mládež, tělovýchovu a sport ze dne 03.09.2019. 
                    
II.   d o p o r u č u j e   ZM 
schválit záměr vytvořit dotační program na rozvoj a údržbu sportovišť. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
39) Záměr zakázky – „Vodojem HUSA a související stavba vodovodu na Svaté Hoře“ 

R.usn.č.1204/2019        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

záměr realizace zakázky „Vodojem HUSA a související stavba vodovodu na Svaté Hoře“ 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 „Vodojem HUSA a související stavba vodovodu na Svaté Hoře“ hodnotící komisi ve složení: 
 
člen:                                                                             
Ing. Martin Buršík, MBA 
Ing. Pavel Bureš 
Ing. Dagmar Vlčková 
Mgr. Jiřina Humlová 
Mgr. Hana Marie Levanti 
 
náhradník: 
Mgr. Radka Škubalová 
 

                                                         hl.  pro  7 
  

 
40) Rekonstrukce chodníku – ulice Tylova a tř. Osvobození, Příbram - výsledek 

R.usn.č.1205/2019        
Rada    I.   r o z h o d u j e 

o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku společnosti  
PORR a. s., se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, IČO 43005560. 
 
II.   s c h v a l u j e 
uzavření smlouvy se společností PORR a. s., se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10,             
IČO 43005560, za nabídkovou cenu 1 755 944,87 Kč bez DPH/2 117 964,79 Kč s DPH.  
 
III.   u k l á d á 
OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení zakázky dle bodů I. a II. tohoto usnesení. 
 

                                                         hl.  pro  7 
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41) Úpravy hlediště divadla A. Dvořáka v Příbrami (2) - výsledek 

R.usn.č.1206/2019        
Rada    I.   r o z h o d u j e 

o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku společnosti 
INVESSALES, spol. s r.o., se sídlem Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2, IČO 62957678. 
 
II.   s c h v a l u j e 
uzavření smlouvy se společností INVESSALES, spol. s r.o., se sídlem Podskalská 22/1512, 128 00 
Praha 2, IČO 62957678, za nabídkovou cenu 7 716 878,78 Kč bez DPH/9 337 424,00 Kč s DPH.  
 
III.   u k l á d á 
OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení zakázky dle bodů I. a II. tohoto usnesení. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
42) Vodovod Orlov – řešení nevyhovujících tlakových poměrů - výsledek 

R.usn.č.1207/2019        
Rada    I.   r o z h o d u j e 

o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku společnosti  
1. SčV, a.s., se sídlem Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10, IČO 47549793. 
 
II.   s c h v a l u j e 
uzavření smlouvy se společností 1. SčV, a.s., se sídlem Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10,  
IČO 47549793, za nabídkovou cenu 5 189 571,71 Kč bez DPH/6 279 381,77 Kč s DPH. 
 
III.   u k l á d á  
OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení zakázky dle bodů I. a II. tohoto usnesení. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
43) Audit SZM PB, p.o. – informace o aktuálním provozním stavu organizace SZM Příbram, p. o.                 
a odstraněných nedostatcích (08/2019-11/2019) 

R.usn.č.1208/2019        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í  

informace o aktuálním provozním stavu organizace SZM Příbram, p. o. a odstraněných nedostatcích 
plynoucích z provedeného auditu (6-7/2018) za období 08/2019 až 11/2019, dle důvodové zprávy. 
 

                                                         hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 

 
 
44) Nový rybník – litorální pásmo 

R.usn.č.1209/2019        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

1) informace týkající se poptávkového řízení na zhotovitele zakázky „SO 04 Litorální pásmo – Nový 
rybník“, dle přílohy č. 1 – Poptávkové řízení / Zápis z výběrové komise SZM Příbram,p.o. 

2) informace týkající se odborného posouzení projektu „Revitalizace rybníka Nový rybník“ (projekt 
zpracovaný Ing. Cyrilem Mikyškou – Atelier životního prostředí 03/2016), dle přílohy č. 2 – „Odborné 
posouzení – Mgr. David Fisher/RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D.“, „Externí posouzení projektového 
záměru – Ing. Marek Baxa, Ph.D./Ing. Petr Hanzlík“. 

