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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 10.02.2020 

od 13.00 hodin na Městském úřadě Příbram 

 
 
 
 
1) Zahájení, kontrola zápisu z minulé RM, ověřovatelé 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Rotter, Mgr. Renáta Vesecká 
 
 
2) Schválení programu včetně návrhů změn a doplňků 

 
P r o g r a m: 
1. Zahájení, kontrola zápisu z minulé RM, určení ověřovatelů 
2. Schválení programu včetně návrhu změn a doplňků 
3. Informace členů RM 
4. Interpelace 
5. Přijetí účelově určených drobných darů od drobných dárců za září až prosinec 2019 pro středisko Psí 

útulek 
6. Žádost CSZS o udělení souhlasu s přijetím dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy  

o poskytnutí dotace na provoz Protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby 
7. Žádost o schválení Veřejnosprávní smlouvy vč. příloh k poskytnutí finanční podpory na sociální služby 

„azylové domy“ a „sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ na období 01.01.2020 – 31.12.2021 
8. Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2020 
9. Zmocnění správců kapitol rozpočtu města (vedoucích odborů, vedoucích organizačních složek a velitelky 

Městské policie Příbram) k provádění rozpisu rozpočtu v rámci závazných ukazatelů schváleného rozpočtu 
města na rok 2020 

10. Pojištění odpovědnosti škol a školských zařízení 
11. Schválení uzavření Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících 

kanalizací (Cik – invest s. r.o.) 
12. Návrh na odkoupení vodovodního řadu, zřízení věcného břemene a nabytí služebnosti inženýrské sítě 

(Triangl) 
13. Poskytnutí dotací na úseku požární ochrany pro r. 2020 spolkům – sborům dobrovolných hasičů 
14. Dotace 2020 – Životní prostředí 
15. Přehledy přidělených bytů a žádostí o byt v Domě s pečovatelskou službou Příbram v roce 2019 
16. Návrh na poskytnutí finančního příspěvku (daru – veřejná sbírka) pro DOZP Kavkaz Vejprty 
17. Dotace 2020 - Kulturní aktivit (staženo z programu) 
18. Dotace 2020 - Památky místního významu (staženo z programu) 
19. Dotace 2020 - Zahraniční a meziobecní spolupráce (staženo z programu) 
20. Dotace 2020 Výchova a vzdělávání 
21. Aktualizace Metodického pokynu, kterým se stanovuje postup při odměňování ředitelů škol a školských 

zařízení 
22. Erasmus+ - projekt „Robotika hýbe světem“ 
23. 1) Informace o podané výpovědi smlouvy o pronájmu pozemků č. SaP 420/OP/2007 ze dne 1.10.2007 

2) Žádost o uzavření pachtovní smlouvy na propachtování pozemků v katastrálním území Příbram 
24. Návrh na rozšíření předmětu dodatku č. 12 ke smlouvě o pronájmu nemovitého majetku se společností 

Městské lesy Příbram s.r.o., ze dne 12.06.2009 
25. Výkup části pozemku p. č. 2242 o výměře 433 m2 z celkové výměry 1004 m2 v katastrálním území Příbram 
26. Návrh na rozšíření předmětu dodatku č. 12 ke smlouvě o pronájmu nemovitého majetku se společností 

Městské lesy Příbram s.r.o., ze dne 12.06.2009 – k. ú. Trhové Dušníky 
27. Zpráva o plnění usnesení RM Příbram za III. čtvrtletí 2019 včetně plnění usnesení RM za minulá období 
28. Projekt Příbram challenge 2020 
29. Návrh termínu pro podání žádosti o nepovinné předškolní vzdělávání a pro zápis k povinnému 

předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 v MŠ zřizovaných městem Příbram 
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30. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení zemního kabelového vedení VN včetně sítě pro 
elektronickou komunikaci – p. č. 4232/48, p. č. 4232/50, p. č. 4232/2, p. č. 4239/9, vše v k. ú. Příbram 

