Město Příbram - RM 23.03.2020
Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů.

Usnesení
z jednání Rady města Příbram, konaného dne 23.03.2020
od 13.00 hodin na Městském úřadě Příbram

1) Zahájení, kontrola zápisu z minulé RM, ověřovatelé
Ověřovatelé zápisu: Ing. Martin Buršík, MBA; 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. Partnerská podpora společenských a kulturních akcí – výše podpory
(staženo z programu)
6. Žádost o schválení uzavření Dětských skupin v termínu od 20. 7. do 7. 8. 2020 a rehabilitačního
stacionáře v termínu od 20. 7. – 14. 8. 2020
7. Podnět občana na přejmenování ulice Svazácká v Příbrami VII
8. Návrhy na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020
9. Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2020 na kapitole 741 - OE, tj. navýšení
výdajů o celkovou částku 5.000.000,00 Kč změnou financování ve stejné výši
10. Výběr zhotovitele projektové dokumentace „Rekonstrukce ul. Prokopská, Březové Hory, Příbram“
11. Schválení uzavření Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících
kanalizací
12. Aktualizace ceníku společnosti 1. SčV, a. s., pro finanční vypořádávání havárií na VHM na rok 2020
(staženo z programu)
13. Uzavření smlouvy o podmínkách připojení k elektrizační soustavě s firmou ČEZ Distribuce, a. s.,
v souvislosti se stavbou „Přivaděč vodojem Kozičín – vodojem Orlov“
14. Domovní čistírny odpadních vod – možnost úhrady formou splátek
15. Návrh na přidělení bytu v DPS
16. Přidělení sociálního bytu
17. Olympiáda seniorů 2020
18. Oprava ulice „Pod Struhami“
19. Oprava ulice „Horymírova“
20. Balbínova ulice II. etapa (staženo z programu)
21. Vyhlášení konkursů na vedoucí pracovní místa ředitelů/ředitelek Mateřské školy Perníková chaloupka,
Mateřské školy Pohádka a Mateřské školy Jana Drdy 496, 261 01 Příbram VII
22. Vzdání se vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy, Příbram II, Jiráskovy sady 273 a vyhlášení
konkursního řízení
23. Šalmaj 2020 – pozvání pro partnerská města
24. Návrh na schválení uzavření upraveného znění dodatku ke stávající nájemní smlouvě (konsolidované
znění nájemní smlouvy) s nájemcem bytu č. v Příbrami I/129 a návrh na schválení uzavření dohody
o náhradě bezdůvodného obohacení s nájemcem bytu č. 1 v Příbrami I/129
25. Žádost o pronájem nebytových prostor č. 702 (interní evidence správce) v budově čp. 112, ul. Čechovská,
Příbram VIII, (v katastru nemovitostí evidováno jako nebytová jednotka č. 112/103 v budově čp. 112-114
v k. ú. Březové Hory, obec, okres Příbram, část obce Příbram VIII vč. příslušného spoluvlastnického podílu
1531/63415)
26. Návrh z jednání bytové komise ze dne 11.3.2020
27. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN a budoucího umístění 1 ks
podpěrného bodu – p. č. 2438, p. č. 2462 a p. č. 2762/47, vše v k. ú. Příbram
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení zemního kabelového vedení NN k pozemku p. č.
2471 přes pozemek p. č. 2462, oba v k. ú. Příbram
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení zemního kabelového vedení NN k pozemku p. č.
2459 přes pozemek p. č. 2462, oba v k. ú. Příbram
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o nové přípojné místo
Žádost o prominutí odvodu –
Junior club – záměr provozování budovy
Požadavky nájemců nebytových prostor sloužících k podnikání ve vlastnictví města Příbram (ve správě
MěRK) na zmírnění dopadů vládních opatření proti šíření koronaviru
Opatření k zápisům dětí do 1. tříd základních škol
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího umístění podpěrného bodu na pozemku p. č. 610 v k. ú.
Březové Hory a budoucího umístění vzdušného vedení NN nad tímto pozemkem
Veřejná sbírka a uzavření smlouvy o transparentním účtu
Různé