 
II.   s c h v a l u j e 
předložený návrh – schválení investiční akce – zhotovení oblasti litorálního pásma (1 oblast) rybníku 
v areálu Nový rybník, a to dle parametrů uvedených v projektové dokumentaci „Ing. Cyril Mikyška – 
ATELIER ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – Revitalizace rybníka NOVÝ RYBNÍK“ (číslo zakázky 807 15/P). 
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III.   u k l á d á 
SZM Příbram, p. o., IČO 71217975, zrealizovat investiční akci ve smyslu bodů I. a II. materiálu. 
 

                                                         hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 

 
 

45) SZM Příbram, p. o. – návrh na schválení prodeje nákladního automobilu 

R.usn.č.1210/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

předložený návrh na schválení prodeje nákladního automobilu typu Multicar 2510, který je v majetku     
a evidenci organizace Sportovní zařízení města Příbram, p. o., IČ 71217975. 
 

                                                         hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 

  
 
46) SZM Příbram, p. o. – Žádost o schválení investiční akce – nákup rolby – Zimní stadion 

R.usn.č.1211/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

předložený návrh SZM Příbram, p. o., IČ 71217975 – žádost o schválení investiční akce – nákup 
elektrické repasované rolby pro Zimní stadion, a to dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 materiálu. 
 

                                                         hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 

 
 

47) Zimní stadion – Prodejna sportovních potřeb 

R.usn.č.1212/2019        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

na vědomí informace týkající se investiční akce - zhotovení rekonstrukce nájemních nebytových prostor 
v budově Zimního stadionu – multifunkční nájemní nebytové prostory - ochoz ZS. 

II.   u d ě l u j e 
souhlas SZM Příbram, p.o., IČO 71217975, k uzavření nájemní smlouvy, se společností ALL SPORTS 
a.s., IČO 26770164, ve věci pronájmu nájemních nebytových prostor o přibližné velikosti 190 m2, dle 
parametrů uvedených v příloze č. 2 předkládaného materiálu – Návrh „Nájemní smlouva“. 
 

                                                         hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 

 
 

48) „Participativní rozpočet – Svatohorská alej“ 

R.usn.č.1213/2019        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

výměnu 26 kusů stožárů a svítidel veřejného osvětlení za nová v ulici Svatohorská alej v úseku A + B   
a uzavření smlouvy o dílo se společností  E-BEST s. r.o., Uruguayská 416/11, Praha 2, IČO: 27616461  
na uvedené práce za nabídkovou cenu 742 266,40 Kč bez DPH (898 142,23 Kč s DPH).  
 

     II.   u k l á d á 
a) OIRM po schválení rozpočtu města na rok 2020 zažádat o navýšení finančních prostředků na kap. 

786 – OIRM do výše plnění podle bodu I., 
b) OIRM administrovat uzavření smlouvy o dílo v souladu s rozhodnutím podle bodu I.  

 
                                                         hl.  pro   7 
 

 
49) Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 10.08.2009 

R.usn.č.1214/2019        
Rada    s c h v a l u j e  
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uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 
   10.08.2009 uzavřené mezi povinným, městem Příbram a oprávněným, společností INPROX 
   Pribram, s.r.o., se sídlem Ovocný trh 1096/8, 110 00 Praha 1, IČO 28379187, týkajícího se: 
- změny strany oprávněné, v jejíž prospěch bude věcné břemeno zřízeno, tedy právního zajištění 
   uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností BM LAND ČESKO s.r.o., se sídlem  
   Türkova 1272/7, Chodov, 149 00 Praha 4, IČO 04335686, 
- zřízení věcného břemene uložení přípojky splaškové kanalizace též přes pozemek ve vlastnictví 

města Příbram p. č. 3613/14 v k. ú. Příbram a současně zřízení věcného břemene umístění 
kanalizační šachtice na tomto pozemku a dále zřízení věcného břemene uložení kabelu veřejného 
osvětlení přes pozemky ve vlastnictví města Příbram p. č. 3613/14 a p. č. 988/25, oba 
v k. ú. Příbram, ve prospěch společnosti BM LAND ČESKO s.r.o., se sídlem Türkova 1272/7, Chodov, 
149 00 Praha 4, IČO 04335686. 