31. Výpůjčka nebytových prostor v budově bez č. p./č. e., která je součástí pozemku parc. č. 4, v k. ú. Kozičín 
32. Podání žádosti o dotaci do Programu na podporu informačních center Středočeského kraje pro rok 2020 
33. Přijetí dotace z Operačního programu Zaměstnanost na projekt „Střednědobý plán rozvoje sociálních 

služeb ve správním obvodu ORP Příbram“ 
34. Projektová dokumentace – Rozšíření parkovacích ploch v Příbrami - zrušení 
35. Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení veřejného osvětlení Orlov 
36. Různé 

 
R.usn.č.88/2020        
Rada      s c h v a l u j e 
              upravený program dnešního jednání RM. 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
3) Informace členů RM 

 
  
4) Interpelace 

 
 
5) Přijetí účelově určených drobných darů od drobných dárců za září až prosinec 2019 pro středisko Psí 
útulek 

R.usn.č.89/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

přijetí účelově určených drobných darů od drobných dárců, uvedených v příloze, za období září až 
prosinec 2019 v celkové hodnotě 126 363,17 Kč, pro Technické služby města Příbrami, příspěvková 
organizace, IČ 00068047 se sídlem U Kasáren 6, Příbram IV. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
6) Žádost Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram o udělení souhlasu s přijetím dotace      
z rozpočtu středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na provoz Protialkoholní             
a protitoxikomanické záchytné služby 

R.usn.č.90/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

Centru sociálních a zdravotních služeb města Příbram přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje      
a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na provoz Protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby 
pro rok 2020 ve výši 2.800.000 Kč. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
7) Žádost o schválení Veřejnoprávní smlouvy vč. příloh k poskytnutí finanční podpory na sociální služby 
„azylové domy“ a „sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ na období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021 

R.usn.č.91/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

vzor Veřejnoprávní smlouvy k poskytnutí finanční podpory v rámci projektu „Podpora vybraných druhů 
sociálních služeb ve Středočeském kraji III, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160“ financovaného 
z Operačního programu Zaměstnanost na poskytování sociální služby na období 1. 1. 2020 – 31. 12. 
2021, evidenční číslo smlouvy poskytovatele: S-1397/SOC/2020, včetně příloh č. 1 – 3 – azylové domy, 
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 

8) Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2020 (a – b) 

R.usn.č.92/2020        
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Rada    s c h v a l u j e  
 

8 a) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020, tj. úprava příjmů kapitoly 741 - OE (navýšení 
neinvestičních transferů, ÚZ 00603 o částku 408.500,00 Kč a snížení prvku č. 1830 předpoklad dotací ve 
stejné výši) a úprava rozpočtu výdajů kapitoly 780 - KJD (navýšení příspěvku od kraje, ÚZ 00603 o 
částku 408.500,00 Kč a snížení prvku č. 5064 transfery - předpoklad ve stejné výši) 

úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020, tj. úpravu příjmů kapitoly 741 - OE (navýšení   
neinvestičních transferů, ÚZ 00603 o částku 408.500,00 Kč a snížení  prvku č.1830 předpoklad dotací 
ve stejné výši) a  úpravu rozpočtu  výdajů kapitoly 780 - KJD (navýšení příspěvku od kraje, ÚZ 00603 o 
částku 408.500,00 Kč a snížení prvku č. 5064 transfery - předpoklad ve stejné výši. 

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

účelový 
znak 

prvek 
rozpočtu 

popis částka změny 

RP0002 741 - OE  4122 00603 1132 
"Zajištění regionálních funkcí 
knihoven ve Středočeském kraji" 408 500,00 

RP0002 780 - KJD 3314 5336 00603 3409 Neinvestiční dotace StČ kraje 408 500,00 

RP0002 741 - OE  4116  1830 Předpoklad -408 500,00 

RP0002 780 - KJD 3314 5901  5064 Transfery - předpoklad -408 500,00 

 
 

