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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 09.03.2020 
od 13.00 hodin na Městském úřadě Příbram 

 
 
 
 
1) Zahájení, kontrola zápisu z minulé RM, ověřovatelé 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Holý, 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. Partnerská podpora společenských a kulturních akcí – výše podpory 
6. Odměňování členů výborů zastupitelstva města, komisí rady města a členů osadních výborů, kteří nejsou 

členy zastupitelstva města 
7. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. A  247/OSM/2019 (staženo z programu) 
8. Rekonstrukce Náměstí J. A. Alise na Březových Horách 
9. Návrh na přidělení bytu v DPS 

10. Návrh změny Nařízení města č. 1/2017 Tržní řád (staženo z programu) 
11. Návrhy na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020 
12. Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2020 
13. Zhodnocení volných finančních prostředků 
14. Návrh odpisových plánů dlouhodobého majetku příspěvkových organizací zřízených městem Příbram pro 

rok 2020 
15. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení přípojky vodovodu a kanalizace – p. č. 703/10   

v k. ú. Lazec a p. č. 1 v k. ú. Březové Hory 
16. Žádost o souhlas vlastníka pozemku s provedením kontaktního zateplovacího systému na stavbě objektu   

k bydlení v ulici Purkyňova čp. 223 v Příbrami III, který je součástí pozemku p. č. 1722 v k. ú. Příbram 
17. Žádost o souhlas vlastníka pozemku se stavebním záměrem zateplení stavby bytového domu čp. 60 

v Příbrami VIII, která stojí na pozemku p. č. st. 1901 v k. ú. Březové Hory 
18. Návrh na uzavření smluv o dodávce vody a odvádění odpadních vod  - k. ú. Trhové Dušníky 
19. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN včetně chráničky pro optický 

kabel a budoucího umístění pojistkové skříně – vše v k. ú. Březové Hory 
20. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN a budoucího umístění 3 ks 

jistícího pilíře – p. č. 1373/1, p. č. 3213/2, p. č. 1162,   p. č. 1164, p. č. 1163, p. č. 3222/1, p. č. 3217     
a p. č. 3216, vše v k. ú. Příbram 

21. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení 2ks kabelů VN  –  p. č. 715/23, p. č. 715/32,           
p. č. 715/49 a p. č. 715/75, vše v k. ú. Březové Hory 

22. Žádost o výpůjčku jednacího sálu v budově města na nám. T.G. Masaryka 121, Příbram I 
23. Komise pro realizaci majetku města 
24. Schválení Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí 

příspěvku č. PBA-V-12/2020 
25. Žádost o schválení pořádání akcí pro veřejnost a úhradě nákladů z provozního příspěvku 
26. Žádost o udělení souhlasu s přijetím věcného daru 
27. Výběr zpracovatele Změny č. 1 Územního plánu Příbram a určení finančního podílu jednotlivých 

navrhovatelů této změny 
28. Informace o reakci společnosti ZD Sádek a. s. na výzvu k údržbě pozemků 
29. Návrh na schválení výpovědi z nájmu bytu zvláštního určení č. v domě čp. 69 v Příbrami I dle § 2283 

zák. č. 89/2012 Sb., známým dědicům po zemřelém nájemci panu 
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30. Revokace záměru zakázky – „Zpracování projektových dokumentací – rozšíření parkovacích ploch    
v Příbrami“ 

31. Žádost o uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy ze dne 13.04.2001 
32. Oprava vodohospodářských sítí v ulici Tylova, Příbram VII 
33. Různé 

 
R.usn.č.181/2020        
Rada      s c h v a l u j e 
              upravený program dnešního jednání RM. 
 

                                                         hl.  pro  4 
(nepřítomni 2) 

 
 
3) Informace členů RM 

 
  
4) Interpelace 

 
 
5) Partnerská podpora společenských a kulturních akcí – výše podpory 

R.usn.č.182/2020        
Rada    s t a h u j e  

předložený materiál z dnešního jednání RM. 
 