R.usn.č.213/2020
Rada
schvaluje
upravený program dnešního jednání RM.
hl. pro 7
3) Informace členů RM
4) Interpelace
5) Partnerská podpora společenských a kulturních akcí – výše podpory
(staženo z programu)
6) Žádost o schválení uzavření Dětských skupin v termínu od 20. 7. do 7. 8. 2020 a rehabilitačního
stacionáře v termínu od 20. 7. – 14. 8. 2020
R.usn.č.214/2020
Rada s c h v a l u j e
předloženou žádost o schválení uzavření Dětských skupin v termínu od 20. 7. do 7. 8. 2020
a rehabilitačního stacionáře v termínu od 20. 7. 2020 do 14. 8. 2020 včetně.
hl. pro 7
7) Podnět občana na přejmenování ulice Svazácká v Příbrami VII
R.usn.č.215/2020
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
podnět k přejmenování ulice Svazácká v Příbrami VII a stanoviska Společenství vlastníků domu čp. 465
a čp. 466 a pěti podnikatelských subjektů na těchto adresách.
II. n e u k l á d á
Odboru občanských agend předložit materiál k projednání ZM Příbram.
hl. pro 7
8) Návrhy na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020
R.usn.č.216/2020
Rada s c h v a l u j e
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8 a) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020 v rámci kapitoly 759 - MKC na straně běžných
výdajů dle usnesení RM ze dne 10.02.2020 R.usn.č. 93/2020 bodu II. z důvodu nástupu nového
zaměstnance pro Městské kulturní centrum Příbram
úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020 v rámci kapitoly 759 - MKC na straně běžných výdajů dle
usnesení RM ze dne 10.02.2020 R.usn.č. 93/2020 bodu II. z důvodu nástupu nového zaměstnance pro
Městské kulturní centrum Příbram.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0030

759 MKC
759 MKC

3319

5901

6409

5011

RP0030

759 MKC

6409

5031

RP0030

759 MKC

6409

5032

RP0030

759 MKC

6409

5038

RP0030

účelový
znak

název
akce
006
Ostatní
001
Provoz
MKC
001
Provoz
MKC
001
Provoz
MKC
001
Provoz
MKC

prvek
rozpočtu
5031

popis

částka změny

Rezerva

-336 000,00

4775

Platy zaměstnanců

250 000,00

4772

Povinné pojistné na sociální
zabezpečení

62 000,00

4771

Povinné pojistné na veřejné
zdravotní pojištění

22 500,00

4778

Povinné pojistné na úrazové
pojištění

1 500,00

8 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 33063) o částku
583.752,00 Kč a snížení předpokladu přijatých dotací ve stejné výši a navýšení výdajů kapitoly 788 ŠŠZ (neinvestiční transfery, ÚZ 33063) o částku 583.752,00 Kč a snížení plánovaných dotací ve stejné
výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 583.752,00 Kč z MŠMT ČR určenou pro
Waldorfskou školu - MŠ, ZŠ a SŠ na akci Zjednodušené projekty - "ŠABLONY
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 33063) o částku 583.752,00 Kč
a snížení předpokladu přijatých dotací ve stejné výši a navýšení výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ (neinvestiční
transfery, ÚZ 33063) o částku 583.752,00 Kč a snížení plánovaných dotací ve stejné výši z důvodu
přijetí neinvestiční účelové dotace z MŠMT ČR určenou pro Waldorfskou školu - MŠ, ZŠ a SŠ na akci
Zjednodušené projekty - "ŠABLONY.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
pol.

účelový
znak

prvek
rozpočtu

741 - OE

4116

33063

5098

RP0031

741 - OE

4116

33063

5099

RP0031

788 - ŠŠZ

3113

5331

33063

5100

RP0031

788 - ŠŠZ

3113

5331

33063

5101

RP0031
RP0031

741 - OE
788 - ŠŠZ

3119

4116
5901

č. pož.

kapitola

RP0031

paragraf

1830
5067

popis
Zjednodušené projekty
"ŠABLONY" - WŠ - 85%
Zjednodušené projekty
"ŠABLONY" -. WŠ - 15%
Zjednodušené projekty
"ŠABLONY" - WŠ - 85%
Zjednodušené projekty
"ŠABLONY" - WŠ - 15%
Předpoklad
Transfery - předpoklad

