Město Příbram – RM 31.01.2019
Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení
z jednání Rady města Příbram, konaného dne 31.01.2019
od 07.45 hodin na Městském úřadě Příbram

1) Zahájení, kontrola zápisu a usnesení z minulé RM, ověřovatelé
Ověřovatelé zápisu: Ing. Martin Buršík, MBA; Mgr. Jan Konvalinka
2) Schválení programu včetně návrhů změn a doplňků
P r o g r a m:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Zahájení, kontrola zápisu a usnesení z minulé RM, určení ověřovatelů
Schválení programu včetně návrhu změn a doplňků
Informace členů RM
Interpelace
Pronájem nebytových prostor v Příbrami VII, ul. Legionářů 400
Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018 v rámci kapitálových výdajů kapitoly 721 OIT z důvodu čerpání dotace na projekt "Efektivní úřad města Příbram", tj. navýšení výdajů s ÚZ 13013
o částku 436.810,00 Kč z vlastních zdrojů
Různé

R.usn.č.50/2019
Rada
schvaluje
upravený program dnešního jednání RM.
hl. pro 7
3) Informace členů RM

4) Interpelace

5) Pronájem nebytových prostor v Příbrami VII, ul. Legionářů 400
R.usn.č.51/2019
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
skutečnosti uvedené ve stanovisku k situaci ohledně pronájmu nebytových prostor v budově č.p. 400
v Příbrami VII, jež tvoří přílohu tohoto materiálu.
II. r o z h o d u j e
o revokaci R.usn.č.1268/2018 ze dne 20.12.2018 a využití zákonné možnosti uvedené v § 2230 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a prodloužení doby nájmu nebytových prostor dle
smlouvy č. 14/2009, ve znění dodatků, o jeden rok za stávajících podmínek s odůvodněním uvedeným
v příloze.
III. u k l á d á
OSM informovat nájemce o prodloužení nájmu a ve lhůtě prodlouženého nájmu vyjednat s nájemcem
podmínky nové nájemní smlouvy.
hl. pro 7
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6) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018 v rámci kapitálových výdajů
kapitoly 721 - OIT z důvodu čerpání dotace na projekt "Efektivní úřad města Příbram", tj. navýšení
výdajů s ÚZ 13013 o částku 436.810,00 Kč z vlastních zdrojů
R.usn.č.52/2019
Rada s c h v a l u j e
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018 v rámci kapitálových výdajů kapitoly 721 - OIT
z důvodu čerpání dotace na projekt "Efektivní úřad města Příbram", tj. navýšení výdajů s ÚZ 13013
o částku 436.810,00 Kč z vlastních zdrojů.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0572

721 - OIT

6171

6111

účelový
znak
13013

RP0572

721 - OIT

6171

6111

13013

RP0572

721 - OIT

6171

6111

RP0572

721 - OIT

6171

6111

název akce
002 "Efektivní úřad
města Příbram" vč.
dotace ÚZ 13013
002 "Efektivní úřad
města Příbram" vč.
dotace ÚZ 13013
002 "Efektivní úřad
města Příbram" vč.
dotace ÚZ 13013
001 Investiční
výdaje a výdaje
související

prvek
rozpočtu
3990

3991

3989

957

popis

částka změny

SW na podporu
projektového řízení EU
SW na podporu
projektového řízení ČR
SW na podporu
projektového řízení spoluúčast
Programové vybavení

390 830,00

45 980,00

22 990,00

-459 800,00

hl. pro 7

7) Různé

Zápis ověřili:
Ing. Martin Buršík, MBA
Mgr. Jan Konvalinka
Ing. Jindřich Vařeka,
starosta
Zapsala: Iva Černohorská
Příbram, dne: 31.01.2019
Ověřeno: 04.02.2019
Vyvěšeno: 05.02.2019
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