                                                         hl.  pro  5 
(nepřítomen 1) 

 
 
6) Odměňování členů výborů zastupitelstva města, komisí rady města a členů osadních výborů, kteří 
nejsou členy zastupitelstva města 

Hlasováno o návrhu Ing. Holého. 
R.usn.č.183/2020        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

předložený materiál   
 

II.   n e d o p o r u č u j e   ZM     
1) Stanovit v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích, v platném znění      

fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce člena výboru ZM, 
předsedy a člena komisí RM a předsedy a člena osadních výborů peněžní plnění (odměnu) pro 
volební období 2018 - 2022 takto:  
Varianta a) 

Funkce fyzických osob, které nejsou členy zastupitelstva   Roční výše 
odměny v Kč 

Předseda komise rady 6 000 

Člen výboru zastupitelstva, komise rady 6 000 

Předseda osadního výboru 6 000 

Člen osadního výboru    6 000 

   
Varianta b)      

Funkce fyzických osob, které nejsou členy zastupitelstva   Pololetní výše 
odměny v Kč 

Předseda komise rady 3 000 

Člen výboru zastupitelstva, komise rady 3 000 

Předseda osadního výboru 3 000 

Člen osadního výboru    3 000 
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Varianta c)     

Funkce fyzických osob, které nejsou členy zastupitelstva   Čtvrtletní výše 
odměny v Kč 

Předseda komise rady 1 500 

Člen výboru zastupitelstva, komise rady 1 500 

Předseda osadního výboru 1 500 

Člen osadního výboru    1 500 

 
Varianta d)     

Funkce fyzických osob, které nejsou členy zastupitelstva   Měsíční výše 
odměny v Kč 

Předseda komise rady  500 

Člen výboru zastupitelstva, komise rady  500 

Předseda osadního výboru  500 

Člen osadního výboru     500 

 
2) V případě souběhu výkonu více funkcí je jako celková odměna poskytován součet odměn             

za jednotlivé funkce s nejvyšší odměnou, vyjma souběhu funkcí v rámci téže komise nebo výboru, 
a to nejvýše za výkon 2 funkcí.   

 
3) Pokud je funkce vykonávána jen po část měsíce, náleží za tento měsíc odměna ve výši násobku 

jedné třicetiny odměny a počtu kalendářních dnů, po které je funkce v daném měsíci vykonávána. 
Odměna se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.  
 

4) Odměna se vyplácí v řádném výplatním termínu po stanoveném období, kterým je 9. den 
následujícího kalendářního měsíce po uplynutí posuzovaného období, pokud tento den nepřipadá 
na sobotu, neděli nebo státem uznávaný státní svátek.   
 

5) Počátek období, za které budou odměny vypláceny, je stanoven na 01.07.2020. 
 
  III.   d o p o r u č u j  e   ZM 

1) Stanovit v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích, v platném znění fyzickým 
osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce předsedy komisí RM peněžní 
plnění (odměnu) ve výši 3.000,00 Kč/pololetně pro volební období 2018 – 2022.  

 
2) V případě souběhu výkonu funkce předsedy komisí RM je jako celková odměna poskytován součet 

odměn, a to nejvýše za výkon 2 funkcí předsedy komise RM.   
 
3) Pokud je funkce vykonávána jen po část měsíce, náleží za tento měsíc odměna ve výši násobku 

jedné třicetiny odměny a počtu kalendářních dnů, po které je funkce v daném měsíci vykonávána. 
Měsíční odměna se rovná jedné šestině odměny stanovené za pololetí. Odměna se zaokrouhluje 
na celé koruny nahoru.  

 
4) Odměna se vyplácí v řádném výplatním termínu po stanoveném období, kterým je 9. den 

následujícího kalendářního měsíce po uplynutí posuzovaného období, pokud tento den nepřipadá 
na sobotu, neděli nebo státem uznávaný státní svátek.   

 
5) Počátek období, za které budou odměny vypláceny, je stanoven na 01.07.2020. 

 
                                                                hl.  pro  5 

(nepřítomen 1) 
 

 
7) Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. A  247/OSM/2019 

(staženo z programu) 
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8) Rekonstrukce náměstí J. A. Alise na Březových Horách 

R.usn.č.184/2020        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

informaci o stavu náměstí J. A. Alise na Březových Horách. 
 

 II.   s c h v a l u j e 
záměr provést kompletní rekonstrukci náměstí J. A. Alise, kdy nejvhodnější řešení bude vybráno          
na základě architektonické soutěže. 
 

 III.   u k l á d á 
OIRM zahájit přípravu kompletní rekonstrukce náměstí J. A. Alise, kdy architekt vzejde z architektonické 
soutěže, které bude předcházet zapojení veřejnosti. 
 