částka změny
496 189,19
87 562,81
496 189,19
87 562,81
-583 752,00
-583 752,00

8 c) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020 na straně běžných výdajů dle usnesení RM ze
dne 10.02.2020 R.usn.č. 93/2020, tj. snížení rozpočtu kapitoly 741 - OE (rezerva města) o částku
4.465.407,17 Kč a navýšení kapitoly 719 - OVV ve stejné výši z důvodu nevyčerpaných výdajů z roku
2019 3 dotací, jejichž realizace pokračuje v letošním roce (1. Efektivní úřad města Příbram - 2. etapa,
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007436, realizace projektu 1.2.2018 -31.12.2020, 2. Chytrá Příbram zavedení konceptu Smart City do strategického řízení města, reg.č. CZ.03.4.74/2.0/0.0/17_080/0010072,
realizace projektu 1.4.2019 - 31.3.2021, 3. Inkluzivní vzdělávání v Příbrami - 2. etapa, reg.č.
CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_078/0013580, realizace projektu 1.4.2019 -31.03.2022)
úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020 na straně běžných výdajů dle usnesení RM ze dne
10.02.2020 R.usn.č. 93/2020, tj. snížení rozpočtu kapitoly 741 - OE (rezerva města) o částku
4.465.407,17 Kč a navýšení kapitoly 719 - OVV ve stejné výši z důvodu nevyčerpaných výdajů
z roku 2019 3 dotací, jejichž realizace pokračuje v letošním roce (1. Efektivní úřad města Příbram 2. etapa, reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007436, realizace projektu 1.2.2018 -31.12.2020, 2. Chytrá
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Příbram - zavedení konceptu Smart City do strategického řízení města, reg.č.
CZ.03.4.74/2.0/0.0/17_080/0010072, realizace projektu 1.4.2019 - 31.3.2021, 3. Inkluzivní vzdělávání
v Příbrami - 2. etapa, reg.č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_078/0013580, realizace projektu 1.4.2019 31.03.2022).
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0035

719 OVV
719 OVV
719 OVV
719 OVV
719 OVV
719 OVV
719 OVV
719 OVV
719 OVV
719 OVV
719 OVV
719 OVV
719 OVV
719 OVV
719 OVV
719 OVV

6171

5137

6171

5137

6171

5137

6171

5139

6171

5139

13013

6171

5139

13013

6171

5169

6171

5169

13013

6171

5169

13013

6171

5021

6171

5021

13013

6171

5021

13013

6171

5175

6171

5175

13013

6171

5175

13013

6171

5031

719 OVV
719 OVV
719 OVV

6171

5031

13013

6171

5031

13013

6171

5032

RP0035

719 OVV

6171

5032

RP0035

719 OVV

6171

RP0036

719 OVV

RP0036

RP0035
RP0035
RP0035
RP0035
RP0035
RP0035
RP0035
RP0035
RP0035
RP0035
RP0035
RP0035
RP0035
RP0035
RP0035

účelový
znak
13013

13013

název akce

009 "Efektivní úřad
města Pb. - 2.etapa"
009 "Efektivní úřad
města Pb. - 2.etapa"
009 "Efektivní úřad
města Pb. - 2.etapa"
009 "Efektivní úřad
města Pb. - 2.etapa"
009 "Efektivní úřad
města Pb. - 2.etapa"
009 "Efektivní úřad
města Pb. - 2.etapa"
009 "Efektivní úřad
města Pb. - 2.etapa"
009 "Efektivní úřad
města Pb. - 2.etapa"
009 "Efektivní úřad
města Pb. - 2.etapa"
009 "Efektivní úřad
města Pb. - 2.etapa"
009 "Efektivní úřad
města Pb. - 2.etapa"
009 "Efektivní úřad
města Pb. - 2.etapa"
009 "Efektivní úřad
města Pb. - 2.etapa"
009 "Efektivní úřad
města Pb. - 2.etapa"
009 "Efektivní úřad
města Pb. - 2.etapa"
009 "Efektivní úřad
města Pb. - 2.etapa"

prvek
rozpočtu
4393

popis

částka změny

Náku DHDM EU

33 900,00

4395

Nákup DHDM spoluúčast
Nákup DHDM ČR

1 950,00

389,10

4396

Nákup materiálu spoluúčast
Nákup materiálu
EU
Nákup materiálu
ČR
Nákup ostatních
služeb - spoluúčast
Nákup ostatních
služeb EU
Nákup ostatních
služeb ČR
Ostatní osobní
výdaje - spoluúčast
Ostatní osobní
výdaje EU
Ostatní osobní
výdaje ČR
Pohoštění spoluúčast
Pohoštění EU