 
Věcné břemeno bude pro každou inž. síť oceněno zvlášť dle "Zásad", a to:  
pozemky p. č. 3613/14 a p. č. 988/25 – ostatní pozemek 
                                                            – uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm 
                                                            – umístění kanalizační šachtice na pozemku p. č. 3613/14 za 
                                                               cenu 150 Kč/ks. 
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
50) Návrh na uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí VN – Kulturní dům, 
Legionářů 400, 261 01 Příbram VII 
R.usn.č.1215/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o sdružených dodávkách elektrické energie ze sítí VN mezi městem Příbram 
a společností ČEZ ESCO, a.s., Duhová 1444/2, 144 00 Praha, IČO 03592880, pro odběrné místo 
Příbram, Legionářů 400, 261 01 na období od 1.1.2020 do 31.12.2020 ve výši 1 525 Kč/MWh. Nabídka 
na dodávku elektřiny je přílohou tohoto materiálu.  
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
51) Návrh na uzavření smlouvy o pronájmu objektu č. p. 7 a části pozemku parc. č. 3, oba v k. ú. Žežice 

R.usn.č.1216/2019        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

1) žádost společnosti EXAKT spol. s r.o., se sídlem č.p. 74, 262 42 Sedlice, IČO 489 49 108 
o pronájem objektu občanského vybavení, budovy č.p. 7 v obci Příbram, v části obce Žežice, která 
je součástí pozemku parc. č. 1 o výměře 284 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Žežice, 
na dobu určitou 10 let s možností případného odkupu, za účelem zřízení provozovny poskytující 
služby v oblasti projektování, vývoje a poskytování SW, za celkové roční nájemné ve výši 
142.000,00 Kč, s nabídkou provedení stavebních úprav trvalého charakteru v hodnotě                   
do 250.000,00 Kč, s tím, že prokazatelné náklady budou nájemci postupně odečítány z nájemného 
dle Metodického pokynu č. 1/2007 pro řízení ve věci provedení oprav a úprav pronajímaných 
nebytových prostor nájemcem a pro způsob vzájemného finančního vypořádání nákladů vložených 
nájemcem, a se závazkem umožnění přenechání věci pronajímateli pro účely zřízení volební 
místnosti v termínu konání voleb, avšak bez možnosti přenechání do užívání jinému subjektu, 
 

2) žádost společnosti MUDr. Ivana Hlaváčová s.r.o., se sídlem Žežice 112, 261 01 Příbram,  
IČO 294 15 756, o pronájem objektu občanského vybavení, budovy č.p. 7 v obci Příbram, v části 
obce Žežice, která je součástí pozemku parc. č. 1 o výměře cca 284 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, a části pozemku parc. č. 3, o výměře cca 513 m2 z celkové výměry 663 m2, ostatní 
plocha, zeleň, oba k. ú. Žežice (specifikovaných v situačním snímku v příloze tohoto materiálu), 
na dobu neurčitou, za účelem provozování Domu pro zdraví těla a duše, spočívající v organizaci 
sportovních, kulturních, vzdělávacích a společenských akcí, za celkové roční nájemné ve výši 
150.000,00 Kč, se závazkem umožnění přenechání věci pronajímateli pro účely zřízení volební 
místnosti v termínu konání voleb a dále s možností přenechání prostoru do dalšího užívání jinému – 
Osadnímu výboru Žežice a subjektům, specifikovaných v žádosti společnosti ze dne 20.11.2019, 
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doručené Městskému úřadu Příbram dne 20.11.2019 a evidované pod č.j. MeUPB 114551/2019, 
která je přílohou předloženého materiálu; 
 

3) žádost společnosti ELDOR II, spol. s r.o., se sídlem Hatě 545, Příbram III, 261 01 Příbram,  
IČO 427 26 832, o pronájem objektu občanského vybavení, budovy č.p. 7 v obci Příbram, v části 
obce Žežice, která je součástí pozemku parc. č. 1 o výměře cca 284 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, a části pozemku parc. č. 3, o výměře cca 513 m2 z celkové výměry 663 m2, ostatní 
plocha, zeleň, oba k. ú. Žežice (specifikovaných v situačním snímku v příloze tohoto materiálu), 
na dobu neurčitou, za účelem provozování pohostinské činnosti, organizování sportovních, 
kulturních, vzdělávacích a společenských akcí, profesních školení, za celkové roční  nájemné 
ve výši 150.000,00 Kč, se závazkem umožnění přenechání věci pronajímateli pro účely zřízení 
volební místnosti v termínu konání voleb a dále s možností přenechání prostoru do dalšího užívání 
jinému – Osadnímu výboru Žežice a subjektům, specifikovaných v žádosti společnosti ze dne 
22.11.2019, doručené Městskému úřadu Příbram dne 22.11.2019 a evidované pod č.j. MeUPB 
116170/2019, která je přílohou předloženého materiálu. 