IV.   s c h v a l u j e 
uzavřít smlouvu na zapojení veřejnosti a dalších uživatelů do přípravy architektonické soutěže s firmou 
Agora CE, o. p. s. za cenu 151.020,00 Kč + DPH. 
 

                                                         hl.  pro  5 
(nepřítomen 1) 

 
 
9) Návrh na přidělení bytu v DPS 

R.usn.č.185/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

přidělení bytu č. 2 v DPS Příbram VI – Březové Hory, nádvoří Msgre. Korejse 155, pro paní 
 trvale bytem podle Směrnice č. 1/2018/MěÚ „Pravidla 

pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“. 
 

                                                         hl.  pro  5 
             proti      1  
 

 
10) Návrh změny Nařízení města č. 1/2017 Tržní řád 

(staženo z programu) 
 
 
11) Návrhy na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020 

R.usn.č.186/2020        
Rada    s c h v a l u j e  
 
11 a) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020 v rámci běžných výdajů v souladu                   
s usnesením RM ze dne 10.02.2020 R.usn.č. 93/2020 bodu II. z důvodu nákupu licencí na upgrade 
operačních systémů PC úřadu na Windows 10 v částce 921.294,00 Kč z rezervy města 

úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020 v rámci běžných výdajů v souladu s usnesením RM ze dne 
10.02.2020 R.usn.č. 93/2020 bodu II. z důvodu nákupu licencí na upgrade operačních systémů PC 
úřadu na Windows 10 v částce 921.294,00 Kč z rezervy města. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0018 721 - OIT 6171 5172  001 Provozní 
výdaje OIT 

465 Programové vybavení do 
Kč 60.000,--  

921 294,00 

RP0019 741 - OE 6171 5901  001 Ostatní 3593 Rezerva města -921 294,00 
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11 b) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020 dle usnesení RM ze dne 10.2.2020 R.usn. č. 
93/2020 bodu II. tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (neinvestiční transfery, ÚZ 13013) o částku 
2.379.399,51 Kč a snížení  předpokladu přijatých dotací ve stejné výši a navýšení výdajů kapitoly 787 - 
CSZS (neinvestiční transfery, ÚZ 13013) o částku 2.379.399,51 Kč a snížení plánovaných dotací pro 
Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram ve stejné výši z důvodu přijetí dvou 
neinvestičních dotací na realizaci projektů: Terénní sociální práce v Příbrami, reg. č. 
CZ.03.2/0.0/0.0/0/16_052/00015518 a  Dluhové poradenství jako nástroj pro řešení zadluženosti                 
a předluženosti obyvatel Příbrami, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0015591 

úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020 dle usnesení RM ze dne 10.2.2020 R.usn. č. 93/2020 bodu 
II. tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (neinvestiční transfery, ÚZ 13013) o částku 2.379.399,51 Kč       
a snížení  předpokladu přijatých dotací ve stejné výši a navýšení výdajů kapitoly 787 - CSZS 
(neinvestiční transfery, ÚZ 13013) o částku 2.379.399,51 Kč a snížení plánovaných dotací pro Centrum 
sociálních a zdravotních služeb města Příbram ve stejné výši z důvodu přijetí dvou neinvestičních 
dotací na realizaci projektů: Terénní sociální práce v Příbrami, reg. č. 
CZ.03.2/0.0/0.0/0/16_052/00015518 a  Dluhové poradenství jako nástroj pro řešení zadluženosti            
a předluženosti obyvatel Příbrami, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0015591. 

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

účelový 
znak 

prvek 
rozpočtu 

popis částka změny 

RP0022 787 - CSZS 4378 5336 13013 5087 CSZS - Dluhové poradenství 15% 120 974,60 

RP0022 787 - CSZS 4378 5336 13013 5088 
CSZS - Terénní sociální práce v 
PB -  85% 

1 100 652,35 

RP0022 787 - CSZS 4378 5336 13013 5089 CSZS - Terénní práce v PB - 15% 129 488,51 

RP0022 741 - OE  4116  1830 Předpoklad -2 379 399,51 

RP0022 787 - CSZS 3539 5901  5066 Transfery - předpoklad -2 379 399,51 
RP0022 787 - CSZS 4378 5336 13013 5086 CSZS - Dluhové poradenství 85 % 1 028 284,05 