4397

Pohoštění ČR

706,40

4380

Pojistné na sociální
zabezpečení splouúčast
Pojistné na sociální
zabezpečení EU
Pojistné na sociální
zabezpečení ČR
Pojistné na
zdravotní pojištění
- spoluúčast
Pojistné na
zdravotní pojištění
EU
Pojistné na
zdravotní pojištění
ČR
DHDM 10 %

666,83

4693

DHDM 5 %
spoluúčast

3 450,00

4691

DHDM 85 %

58 650,00

4695

Nákup materiálu 10
%

270,80

4394
4392
4390
4391
4389
4387
4388
4377
4375
4376
4398

009 "Efektivní úřad
města Pb. - 2.etapa"
009 "Efektivní úřad
města Pb. - 2.etapa"
009 "Efektivní úřad
města Pb. - 2.etapa"

4378

13013

009 "Efektivní úřad
města Pb. - 2.etapa"

4381

5032

13013

009 "Efektivní úřad
města Pb. - 2.etapa"

4382

6171

5137

13013

4692

719 OVV

6171

5137

RP0036

719 OVV

6171

5137

13013

RP0036

719 OVV

6171

5139

13013

010 Chytrá Příbram:
zavedení konceptu
Smart City do
strategického řízení
města
010 Chytrá Příbram:
zavedení konceptu
Smart City do
strategického řízení
města
010 Chytrá Příbram:
zavedení konceptu
Smart City do
strategického řízení
města
010 Chytrá Příbram:
zavedení konceptu
Smart City do
strategického řízení
města

RP0035
RP0035
RP0035

4379
4383

3 150,00

6 614,70
778,20
107 872,39
1 833 831,29
215 744,85
1 368,29
23 260,36
2 736,47
353,20
6 004,40

11 336,14
1 333,66
284,84

4 842,41

569,70

6 900,00
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RP0036

719 OVV

6171

5139

RP0036

719 OVV

6171

5139

13013

RP0036

719 OVV

6171

5169

13013

RP0036

719 OVV

6171

5169

RP0036

719 OVV

6171

5169

13013

RP0036

719 OVV

6171

5021

13013

RP0036

719 OVV

6171

5021

RP0036

719 OVV

6171

5021

13013

RP0036

719 OVV

6171

5175

13013

RP0036

719 OVV

6171

5175

RP0036

719 OVV

6171

5175

13013

RP0036

719 OVV

6171

5031

13013

RP0036

719 OVV

6171

5031

RP0036

719 OVV

6171

5031

13013

RP0036

719 OVV

6171

5032

13013

010 Chytrá Příbram:
zavedení konceptu
Smart City do
strategického řízení
města
010 Chytrá Příbram:
zavedení konceptu
Smart City do
strategického řízení
města
010 Chytrá Příbram:
zavedení konceptu
Smart City do
strategického řízení
města
010 Chytrá Příbram:
zavedení konceptu
Smart City do
strategického řízení
města
010 Chytrá Příbram:
zavedení konceptu
Smart City do
strategického řízení
města
010 Chytrá Příbram:
zavedení konceptu
Smart City do
strategického řízení
města
010 Chytrá Příbram:
zavedení konceptu
Smart City do
strategického řízení
města
010 Chytrá Příbram:
zavedení konceptu
Smart City do
strategického řízení
města
010 Chytrá Příbram:
zavedení konceptu
Smart City do
strategického řízení
města
010 Chytrá Příbram:
zavedení konceptu
Smart City do
strategického řízení
města
010 Chytrá Příbram:
zavedení konceptu
Smart City do
strategického řízení
města
010 Chytrá Příbram:
zavedení konceptu
Smart City do
strategického řízení
města
010 Chytrá Příbram:
zavedení konceptu
Smart City do
strategického řízení
města
010 Chytrá Příbram:
zavedení konceptu
Smart City do
strategického řízení
města
010 Chytrá Příbram:
zavedení konceptu
Smart City do
strategického řízení
města

