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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 12.03.2020 
od 19.00 hodin na Městském úřadě Příbram 

 
 
 
1) Zahájení, kontrola zápisu z minulé RM, ověřovatelé 

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Zorka Brožíková, Ing. Martin Buršík, MBA 
 
 
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. Opatření zřizovatele – přerušení (omezení) provozu MŠ a ZUŠ 
6. Dočasné zrušení pořádání trhů na území města Příbram 
7. Různé 
 
R.usn.č.208/2020        
Rada      s c h v a l u j e 
              program dnešního jednání RM. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
3) Informace členů RM 

 
  
4) Interpelace 

 
 
5) Opatření zřizovatele – přerušení (omezení) provozu MŠ a ZUŠ 

R.usn.č.209/2020        
Rada    I.   b e r e   n a  v ě d o m í  

mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j.MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN vydané dne 
10.03.2020 v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění 
COVID-19 způsobené novým koronavirem a doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 
 
II.   r o z h o d l a 
1) přerušit provoz základních uměleckých škol zřizovaných městem Příbram se zpětnou účinností       

od 11.03.2020, 
 

2) přerušit provoz Mateřské školy Kličkova vila a Mateřské školy, Příbram III, Jungmannova 91 se 
zpětnou účinností od 12.03.2020, 

 
3) přerušit provoz: 
 

a) Mateřské školy V Zahradě  
b) Mateřské školy Klubíčko  
c) Mateřské školy Perníková chaloupka  
d) Mateřské školy 28. října 55, Příbram VII  
e) Mateřské školy, Příbram VII, Bratří Čapků 278  
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f) Mateřské školy Pohádka  
g) Mateřské školy, Příbram VII, Jana Drdy 496  
h) Mateřské školy pod Svatou Horou  
i) Alternativní mateřské školy 
j) Mateřské školy Rybička  
k) Mateřské školy, Příbram VIII, Školní 131  
l) mateřské školy Waldorfské školy Příbram – mateřské školy, základní školy a střední školy  
m) Dětských skupin a rehabilitačního stacionáře 

 
s účinností od 13.03.2020. 

 
                                                         hl.  pro  5 

zdrž.     1  
 

 
6) Dočasné zrušení pořádání trhů na území města Příbram 

R.usn.č.210/2020        
Rada    r o z h o d u j e 

na základě mimořádného opatření vydaného Ministerstvem zdravotnictví, dne 10.03.2020 Č. j. MZDR 
10666/2020–1/MIN/KAN, do odvolání pozastavit pořádání všech trhů na území města Příbram počínaje 
dnem 13.03.2020.  
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
7) Různé      

 
 
 
Zápis ověřili:  
Mgr. Zorka Brožíková 
Ing. Martin Buršík, MBA 
 
Mgr. Jan Konvalinka 
starosta 
 
Zapsala: Iva Černohorská 
Příbram, dne: 13.03.2020   
 
Ověřeno: 16.03.2020 
Vyvěšeno: 17.03.2020 
 
 