RP0022 741 - OE  4116 13013 5082 CSZS - Dluhové poradenství 85% 1 028 284,05 

RP0022 741 - OE  4116 13013 5083 CSZS - Dluhové poradenství 15% 120 974,60 

RP0022 741 - OE  4116 13013 5084 
CSZS - Terénní sociální práce v 
PB 85% 

1 100 652,35 

RP0022 741 - OE  4116 13013 5085 
CSZS - Terénní sociální práce v 
PB 15% 

129 488,51 

 
                                                         hl.  pro  6 
 

 
12) Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2020 

R.usn.č.187/2020      
Rada    s c h v a l u j e  

 
12 a) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2020, tj. snížení výdajů kapitoly 777 - 
OŠKS  (rezerva místostarosty o částku 151.195,05 Kč) a navýšení výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ ve stejné 
výši, tj. neinvestičního příspěvku o částku 19.662,00 Kč a investičního příspěvku o částku 131.533,05 Kč 
z důvodu akustické úpravy učebny a jejího technického zhodnocení v ZŠ, Příbram VII, 28. října 1 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2020, tj. snížení výdajů kapitoly 777 - OŠKS  
(rezerva místostarosty o částku 151.195,05 Kč) a navýšení výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ ve stejné výši, tj. 
neinvestičního příspěvku o částku 19.662,00 Kč a investičního příspěvku o částku 131.533,05 Kč          
z důvodu akustické úpravy učebny a jejího technického zhodnocení v ZŠ, Příbram VII, 28. října 1.  

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

znak 
název akce prvek 

rozpočt
u 

popis částka změny 

RP0020 777 - 
OŠKS 

3299 5901  001 Ostatní 
školství  

1301 Rezerva místostarosty -151 195,05 

RP0020 788 - ŠŠZ 3113 5331  004 Základní 
školy 

915 ZŠ, Příbram VII, 28. října 1 
- neinvestiční příspěvek 

19 662,00 

RP0020 788 - ŠŠZ 3113 6351  002 Základní 
školy - investiční 
transfery 

3885 ZŠ, Příbram VII, 28. října 1 131 533,05 

 
 

12 b) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2020 na straně výdajů, tj. snížení  
kapitoly 741 - OE o částku 572.019,00 Kč a navýšení kapitoly 781 - SZM ve stejné z důvodu realizace 
investiční akce "Hobití vesnička v areálu Nový rybník" 
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rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2020 na straně výdajů, tj. snížení kapitoly 741 - OE 
o částku 572.019,00 Kč a navýšení kapitoly 781 - SZM ve stejné z důvodu zhotovení investiční akce 
"Hobití vesnička v areálu Nový rybník". 

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

účelový 
znak 

prvek 
rozpočtu 

popis částka změny 

RP0010 741 - OE 6171 5901  3593 Rezerva města -572 019,00 

RP0010 781 - SZM 3412 6351  3796 Investiční příspěvek zřizovatele 572 019,00 

 
hl.  pro  6 
 
 

13) Zhodnocení volných finančních prostředků 

R.usn.č.188/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

1) uzavření smlouvy o termínovaném vkladu se společností UniCredit Bank Czech Republic and 
Slovakia, a. s. se sídlem Praha 4 – Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČO 649 48 242        
na částku 200 mil. Kč s úrokovou sazbou 1,87 % p. a. na dobu 6 měsíců; 

 
2) převedení zbývajících finančních prostředků (nad částku 200 mil. Kč uvedenou v bodě 1)             

na spořící účet vedený u České spořitelny, a. s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62,          
PSČ 140 00, IČO 452 44 782 s úrokovou sazbou 1,6 % p. a. na tři měsíce s automatickým 
prodlužováním, pokud úroková sazba neklesne pod uvedenou úroveň. 

 
                                                         hl.  pro  6 

 
 
14) Návrh odpisových plánů dlouhodobého majetku příspěvkových organizací zřízených městem 
Příbram pro rok 2020 

R.usn.č.189/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

částky určené na odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku na rok 2020 dle návrhu 
jednotlivých příspěvkových organizací zřízených městem Příbram, které vycházejí z jejich 
dlouhodobého plánu odpisů tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě. Změny odpisového plánu jsou 
povoleny pouze v rámci vyřazení nebo nákupu majetku. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
15) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení přípojky vodovodu a kanalizace – p. č. 703/10 
v k. ú. Lazec a p. č. 1 v k. ú. Březové Hory 

R.usn.č.190/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení přípojky vodovodu a přípojky kanalizace přes pozemky ve vlastnictví 
města Příbram, a to p. č. 703/10 v k. ú. Lazec a p. č. 1 v k. ú. Březové Hory, ve prospěch pozemku 
p. č. 718/1 v k. ú. Lazec, přičemž v době uzavírání příslušných smluvních vztahů týkajících se zřízení 
věcného břemene bude v těchto smluvních dokumentech uveden jako oprávněný z věcného břemene 
ten, který bude v té době vlastníkem pozemku, v jehož prospěch se věcné břemeno zřizuje.  
 