4696

Nákup materiálu 5
% spoluúčast

135,40

4694

Nákup materiálu 85
%

2 301,80

4689

Nákup ostatních
služeb 10 %

11 880,00

4690

Nákup ostatních
služeb 5 %
spoluúčast

5 940,00

4688

Nákup ostatních
služeb 85 %

100 980,00

4677

OOV 10 %

65 667,02

4678

OOV 5 %
spoluúčast

32 833,52

4676

OOV 85 %

558 169,76

4698

Pohoštění 10 %

804,00

4699

Pohoštění 5 %
spoluúčast

402,00

4697

Pohoštění 85 %

6 834,00

4680

Pojistné na sociální
zabezpečení 10 %

14 616,12

4681

Pojistné na sociální
zabezpečení 5 %
spoluúčast

7 308,06

4679

Pojistné na sociální
zabezpečení 85 %

124 237,01

4683

Pojistné na
zdravotní pojištění
10 %

5 251,32
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RP0036

719 OVV

6171

5032

RP0036

719 OVV

6171

5032

13013

RP0036

719 OVV

6171

5038

13013

RP0036

719 OVV

6171

5038

RP0036

719 OVV

6171

5038

13013

RP0037

719 OVV
719 OVV
719 OVV
719 OVV
719 OVV
719 OVV
719 OVV
719 OVV
719 OVV
719 OVV
719 OVV

6171

5173

33063

6171

5173

6171

5173

33063

6171

5137

33063

6171

5137

6171

5137

6171

5139

6171

5139

33063

6171

5139

33063

6171

5169

33063

6171

5169

719 OVV
719 OVV
719 OVV

6171

5169

33063

6171

5021

33063

6171

5021

719 OVV
719 OVV
719 OVV
719 OVV
719 OVV
719 OVV
719 OVV
719 OVV
719 OVV
719 -

6171

5021

33063

6171

5011

33063

6171

5011

6171

5011

33063

6171

5031

33063

6171

5031

6171

5031

33063

6171

5032

33063

6171

5032

6171

5032

RP0037
RP0037
RP0037
RP0037
RP0037
RP0037
RP0037
RP0037
RP0037
RP0037

RP0037
RP0037
RP0037

RP0037
RP0037
RP0037
RP0037
RP0037
RP0037
RP0037
RP0037
RP0037
RP0037

33063

33063

010 Chytrá Příbram:
zavedení konceptu
Smart City do
strategického řízení
města
010 Chytrá Příbram:
zavedení konceptu
Smart City do
strategického řízení
města
010 Chytrá Příbram:
zavedení konceptu
Smart City do
strategického řízení
města
010 Chytrá Příbram:
zavedení konceptu
Smart City do
strategického řízení
města
010 Chytrá Příbram:
zavedení konceptu
Smart City do
strategického řízení
města
011 Inkluzivní
vzdělávání 2. etapa
011 Inkluzivní
vzdělávání 2. etapa
011 Inkluzivní
vzdělávání 2. etapa
011 Inkluzivní
vzdělávání 2. etapa
011 Inkluzivní
vzdělávání 2. etapa
011 Inkluzivní
vzdělávání 2. etapa
011 Inkluzivní
vzdělávání 2. etapa
011 Inkluzivní
vzdělávání 2. etapa
011 Inkluzivní
vzdělávání 2. etapa
011 Inkluzivní
vzdělávání 2. etapa
011 Inkluzivní
vzdělávání 2. etapa

4684

Pojistné na
zdravotní pojištění
5 % spoluúčast

2 625,66

4682

Pojistné na
zdravotní pojištění
85 %

44 636,18

4686

Pojistné na
úrazové pojištění
10 %

245,11

4687

Pojistné na
úrazové pojištění 5
% spoluúčast

122,56

4685

Pojistné na
úrazové pojištění
85 %

2 083,45

5024

Cestovné EU

4 250,00

5026

250,00

5025

Cestovné vlastní
zdroje
Cestovné ČR

5018

Nákup DHDM EU

34 000,00

5020

2 000,00

5019

Nákup DHDM
vlastní zdroje
Nákup DHDM ČR

5017

Nákup materiálu

1 250,00

5015

21 250,00

011 Inkluzivní
vzdělávání 2. etapa
011 Inkluzivní
vzdělávání 2. etapa
011 Inkluzivní
vzdělávání 2. etapa

5013

011 Inkluzivní
vzdělávání 2. etapa
011 Inkluzivní
vzdělávání 2. etapa
011 Inkluzivní
vzdělávání 2. etapa
011 Inkluzivní
vzdělávání 2. etapa
011 Inkluzivní
vzdělávání 2. etapa
011 Inkluzivní
vzdělávání 2. etapa
011 Inkluzivní
vzdělávání 2. etapa
011 Inkluzivní
vzdělávání 2. etapa
011 Inkluzivní
vzdělávání 2. etapa
011 Inkluzivní