8 b) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2020, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - 
OE (neinvestiční transfery) o částku 206.400,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva                
z dotačních titulů) ve stejné výši z důvodu stanovení skutečného objemu příspěvku na výkon státní 
správy na rok 2020 pro město Příbram 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2020, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE 
(neinvestiční transfery) o částku 206.400,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva                  
z dotačních titulů) ve stejné výši z důvodu stanovení skutečného objemu příspěvku na výkon státní 
správy na rok 2020 pro město Příbram. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0004 741 - OE  4112  001 Neinvestiční 
přijaté transfery 

23 Neinvestiční dotace SR 206 400,00 

RP0004 741 - OE 6171 5901  001 Ostatní 3369 Rezerva z dotačních titulů 206 400,00 

 
                                                         hl.  pro  6 

 
 
9) Zmocnění správců kapitol rozpočtu města (vedoucích odborů, vedoucích organizačních složek           
a velitelky Městské policie Příbram) k provádění rozpisu rozpočtu v rámci závazných ukazatelů 
schváleného rozpočtu města na rok 2020 

Hlasováno o návrhu Mgr. Brožíkové. 
Usn. nebylo přijato.        
Rada    s c h v a l u j e  

zmocnění vedoucích odborů, vedoucích samostatných oddělení, vedoucích organizačních složek           
a velitelky Městské policie Příbram jako správců kapitol schváleného rozpočtu města na rok 2020 
k provádění změn v rámci jednotlivého závazného ukazatele, tj. úpravy rozpisu rozpočtu města do výše 
300.000,00 Kč. 
 

hl.  pro  3  
proti 2  
zdrž. 1  

Návrh nebyl přijat. 
 
 
Hlasováno o návrhu Ing. Buršíka. 
Usn. nebylo přijato.        
Rada    s c h v a l u j e  

zmocnění vedoucích odborů, vedoucích samostatných oddělení, vedoucích organizačních složek           
a velitelky Městské policie Příbram jako správců kapitol schváleného rozpočtu města na rok 2020 
k provádění změn v rámci jednotlivého závazného ukazatele, tj. úpravy rozpisu rozpočtu města do výše 
500.000,00 Kč. 
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hl.  pro  2  
proti      2  
zdrž.     2  

Návrh nebyl přijat. 
 

Hlasováno o návrhu Mgr. Konvalinky. 
R.usn.č.93/2020        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

zmocnění vedoucích odborů, vedoucích samostatných oddělení, vedoucích organizačních složek           
a velitelky Městské policie Příbram jako správců kapitol schváleného rozpočtu města na rok 2020 
k provádění změn v rámci jednotlivého závazného ukazatele, tj. úpravy rozpisu rozpočtu města do výše 
200.000,00 Kč. 
 
II.   u k l á d á  
vedoucím odborů, vedoucím samostatných oddělení, vedoucím organizačních složek a velitelce 
Městské policie Příbram jako správcům kapitol schváleného rozpočtu města na rok 2020 předkládat RM 
návrhy změn v rámci jednotlivého závazného ukazatele, tj. úpravy rozpisu rozpočtu města                  
nad schválený limit dle bodu I. 
 

hl.  pro  4 
proti      2  

 
 
10) Pojištění odpovědnosti škol a školských zařízení 
R.usn.č.94/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

ukončení stávajícího smluvního vztahu a uzavření nových smluv o pojištění odpovědnosti škol                
a školských zařízení se spoluúčastí 2.500,00 Kč za jednu škodní událost a ročním pojistným ve výši 
360.731,00 Kč se společností Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 
Praha 1, IČO: 45272956 na dobu určitou v trvání 2 let.  
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
11) Schválení uzavření Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně 
souvisejících kanalizací 
R.usn.č.95/2020      
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací 
na pozemku parc. č. 2525/1 v k. ú. Příbram s vlastníkem Cik – invest s.r.o., IČ 247 40 942, se sídlem 
Čs. armády 27, 261 01 Příbram, zastoupený p. , jednatelem. 

 
                                                         hl.  pro  6 

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

R.usn.č.96/2020        
Rada    s t a h u j e 
 předložený materiál z dnešního jednání RM. 