Věcné břemeno bude oceněno zvlášť pro každou inž. síť dle "Zásad", a to:  
pozemek p. č. 703/10 v k. ú. Lazec – ostatní pozemek 
                                                         – uložení v ostatním pozemku za cenu 50 Kč/bm 
pozemek p. č. 1 v k. ú. Březové Hory – 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  6 
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16) Žádost o souhlas vlastníka pozemku s provedením kontaktního zateplovacího systému na stavbě 
objektu k bydlení v ulici Purkyňova č. p. 223 v Příbrami III, který je součástí pozemku p. č. 1722  
v k. ú. Příbram 

R.usn.č.191/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

udělení  souhlasu města Příbram, jako vlastníka pozemku p. č. 1719 v k. ú. Příbram, s provedením 
kontaktního zateplovacího systému na stavbě objektu k bydlení č. p. 223 v Příbrami III, jenž je součástí 
pozemku p. č. 1722 v k. ú. Příbram a též s přesahem zateplovacího systému nad uvedený městský 
pozemek 60 mm, pro stavebníka a současně vlastníka předmětného bytového domu, pana 

bytem s tím, že stavba bude realizována v souladu s přílohou 
podané žádosti, tj. s projektovou dokumentací s názvem akce „STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZATEPLENÍ BD 
PURKYŇOVA 223 V PŘÍBRAMI“ zpracovanou zodpovědným projektantem společnosti                    
JM CONSTRUCTION, s.r.o., Ing. Jaroslavem Mezerou, se sídlem společnosti Březohorská 253, 
Příbram VII, 261 01 Příbram, IČO 03493594, datovanou 11/2019, jejíž část A. Průvodní zpráva a B. 
Souhrnná technická zpráva a situace s označením C1., C2.3. a D1.1.07 jsou přílohou předloženého 
materiálu. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
17) Žádost o souhlas vlastníka pozemku se stavebním záměrem zateplení stavby bytového domu č. p. 
60 v Příbrami VIII, která stojí na pozemku p. č. st. 1901 v k. ú. Březové Hory 

R.usn.č.192/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

udělení  souhlasu města Příbram, jako vlastníka pozemku p. č. 715/70 v k. ú. Březové Hory, 
s provedením prací -  zateplení stavby bytového domu č. p. 60 v Příbrami VIII, která stojí na pozemku   
p. č. st. 1901 v k. ú. Březové Hory a též s přesahem zateplení nad předmětný městský pozemek 
p. č. 715/70 cca 20 cm, pro Společenství vlastníků b.j., Příbram VIII/60, se sídlem Příbram VIII, 
ul. Čechovská 60, PSČ 261 01, IČO 26485818, jehož členy jsou jednotliví vlastníci vymezených 
bytových jednotek v uvedeném bytovém domě s příslušným podílem k pozemku p. č. st. 1901, s tím, že 
stavba bude realizována v souladu s přílohou podané žádosti, tj. s projektovou dokumentací s názvem 
akce „Oprava a modernizace bytového domu Čechovská 60, Příbram“ zpracovanou zodpovědným 
projektantem společnosti JFH inženýring, s.r.o., Ing. Janem Ficenecem, Ph.D., se sídlem společnosti 
Podolská 401/50, Podolí, 147 00 Praha 4, IČO 04055241, datovanou 11/2019, jejíž část B. Souhrnná 
technická zpráva, část C. Situace stavby a též číslo výkresu D.2.1.01 jsou přílohou předloženého 
materiálu. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
18) Návrh na uzavření smluv o dodávce vody a odvádění odpadních vod  - k. ú. Trhové Dušníky 