 
S tím, že tento materiál bude předložen Zastupitelstvu města Příbram dne 16.12.2019 k rozhodnutí 
o jeho zařazení do programu zasedání téhož dne a k jeho případnému následnému projednání 
v případě schválení takového rozšíření programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 
16.12.2019. 
 

      II.   d o p o r u č u j e   ZM 
schválit uzavření nájemní smlouvy s jedním ze žadatelů, s podstatnými náležitostmi smluvního vztahu 
tak, jak jsou uvedeny v žádosti žadatele, s podmínkou úhrady částky ve výši ......... Kč, odpovídající 
nájemnému za předmět pronájmu v délce trvání 6 měsíců, a to ke dni podpisu nájemní 
smlouvy.                                                                                                                                         
                                

                                                                               hl.  pro  7 
 

 
52)  1) Návrh na revokaci usnesení Rady města Příbram č. 837/2019, ze dne 27.08.2019.                     

2) Žádost o uzavření smlouvy o pronájmu malé tělocvičny v Příbrami VII, Žežická ul. č. p. 193. 
3) Žádost spolku Pankration gym, z. s., o povolení podnájmu malé tělocvičny v Příbrami VII, Žežická  

ul. č. p. 193 společnosti Společně, o.p.s. 
4) Žádost o uzavření smlouvy o výpůjčce malé tělocvičny v Příbrami VII, Žežická ul. č. p. 193, pro 

Mateřskou školu, Příbram VII, Jana Drdy 496 a Mateřskou školu, Příbram VIII, Školní 131. 
5) Žádost o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 1445/OSM/2015 ze dne 30.12.2015. 

R.usn.č.1217/2019        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

revokaci usnesení Rady města Příbram č. 837/2019 ze dne 27.08.2019.  
 

II.   s c h v a l u j e  
uzavření smlouvy o pronájmu malé tělocvičny s příslušenstvím (dvě šatny, sklad) o celkové výměře 
214,36 m² v přízemí budovy bez čp./če, stavby občanského vybavení, která je součástí pozemku                 
p. č. st. 574/2 v k. ú. Březové Hory a nachází se ve 3. pavilonu v levé části areálu v Příbrami VII, 
Žežická ul. č. p. 193, na dobu určitou 2 roky, za cenu 108.000,00 Kč/rok bez DPH, mezi pronajímatelem 
městem Příbram a nájemcem, kterým je spolek Pankration gym, z. s., se sídlem Špitálská 17, Příbram I, 
261 01 Příbram, IČO 22890378. Nájemné bude každoročně upraveno o roční míru inflace za uplynulý 
kalendářní rok. Nájemce se bude podílet na financování úklidu 3. pavilonu, a to úhradou částky                          
1.132,00 Kč vč. DPH/měsíc, s tím, že nájemce je oprávněn vybudovat dva sprchové kouty na místě 
části sociálního zařízení, nacházejícího se v předmětné budově, a to na náklady nájemce 
v předpokládané výši cca 150.101,00 Kč vč. DPH, bez finanční spoluúčasti pronajímatele a bez nároku 
nájemce na vypořádání zhodnocení předmětu nájmu. Užívací vztah za období od 01.09.2019              
do okamžiku účinnosti této smlouvy bude vypořádán podle jejích ustanovení. 
 