 
                                                         hl.  pro  6 

 
 
13) Poskytnutí dotací na úseku požární ochrany pro r. 2020 spolkům – sborům dobrovolných hasičů 

R.usn.č.97/2020        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM  

schválit poskytnutí programových dotací podaných v rámci „Programu pro poskytování dotací pro         
r. 2020 tematické zadání pro oblast: dobrovolní hasiči“ formou účelové dotace dle předloženého návrhu 
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za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či 
založeným ke dni podpisu smlouvy, a to v celkové výši 197.000,00 Kč. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
14) Dotace 2020 – Životní prostředí 
R.usn.č.98/2020        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM  

schválit poskytnutí programových dotací podaných v rámci „Programu pro poskytování dotací pro rok 
2020 – oblast životní prostředí“ formou účelové dotace dle upraveného návrhu a uzavření 
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města 
Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným a splnění povinnosti zveřejnění účetní závěrky           
u subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon, a to ke dni podpisu smlouvy. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
15) Přehledy přidělených bytů a žádostí o byt v Domě s pečovatelskou službou Příbram v roce 2019 

R.usn.č.99/2020        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í 

1) přehled přidělených bytů v Domě s pečovatelskou službou Příbram v roce 2019,  
2) přehled podaných a nevyřízených žádostí o byt v Domě s pečovatelskou službou Příbram 

za rok 2019. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
16) Návrh na poskytnutí finančního příspěvku (daru – veřejná sbírka) pro DOZP Kavkaz Vejprty 

R.usn.č.100/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

poskytnutí finančního příspěvku 20.000,00 Kč, do veřejné sbírky pořádané Městskou správou sociálních 
služeb Vejprty na rekonstrukci objektu a pomoc klientům DOZP Kavkaz Vejprty, kde došlo dne 
19.01.2020 k požáru objektu a nucené evakuaci ubytovaných osob.  
 

                                                         hl.  pro  5 
proti      1  

 
17) Dotace 2020 - Kulturní aktivity 

(staženo z programu) 
                                                         

18) Dotace 2020 - Památky místního významu 

(staženo z programu) 
 
19) Dotace 2020 - Zahraniční a meziobecní spolupráce 

(staženo z programu) 
 
 
20) Dotace 2020 - Výchova a vzdělávání 
R.usn.č.101/2020        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM  

schválit poskytnutí programových dotací podaných v rámci „Programu pro poskytování dotací pro rok 
2020 – Výchova a vzdělávání“ formou účelové dotace dle upraveného návrhu a uzavření 
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města 
Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným a splnění povinnosti zveřejnění účetní závěrky          
u subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon, a to ke dni podpisu smlouvy. 
 

                                                         hl.  pro  6 
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21) Aktualizace metodického pokynu, kterým se stanovuje postup při odměňování ředitelů škol 
a školských zařízení 
R.usn.č.102/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

znění Metodického pokynu č. 1/2020, kterým se stanovuje postup při odměňování ředitelů škol 
a školských zařízení dle předloženého návrhu s účinností od 01.03.2020. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
22) Projekt Erasmus+ - Robotika hýbe světem 

R.usn.č.103/2020        
Rada    s o u h l a s í  

1) s podáním žádosti města Příbram o projekt Robotika hýbe světem v rámci programu Evropské unie 
Erasmus+ , 

2) s působením města Příbram ve funkci hlavního koordinátora projektu, 
3) se spoluúčastí města Příbram na financování subdodávek na překlad a tisk metodické příručky jako 

výstupu projektu. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
23) 1) Informace o podané výpovědi smlouvy o pronájmu pozemků č. SaP 420/OP/2007 ze dne 1.10.2007 
      2) Žádost o uzavření pachtovní smlouvy na propachtování pozemků v katastrálním území Příbram 

R.usn.č.104/2020        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

informaci o výpovědi smlouvy o pronájmu pozemků č. SaP 420/OP/2007 ze dne 1.10.2007 mezi 
pronajímatelem městem Příbram a nájemcem paní  bytem  

 podanou ze strany nájemce s tím, že nájemní vztah zaniká ke dni 29.2.2020. 
 