R.usn.č.193/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 83023931/1 mezi odběratelem městem 
Příbram a provozovatelem 1. SčV, a. s., se sídlem Praha 10, Ke Kablu 971, PSČ 100 00,            
IČO 475 49 793, pro odběrné místo č. 802196952 - Trhové Dušníky, čp. 111, rodinný dům, který je 
součástí pozemku parc. č. 48/1 v k. ú. Trhové Dušníky, ve smyslu návrhu předmětné smlouvy, který 
tvoří přílohu předloženého materiálu. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
19) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN včetně chráničky pro 
optický kabel a budoucího umístění pojistkové skříně – vše v k. ú. Březové Hory 

R.usn.č.194/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN přes pozemky ve vlastnictví města Příbram    
p. č. 715/53, p. č. 715/47, p. č. 715/150, p. č. 715/55, p. č. 515/160, p. č. 515/159, p. č. 715/44, p. č. 
715/71, vše v k. ú. Březové Hory, včetně zřízení uložení chráničky HDPE pro ZOK přes pozemky        
ve vlastnictví města Příbram p. č. 715/52, p. č. 715/53, p. č. 715/47, p. č. 715/150, p. č. 715/55, p. č. 
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515/160, p. č. 515/159, p. č. 715/44, p. č. 715/43, p. č. 715/140, vše v k. ú. Březové Hory a dále zřízení 
věcného břemene umístění 1 ks kabelové skříně na uvedeném pozemku p. č. 715/47, 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:  
pozemky p. č. 715/52, p. č. 715/150, p. č. 715/140 a p. č. 715/71 – ostatní pozemek 
               – uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm       
pozemky p. č. 715/53, p. č. 715/47, p. č. 515/159 – komunikace III. tř., ostatní pozemek 
               – uložení křížením komunikace III. tř. za cenu 1.500 Kč/bm a podélné uložení do této 
                  komunikace za cenu 400 Kč/bm 
               – uložení protlakem pod komunikací za cenu 200 Kč/bm 
               – uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm 
               – umístění kabelové (plastové) skříně na pozemku p. č. 715/47 za cenu 10.000 Kč/ks       
pozemek p. č. 715/55 – účelová komunikace, ostatní pozemek 
               – uložení v účelové komunikaci a v ostatním pozemku za shodnou cenu 100 Kč/bm 
pozemek p. č. 515/160 – komunikace IV. tř., ostatní pozemek 
               – uložení v komunikaci IV. tř. a v ostatním pozemku za shodnou cenu 100 Kč/bm       
pozemky p. č. 715/44, p. č. 715/43 – komunikace II. tř., ostatní pozemek 
               – uložení křížením komunikace II. tř. za cenu 2.500 Kč/bm a podélné uložení do této 
                  komunikace za cenu 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 
 

 
20) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN a budoucího umístění 
3 ks jistícího pilíře – p. č. 1373/1, p. č. 3213/2, p. č. 1162, p. č. 1164, p. č. 1163, p. č. 3222/1, p. č. 3217       
a p. č. 3216, vše v k. ú. Příbram 

R.usn.č.195/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN přes pozemky ve vlastnictví města Příbram   
p. č. 1373/1, p. č. 3213/2, p. č. 1162, p. č. 1164, p. č. 1163, p. č. 3222/1, p. č. 3217 a p. č. 3216, vše   
v k. ú. Příbram a zřízení věcného břemene umístění 3 ks jistícího a rozpojovacího pilíře, a to 2 ks        
na uvedeném pozemku p. č. 1373/1 a 1 ks na uvedeném pozemku p. č. 1162, ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín – Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, 
IČO 24729035. 
 
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:  
pozemky p. č. 1373/1, p. č. 1162 – ostatní pozemek 
                                                     – uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm 
                                                     – umístění pilíře za cenu 10.000 Kč/ks 
pozemky p. č. 3213/2, p. č. 3222/1, p. č. 3217 – komunikace IV. tř., ostatní pozemek 
                                                                          – uložení v komunikaci IV. tř. a v ostatním pozemku za  
                                                                             cenu 100 Kč/bm 
pozemky p. č. 1164, p. č. 1163, p. č. 3216 – komunikace III. tř., ostatní pozemek 
                                                                    – uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm a  
                                                                       uložení v komunikaci za cenu 400 Kč/bm 
                                                                    – uložení protlakem komunikace 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 
 