5001
4997

Nákup materiálu
EU
Nákup materiálu
ČR
Nákup ostatních
služeb EU
Nákup ostatních
služeb vlastní
zdroje
Nákup ostatních
služeb ČR
Ostatní osobní
výdaje EU
Ostatní osobní
výdaje vlastní
zdroje
Ostatní osobní
výdaje ČR
Platy EU

4999

Platy vlastní zdroje

19 227,47

4998

Platy ČR

38 454,95

5006

Sociální pojištění
EU
Sociální pojištění
vlastní zdroje
Sociální pojištění
ČR
Zdravotní pojištění
EU
Zdravotní pojištění
vlastní zdroje
Zdravotní pojištění

93 205,09

5016
5012
5014

5000
5002

5008
5007
5003
5005
5004

500,00

4 000,00

2 500,00
401 646,71
23 626,25

47 252,56
57 120,00
3 360,00

6 720,00
326 866,97

5 482,65
10 965,31
33 824,12
1 989,65
3 979,31
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RP0037
RP0037

RP0037
RP0037
RP0037

RP0037
RP0043

OVV
719 OVV
719 OVV

6171

5167

33063

6171

5167

719 OVV
719 OVV
719 OVV

6171

5167

33063

6171

5038

33063

6171

5038

719 OVV
741 - OE

6171

5038

6171

5901

33063

vzdělávání 2. etapa
011 Inkluzivní
vzdělávání 2. etapa
011 Inkluzivní
vzdělávání 2. etapa

5021
5023

011 Inkluzivní
vzdělávání 2. etapa
011 Inkluzivní
vzdělávání 2. etapa
011 Inkluzivní
vzdělávání 2. etapa

5022

011 Inkluzivní
vzdělávání 2. etapa
001 Ostatní

5010

5009
5011

3593

ČR
Školení a
vzdělávání EU
Školení a
vzdělávání vlastní
zdroje
Školení a
vzdělávání ČR
Úrazové pojištění
(4,2 promile) EU
Úrazové pojištění
(4,2 promile)
vlastní zdroje
Úrazové pojištění
(4,2 promile) ČR
Rezerva města

4 250,00
250,00

500,00
2 251,76
132,46

264,91
-4 465 407,17

8 d) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020 na straně běžných výdajů dle usnesení RM
ze dne 10.02.2020 R.usn.č. 93/2020 bodu II., tj. snížení rozpočtu kapitoly 741 - OE (rezerva města) o
částku 377.372,00 Kč a navýšení rozpočtu kapitoly 784 - OPVZ ve stejné výši z důvodu
nepředpokládaných výdajů za soudní poplatky za podané návrhy na soudní řízení se společností SPO
Příbram, s.r.o. a se společností STAFER s.r.o.
úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020 na straně běžných výdajů dle usnesení RM ze dne
10.02.2020 R.usn.č. 93/2020 bodu II., tj. snížení rozpočtu kapitoly 741 - OE (rezerva města) o částku
377.372,00 Kč a navýšení rozpočtu kapitoly 784 - OPVZ ve stejné výši z důvodu nepředpokládaných
výdajů za soudní poplatky za podané návrhy na soudní řízení se společností SPO Příbram, s.r.o. a se
společností STAFER s.r.o.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0025

784 OPVZ
741 - OE

3639

5192

6171

5901

RP0044

účelový
znak

název akce

001 Právní služby,
poplatky a náhrady
001 Ostatní

prvek
rozpočtu
3213
3593

popis

částka změny

Soudní poplatky a
náhrady
Rezerva města

377 372,00
-377 372,00

hl. pro 7
9) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2020 na kapitole 741 - OE, tj. navýšení
výdajů o celkovou částku 5.000.000,00 Kč změnou financování ve stejné výši
R.usn.č.217/2020
Rada s c h v a l u j e
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2020 na kapitole 741 - OE, tj. navýšení výdajů
o celkovou částku 5.000.000,00 Kč změnou financování ve stejné výši.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

RP0034

MěÚ

RP0034
RP0034

741 - OE
741 - OE

paragraf

pol.