III.   s o u h l a s í 
s tím, aby nájemce, spolek Pankration gym, z.s. umožnil podnájem prostor - malé tělocvičny 
s příslušenstvím (dvě šatny, sklad) o celkové výměře 214,36 m² v přízemí budovy bez čp./če, stavby 
občanského vybavení, která je součástí pozemku p. č. st. 574/2 v k. ú. Březové Hory a nachází se       
ve 3. pavilonu v levé části areálu v Příbrami VII, Žežická ul. č. p. 193 společnosti Společně, o. p. s., se 
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sídlem Brno, Mendlovo náměstí 1a, PSČ 603 00, IČO 26976307, zpětně od 01.09.2019 s tím, že 
podnájem prostor nesmí nájemce – spolek Pankration gym, z. s., se sídlem Špitálská 17, Příbram I,   
261 01 Příbram, IČO 22890378 pronajmout za cenu vyšší, než určil znalecký posudek                          
č. 105/3729/2019 ze dne 16.07.2019, jež tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu. Společně o. p. s. bude 
využívat malou tělocvičnu vždy v pondělí 10.00 – 11.30 hodin, úterý 16.00 – 17.00 hodin a ve čtvrtek 
9.00 – 11.00 hodin. Užívací vztah za období od 01.09.2019 do okamžiku účinnosti této nájemní smlouvy 
bude vypořádán podle jejích ustanovení. 
 
IV.   s o u h l a s í  
s tím, aby nájemce, spolek Pankration gym, z. s., se sídlem Špitálská 17, Příbram I, 261 01 Příbram, 
IČO 22890378 přenechal do bezúplatného užívání malou tělocvičnu s příslušenstvím (dvě šatny, sklad) 
o celkové výměře 214,36 m² v přízemí budovy bez čp./če, stavby občanského vybavení, která je 
součástí pozemku p. č. st. 574/2 v k. ú. Březové Hory a nachází se ve 3. pavilonu v levé části areálu 
v Příbrami VII, Žežická ul. č. p. 193, na školní rok 2019/2020, a to Mateřské škole, Příbram VII, Jana 
Drdy 496, se sídlem Příbram VII, Jana Drdy 496, PSČ 261 01, IČO 70887888, vždy v pondělí                    
15.00 – 16.00 hodin, úterý 9.00 – 12.00 hodin, 15.00 – 16.00 hodin, středa 9.15 – 10.15 hodin                  
a 15.00 – 16.00 hodin a Mateřské škole, Příbram VIII, Školní 131, se sídlem Příbram – Příbram VIII, 
Školní 131, PSČ 261 01, IČO 70887896, vždy v pátek 9.00 – 11.00 hodin. Užívací vztah za období                      
od 01.09.2019 do okamžiku účinnosti této nájemní smlouvy bude vypořádán podle jejích ustanovení. 
 

V.   s c h v a l u j e   
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu velké tělocvičny č. 1445/OSM/2015 uzavřené dne 
30.12.2015 mezi městem Příbram jako pronajímatelem a nájemcem, kterým je spolek JUDO Příbram, 
z.s., se sídlem Žežická 193, Příbram VII, 261 01 Příbram, IČO 48954958, kdy předmětem dodatku bude 
stanovení závazku nájemce podílet se na financování úklidu 3. pavilonu v levé části areálu v Příbrami 
VII, Žežická č. p. 193, v budově bez čp./če, stavby občanského vybavení, která je součástí pozemku                   
p. č. st. 574/2 v k. ú. Březové Hory, a to částkou 1.202,- Kč/měs. vč. DPH. Užívací vztah za období      
od 01.09.2019 do okamžiku účinnosti tohoto dodatku bude vypořádán podle ustanovení tohoto dodatku. 

 

                                                         hl.  pro  6 
    zdrž. 1  

 
 
53) Odbor investic a rozvoje města – jmenování vedoucího odboru 

R.usn.č.1218/2019        
Rada    j m e n u j e 

Ing. Markétu Pavlištovou Havlovou vedoucí Odboru investic a rozvoje města MěÚ Příbram s účinností 
od 01.01.2020.  
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
54) Žádost Divadla A. Dvořáka Příbram 

R.usn.č.1219/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

navýšení rozpočtu prostředků na účtu 513 organizace Divadlo A. Dvořáka Příbram dle přiložené žádosti 
bez navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele. 

                                                         hl.  pro  7 
 
 

55) Různé      
 
Zápis ověřili: 
Mgr. Renáta Vesecká 
Ing. Petr Rotter 
 
Mgr. Jan Konvalinka, 
starosta 
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Zapsala: Iva Černohorská 
Příbram, dne: 12.12.2019       
 
Ověřeno: 18.12.2019 
Vyvěšeno: 18.12.2019 
 
 