 
21) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení 2ks kabelů VN – p. č. 715/23, p. č. 715/32, 
p. č. 715/49 a p. č. 715/75, vše v k. ú. Březové Hory 
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R.usn.č.196/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení 2 ks kabelů VN přes pozemky ve vlastnictví města Příbram 
p. č. 715/23, p. č. 715/32, p. č. 715/49, p. č. 715/75, vše v k. ú. Březové Hory, ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín – Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02,  
IČO 24729035, s tím, že náhrada za zřízení věcného břemene činí 1.000 Kč + DPH podle platných 
právních předpisů, a to ve smyslu čl. II odst. 5 vnitřních „Zásad č. 1/2004, o stanovení náhrad              
za omezení užívání nemovitostí - věcná břemena". 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
22) Žádost o výpůjčku jednacího sálu v budově města na nám. T. G. Masaryka 121, Příbram I 
R.usn.č.197/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o výpůjčce jednacího sálu v budově č. p. 121, nám. T. G. Masaryka, Příbram I, mezi 
městem Příbram jako půjčitelem a vypůjčitelem - Agenturou pro podporu podnikání a investic 
CzechInvest, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00, Praha 2 – Nové město, IČO 71377999, na den 
22.04.2020 od 09.00 hodin do 13.00 hodin, za účelem konání akce s názvem: Veletrh dotačních 
příležitostí a podpory podnikání. Následný úklid jednacího sálu, kuchyňky, chodby, sociálního zařízení  
a schodiště zajistí bezprostředně po skončení akce vypůjčitel. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
23) Komise pro realizaci majetku města 

R.usn.č.198/2020        
Rada    j m e n u j e 
 pro volební období 2018 – 2022: 

člena Komise pro realizaci majetku města – pana Vladimíra Pechara,  
 

                                                         hl.  pro  5 
(nepřítomen 1) 

 
 
24) Schválení Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací                     
a poskytnutí příspěvku č. PBA-V-12/2020 

R.usn.č.199/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření „Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí 
příspěvku č. PBA-V-12/2020“ a přijetí příspěvku na vytvoření 1 pracovního místa ve výši a za podmínek 
blíže specifikovaných v přiložené dohodě. 

                                                         hl.  pro  5 
(nepřítomen 1) 

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

R.usn.č.200/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

pořádání akcí pro veřejnost a úhradu nákladů z provozního příspěvku dle důvodové zprávy. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
26) Žádost o udělení souhlasu s přijetím věcného daru 

R.usn.č.201/2020        
Rada    u d ě l u j e  

souhlas Centru sociálních a zdravotních služeb města Příbram s přijetím věcného daru (oblečení pro 
děti) v hodnotě 2.475 Kč dle přílohy. 
 

                                                         hl.  pro  6 
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27) Výběr zpracovatele Změny č. 1 Územního plánu Příbram a určení finančního podílu jednotlivých 
navrhovatelů této změny 

R.usn.č.202/2020        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

v souladu s čl. 5 směrnice města Příbram č. 1/2019, o zásadách a postupech při zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu, uzavření smlouvy o dílo na zpracování Změny č. 1 Územního plánu Příbram 
s projektantem Ing. arch. Ivanem Plickou, ČKA 00 256, za cenu 80.000,00 Kč bez DPH, tj. 96.800,00 Kč 
vč. 21 % DPH. 
 
II.   s t a n o v u j e 
výši finančních podílů pro jednotlivé navrhovatele změny dle varianty A tohoto materiálu. 
 
III.   u k l á d á  
SÚÚP ve spolupráci s OPVZ učinit právní kroky k zajištění uzavření smlouvy o dílo dle bodu I. a dále 
smluv o finančních podílech jednotlivých navrhovatelů změny. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
28) Informace o reakci společnosti ZD Sádek a. s. na výzvu k údržbě pozemků 

R.usn.č.203/2020        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

písemnou reakci společnosti ZD Sádek a. s., se sídlem Lhota u Příbramě 11, 261 01 Příbram, 
IČO: 07772955, ze dne 10.2.2020, na výzvu vlastníka pozemku p. č. 1172/1 v k. ú. Podlesí                 
nad Litavkou a pozemku p. č. 3823 v k. ú. Příbram, k provádění jejich řádné údržby, která je přílohou 
předloženého materiálu. Přičemž město z titulu vlastnictví předmětných nemovitých věcí trvá na svém 
požadavku plnění povinnosti údržby pozemků vyplývající z platné právní úpravy a z uzavřené pachtovní 
smlouvy. 
 