II.   s c h v a l u j e  
uzavření pachtovní smlouvy na propachtování pozemků, vše v katastrálním území Příbram. Jedná se    
o pozemek p. č. 3637/136, za cenu celkem 6.704,00 Kč/rok, id. podíl ve výši 1/17 pozemku p. č. 
3637/129, za cenu celkem 440 Kč/rok, id. podíl ve výši 1/17 pozemku p. č. 3637/139, za cenu celkem 
223 Kč/rok, id. podíl ve výši 1/17 pozemku p. č. 3637/141, za cenu celkem 15 Kč/rok a pozemek p. č. 
3637/21, za cenu celkem 336 Kč/rok, mezi propachtovatelem městem Příbram a pachtýřem paní 

 bytem na dobu neurčitou 
s dvanáctiměsíční výpovědní dobou, od 1.3.2020. 
Výše pachtovného bude jedenkrát ročně upravována dle míry inflace vyhlašované Českým statistickým 
úřadem a v případě prodlení s úhradou pachtovného má propachtovatel právo na úhradu úroku 
z prodlení ve výši dle platných předpisů za každý den prodlení s platbou pachtovného.  
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
24) Návrh na rozšíření předmětu dodatku č. 12 ke smlouvě o pronájmu nemovitého majetku se 
společností Městské lesy Příbram s.r.o., ze dne 12.06.2009 

R.usn.č.105/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

rozšíření předmětu dodatku č. 12  ke smlouvě o pronájmu nemovitého majetku ze dne 12.06.2009,      
ve znění jejích dodatků č. 1 ze dne 21.03.2011, dodatku č. 2 ze dne 29.02.2012, dodatku č. 3 ze dne 
22.10.2012, dodatku č. 4 ze dne 12.09.2013, dodatku č. 5 ze dne 02.12.2013, dodatku č. 6 ze dne 
16.12.2013, dodatku č. 7 ze dne 14.01.2014, dodatku č. 8 ze dne 21.03.2014, dodatku č. 9 ze dne 
19.06.2015, dodatku č. 10 ze dne 22.10.2015 a dodatku č. 11 ze dne 27.1.2016, mezi pronajímatelem 
městem Příbram a nájemcem společností Městské lesy Příbram s.r.o., IČO: 26505720, jehož uzavření 
bylo schváleno usnesením Rady města Příbram č. 1035/2019 ze dne 29.10.2019, kdy předmětem 
dodatku bude kromě již schváleného rozšíření předmětu nájmu o pozemky v k. ú. Trhové Dušníky         
a vyjmutí pozemku p. č. 338/2 v k. ú. Háje u Příbramě i vyjmutí části pozemku p. č. 1504 o výměře      
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58 m2 z celkové výměry 27454 m2 (dle geom. plánu č. 60106-195/2018 se jedná o nově vzniklý 
pozemek p. č. 1504/2) v katastrálním území Příbram. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
25) Výkup části pozemku p. č. 2242 o výměře 433 m2 z celkové výměry 1004 m2 v katastrálním území 
Příbram 

R.usn.č.106/2020        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM  

schválit výkup části pozemku p. č. 2242 o výměře 433 m2 z celkové výměry 1004 m2 (dle geometrického 
plánu č. 6232-164/2019 se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 2242/2) v katastrálním území Příbram,  
za cenu 455 Kč/m2,  od  pana  ,  bytem   
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
26) Návrh na rozšíření předmětu dodatku č. 12 ke smlouvě o pronájmu nemovitého majetku                   
se společností Městské lesy Příbram s.r.o., ze dne 12.06.2009 – k. ú. Trhové Dušníky 