účelový
znak

název akce

8115
6171
6402

5901
5366

13011

001 Ostatní
003 Finanční
vypořádání z
minulých let

prvek rozpočtu

popis

částka změny

673

Zapojení zůstatku
finančních prostředků
Rezerva města
Výdaje z finančního
vypořádání

5 000 000,00

3593
4334

4 575 755,17
424 244,83

hl. pro 7
10) Výběr zhotovitele projektové dokumentace „ Rekonstrukce ul. Prokopská, Březové Hory, Příbram“
R.usn.č.218/2020
Rada I. s c h v a l u j e
přímé zadání zpracování projektové dokumentace ve stupních DÚSP + DPS a souvisejících prací
společnosti „ Pontex, spol. s r. o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČO 40763439 “, dle cenové nabídky
ze dne 21. 02. 2020, v celkové výši 975.000,00 Kč bez DPH, což je 1.179.750,00 Kč s DPH.
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II. u k l á d á
OIRM ve spolupráci s OPVZ administrovat uzavření smlouvy o dílo dle bodu I. tohoto usnesení.
hl. pro 7
11) Schválení uzavření Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně
souvisejících kanalizací
R.usn.č.219/2020
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. 70/1 v k. ú. Březové Hory s vlastníky
bytem
, zastoupeni pí.
na základě plné moci.
hl. pro 7
12) Aktualizace ceníku společnosti 1. SčV, a. s., pro finanční vypořádávání havárií na VHM na rok 2020
(staženo z programu)
13) Uzavření smlouvy o podmínkách připojení k elektrizační soustavě s firmou ČEZ Distribuce, a. s.,
v souvislosti se stavbou „Přivaděč vodojem Kozičín – vodojem Orlov“
R.usn.č.220/2020
Rada s c h v a l u j e
uzavřít smlouvu o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, v souvislosti se stavbou „Přivaděč
vodojem Kozičín – vodojem Orlov“, s firmou ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, Děčín IV – Podmokly,
Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035, a uhradit částku 12.500,00 Kč jako podíl na oprávněných
nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu, určený zvláštním právním
předpisem.
hl. pro 7
14) Domovní čistírny odpadních vod – možnost úhrady formou splátek
R.usn.č.221/2020
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o požadavku některých vlastníků nemovitostí hradit částku spoluúčasti za domovní čistírny
odpadních vod formou měsíčních splátek.
II. s c h v a l u j e
uhradit částku spoluúčasti za domovní čistírny odpadních vod formou měsíčních splátek, přičemž
poslední splátka by proběhla nejdéle do 15 měsíců od obdržení vyúčtování nákladů na zřízení ČOV.
hl. pro 7
15) Návrh na přidělení bytu v DPS
R.usn.č.222/2020
Rada s c h v a l u j e
přidělení bytu č. 17/310 v DPS Příbram VIII, Brodská 100, pro manžele
, trvale
bytem
podle Směrnice č. 1/2018/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu
bytů ve vlastnictví města Příbram“.
hl. pro 7
16) Přidělení sociálního bytu
R.usn.č.223/2020
Rada s c h v a l u j e
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přidělení sociálního bytu č. 17, Příbram I, Riegrova 73, pro pana
, trvale bytem
podle Směrnice č. 1/2018/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu
bytů ve vlastnictví města Příbram“.
hl. pro 7
17) Olympiáda seniorů 2020
R.usn.č.224/2020
Rada s c h v a l u j e
1) realizaci akce s názvem Olympiáda seniorů 2020 v termínu od 28.-30.08.2020 v Hrazanech
u Sedlčan,
2) poplatek pro účastníky akce s názvem Olympiáda seniorů 2020 v Hrazanech u Sedlčan
ve výši 1.000,00 Kč.
hl. pro 7
18) Oprava ulice „Pod Struhami“
Hlasováno o návrhu Ing. Holého.
R.usn.č.225/2020
Rada s t a h u j e
předložený materiál z dnešního jednání RM.
hl. pro 4
proti
2
zdrž. 1
19) Oprava Horymírovy ulice
R.usn.č.226/2020
Rada I. r o z h o d u j e
o zadání zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona na základě výjimky ve smyslu Hlavy II.
článku 5, bodu 4 směrnice č. 1/2019 – na základě nabídky předložené Samostatným oddělením
silničního hospodářství a Odborem investic a rozvoje města.
II. s c h v a l u j e
1) uzavření smlouvy na realizaci zakázky – oprava a výměna vodohospodářského zařízení v ulici
Horymírova s firmou 1. SčV, a. s., za nabídkovou cenu 2.969.997,00 Kč bez DPH / 3.593.696,30 Kč
s DPH z 12.03.2020,
2) uzavření smlouvy na realizaci zakázky – oprava povrchu v ulici Horymírova s firmou Energon Dobříš
s. r. o. za nabídkovou cenu 582 887,00 Kč bez DPH / 705 293,00 Kč s DPH.
III. u k l á d á
1) OIRM učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky dle bodu II. tohoto
usnesení,
2)