II.   n e s c h v a l u j e 
1) záměr prodeje pozemku p. č. 3823 v k. ú. Příbram za cenu 180 Kč/m2, 

 
2) uzavření Dodatku č. 2 k pachtovní smlouvě č. A 1119/OSM/2018 ze dne 4.1.2019 ve znění Dodatku 

č. 1 ze dne 23.10.2019 mezi městem Příbram a ZD Sádek a. s., se sídlem Lhota u Příbramě 11,    
261 01 Příbram, IČO: 07772955, kdy předmětem dodatku by bylo sjednání doby trvání pachtu výše 
uvedeného pozemku na 10 let. 

 
III.   s o u h l a s í  
s postupným uvedením pozemku p. č. 3823 v k. ú. Příbram do stavu odpovídajícímu účelu pachtu dle 
platné právní úpravy (vyřezání stromů, posečení travních porostů) pachtýřem ZD Sádek a. s., a to 
v časovém období 3 let od 10.3.2020. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 

29) Návrh na schválení výpovědi z nájmu bytu zvláštního určení č. v domě čp. 69 v Příbrami I dle       
§ 2283 zák. č. 89/2012 Sb., známým dědicům po zemřelém nájemci panu Zoltánu Brezákovi 
R.usn.č.204/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

podání  výpovědi  z nájmu bytu zvláštního určení č.  v domě čp. 69 v Příbrami I, dle § 2283 zák. č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, známým dědicům  (dle obdrženého 
Sdělení sp. zn. 9 D 765/2019 notáře JUDr. Ivana Houdka, se sídlem v Příbrami, dne 14.1.2020)           
po zemřelém panu   Nájemce p.  
 

                                                         hl.  pro  5 
(nepřítomen 1: Ing. Vařeka) 

 
 
30) Revokace záměru zakázky – „Zpracování projektových dokumentací – rozšíření parkovacích ploch    
v Příbrami“ 
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R.usn.č.205/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

revokaci záměru realizace veřejné zakázky „Zpracování projektových dokumentací – rozšíření 
parkovacích ploch v Příbrami“ usn.č. 1003/2019 ze dne 14.10.2019 a usn. č. 115/2020 ze dne 
10.02.2020: 
- bod I.: 

 změnu předpokládané hodnoty veřejné zakázky na 6 300 000 Kč bez DPH; 

 změnu druhu zakázky podle předpokládané hodnoty – nadlimitní veřejná zakázka 

 změnu druhu zadávacího řízení – otevřené řízení (s využitím § 18 odst. 3 zákona) 
- bod III.: 

 změnu ve složení hodnotící komise: Mgr. Radka Škubalová - členka komise, Dagmar 
Drozenová – náhradnice komise 

 
                                                         hl.  pro  6 

 
 
31) Žádost o uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy ze dne 13.04.2001 

R.usn.č.206/2020        
Rada    I.   n e s c h v a l u j e  

žádost nájemce pana , bytem  o úhradu investic ve výši 
74.182,50 Kč vložených do oprav a vybudování sociálního zařízení v nebytovém prostoru v části 
budovy čp. 346, Příbram I (býv. Hamiro). 

 
II.   s c h v a l u j e   
uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy ze dne 13.04.2001, ve znění dodatků č. 1 až 5, mezi 
městem Příbram a nájemci panem  a paní J  oba bytem 

 a to ke dni 31.12.2019 s podmínkou řádného splnění závazků nájemce 
vyplývajících z nájemní smlouvy. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
32) Oprava vodohospodářských sítí v ulici Tylova, Příbram VII 
R.usn.č.207/2020        
Rada    n e s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo se společností 1.SčV, a.s., Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10, pracoviště 
Novohospodská 93, Příbram IX, IČO: 47549793, na opravu vodohospodářských sítí v ulici Tylova, 
Příbram VII za nabídkovou cenu 1.616.957,00 Kč bez DPH (tj. 1.956.517,97 Kč s DPH). 

 
                                                         hl.  pro  6 
 

 
33) Různé      
 
 
Zápis ověřili: 
Ing. Jiří Holý 
Ing. Petr Rotter 
 
Ing. Martin Buršík, MBA 
1. místostarosta 
 
Zapsala: Iva Černohorská 
Příbram, dne: 12.03.2020   
 
Ověřeno: 16.03.2020 
Vyvěšeno: 17.03.2020      
 
 