R.usn.č.107/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

rozšíření předmětu dodatku č. 12  ke smlouvě o pronájmu nemovitého majetku ze dne 12.06.2009, ve 
znění jejích dodatků č. 1 ze dne 21.03.2011, dodatku č. 2 ze dne 29.02.2012, dodatku č. 3 ze dne 
22.10.2012, dodatku č. 4 ze dne 12.09.2013, dodatku č. 5 ze dne 02.12.2013, dodatku č. 6 ze dne 
16.12.2013, dodatku č. 7 ze dne 14.01.2014, dodatku č. 8 ze dne 21.03.2014, dodatku č. 9 ze dne 
19.06.2015, dodatku č. 10 ze dne 22.10.2015 a dodatku č. 11 ze dne 27.1.2016, mezi pronajímatelem 
městem Příbram a nájemcem společností Městské lesy Příbram s.r.o., IČO: 26505720, se sídlem 
Podlesí 1, 261 01 Podlesí, jehož uzavření bylo schváleno usnesením Rady města Příbram č. 1035/2019 
ze dne 29.10.2019, kdy předmětem dodatku bude kromě již schváleného rozšíření předmětu nájmu 
o pozemky v k. ú. Trhové Dušníky a schváleného vyjmutí pozemku p. č. 338/2 v k. ú. Háje u Příbramě 
i vyjmutí pozemku p. č. 70/2, části pozemku p. č. 48/1 o výměře cca 2721 m2 z celkové výměry 
3173 m2, jehož součástí je stavba č. p. 111, vše v katastrálním území Trhové Dušníky, a vyjmutí části 
pozemku p. č. 4516/1 o výměře 596 m2 z celkové výměry 40377 m2 (dle geom. plánu č. 5779-59/2016 
se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 4516/17) v katastrálním území Příbram. 

 
                                                         hl.  pro  6 

 
 
27) Zpráva o plnění usnesení RM Příbram za III. čtvrtletí 2019 včetně plnění usnesení RM za minulá 
období 
R.usn.č.108/2020        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í 

1) zprávu o plnění usnesení RM Příbram za III. čtvrtletí 2019 včetně plnění usnesení RM za minulá 
období, 

2) vyřazení ze sledování kontroly plnění ukládacích usnesení RM: 
-  bod 34) R.usn.č. 704/2019 ze dne 08.07.2019, 
-  bod 37) R.usn.č.   85/2019 ze dne 04.02.2019. 

 
                                                         hl.  pro  6 

 
28) Projekt Příbram challenge 2020 

R.usn.č.109/2020        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

1) realizaci projektu Příbram challenge 2020, 
2) pravidla projektu Příbram challenge 2020. 

   
II.   u k l á d á 
OKM učinit kroky související s realizací projektu. 
 

                                                         hl.  pro  6 
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29) Návrh termínu pro podání žádosti o nepovinné předškolní vzdělávání a pro zápis k povinnému 
předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 v MŠ zřizovaných městem Příbram 

R.usn.č.110/2020        
Rada    s o u h l a s í    

s navrženými termíny, dobou a místy 
1) pro podání žádosti o přijetí dítěte k nepovinnému předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021,  
2) pro přihlášení dítěte k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 

tj. dne 05.05.2020 v době od 10:00 do 16:00 hodin: 
1) v MŠ V Zahradě  
2) v MŠ Kličkova vila  
3) v MŠ Klubíčko  
4) v MŠ Perníková chaloupka  
5) v MŠ 28. října 55, Příbram VII  
6) v MŠ, Příbram VII, Bratří Čapků 278  
7) v MŠ Pohádka  
8) v MŠ, Příbram VII, Jana Drdy 496  
9) v MŠ pod Svatou Horou  
10) v Alternativní MŠ  
11) v MŠ Rybička  
12) v MŠ, Příbram III, Jungmannova 91  
13) v MŠ Příbram VIII, Školní 131  

a dne 02.05.2020 v době od 10:00 do 16:00 hodin v MŠ Waldorfské školy Příbram – MŠ, ZŠ a SŚ, 
v sídlech jednotlivých mateřských škol zřizovaných městem Příbram, a s navrženým jednotným 
a v místě obvyklým způsobem zveřejnění těchto informací. 

  
                                                         hl.  pro  6 

 
 
30) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení zemního kabelového vedení VN včetně sítě 
pro elektronickou komunikaci – p. č. 4232/48, p. č. 4232/50, p. č. 4232/2, p. č. 4239/9, vše v k. ú. Příbram 

R.usn.č.111/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení zemního kabelového vedení VN včetně sítě pro elektronickou 
komunikaci přes pozemky ve vlastnictví města Příbram p. č. 4232/48, p. č. 4232/50, p. č. 4232/2 a 
p. č. 4239/9, vše v k. ú. Příbram, 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 zvlášť pro každou inženýrskou síť dle "Zásad", a to:  
pozemek p. č. 4232/48 – účelová komunikace, ostatní pozemek 
                                      – uložení v účelové komunikaci a v ostatním pozemku za shodnou cenu 
                                         100 Kč/bm 
pozemky p. č. 4232/50 a p. č. 4239/9 – ostatní pozemek 

               – uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm 
pozemek p. č. 4232/2 – komunikace III. tř., ostatní pozemek 
                                    – uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm 
                                    – uložení protlakem pod komunikací za cenu 200 Kč/bm 
                                    – uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm. 
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
31) Výpůjčka nebytových prostor v budově bez č. p./č. e., která je součástí pozemku parc. č. 4, v k. ú. 
Kozičín 

R.usn.č.112/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor nacházejících se v budově bez č.p./č.e., jiná stavba, 
která je součástí pozemku parc. č. 4 o výměře 45 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Kozičín, mezi 
městem Příbram jako půjčitelem a vypůjčitelem spolkem SH ČMS – Sborem dobrovolných hasičů 
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Kozičín, se sídlem Kozičín 30, 261 01 Příbram, IČO: 663 25 676, na dobu neurčitou, za účelem zajištění 
prostor nezbytných k činnosti vypůjčitele, se závazkem umožnění dalšího přenechání věci do výpůjčky 
jinému - Osadnímu výboru Kozičín. 
 

                                                         hl.  pro  5 
                                                                                zdrž.     1  

 
 
32) Podání žádosti o dotaci do Programu na podporu informačních center Středočeského kraje 
pro rok 2020 

R.usn.č.113/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

podání žádosti o dotaci do Programu na podporu informačních center Středočeského kraje pro 
rok 2020. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
33) Přijetí dotace z Operačního programu Zaměstnanost na projekt „Střednědobý plán rozvoje 
sociálních služeb ve správním obvodu ORP Příbram“ 

R.usn.č.114/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

přijetí dotace z Operačního programu Zaměstnanost na projekt „Střednědobý plán rozvoje sociálních 
služeb ve správním obvodu ORP Příbram“, a to ve výši max. 2.158.450,56 Kč z Evropského sociálního 
fondu a max. 253.935,36 Kč ze státního rozpočtu. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
34) Projektová dokumentace – Rozšíření parkovacích ploch v Příbrami - zrušení 
R.usn.č.115/2020        
Rada    I.   r o z h o d u j e  

o zrušení veřejné zakázky „Projektová dokumentace – Rozšíření parkovacích ploch v Příbrami“ podle 
ust. § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění – po uplynutí 
lhůty pro podání nabídek v zadávacím řízení není žádný účastník.  

 
II.   u k l á d á  
OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím dle bodu I. tohoto usnesení a po uplynutí zákonných 
lhůt opakovat řízení za obdobných podmínek. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
35) Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení veřejného osvětlení Orlov 

R.usn.č.116/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové 
hladiny 0,4 kV (NN) pro odběrné místo Orlov, parc. č. 23/119, k. ú. Orlov se společností ČEZ Distribuce, 
a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČ: 24729035 a uhrazení částky 8 000,00 Kč jako 
podíl na oprávněných nákladech spojených s připojením. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

36) Různé      
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Zápis ověřili: 
Ing. Petr Rotter 
Mgr. Renáta Vesecká 
 
Mgr. Jan Konvalinka, 
starosta 
 
Zapsala: Iva Černohorská 
Příbram, dne: 13.02.2020 
 
Ověřeno: 19.02.2020 
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