SOSH učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky dle bodu II. tohoto
usnesení.
hl. pro 7

20) Balbínova ulice II. etapa
(staženo z programu)
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21) Vyhlášení konkursů na vedoucí pracovní místa ředitelů/ředitelek Mateřské školy Perníková
chaloupka, Mateřské školy Pohádka a Mateřské školy Jana Drdy 496, 261 01 Příbram VII
R.usn.č.227/2020
Rada I. v y h l a š u j e
v souladu s ust. § 99 odst.1 a ust.§ 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, konkursní řízení na obsazení vedoucích pracovních míst ředitelů/ředitelek příspěvkových
organizací zřizovaných městem Příbram:
 Mateřská škola Perníková chaloupka se sídlem Kutnohorská 101, 261 01 Příbram VII,
IČO 75033925
 Mateřská škola Pohádka se sídlem Hradební 66, 261 01 Příbram I, IČO 75033950
 Mateřská škola, Příbram VII, Jana Drdy 496 se sídlem Jana Drdy 496, Příbram VII, 261 01
Příbram VII, IČO 70887888
II. s c h v a l u j e
text vyhlášení konkursního řízení dle předloženého návrhu.
III. o d v o l á v á
v souladu s ust. § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 paní Mgr. Radku Štáhlovou, z vedoucího pracovního místa ředitelky Mateřské školy Perníková
chaloupka
 paní Mgr. Martinu Pilnou z vedoucího pracovního místa ředitelky Mateřské školy Pohádka
 paní Mgr. Janu Šille z vedoucího pracovního místa ředitelky Mateřské školy, Příbram VII, Jana Drdy
496
a to s účinností k 31.07.2020.
IV. p o v ě ř u j e
OŠKS realizací konkursních řízení dle bodu I. a II. tohoto usnesení v souladu s vyhláškou č. 54/2005
Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů a ukládá
zveřejnit vyhlášení konkursních řízení na úřední desce města Příbram a ve všech mateřských školách
zřizovaných městem Příbram.
hl. pro 7
22) Vzdání se vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy, Příbram II, Jiráskovy sady 273
a vyhlášení konkursního řízení
R.usn.č.228/2020
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
sdělení Mgr. Petra Šlemendy ze dne 05.03.2020 o vzdání se vedoucího pracovního místa ředitele
příspěvkové organizace Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 ke dni 31.07.2020.
II. v y h l a š u j e
v souladu s ust. § 99 odst. 1 a ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové
organizace zřizované městem Příbram Základní škola Příbram II, Jiráskovy sady 273, IČO 47074361.
III. s c h v a l u j e
text vyhlášení konkursního řízení dle předloženého návrhu.
IV. p o v ě ř u j e
OŠKS realizací konkursního řízení dle bodu II. a III. tohoto usnesení v souladu s vyhláškou č. 54/2005
Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích a ukládá zveřejnit vyhlášení
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konkursního řízení na úřední desce města Příbram a ve všech základních školách zřizovaných městem
Příbram.
hl. pro 7
23) Šalmaj 2020 – pozvání pro partnerská města
R.usn.č.229/2020
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
předložený návrh programu delegací z partnerských měst v rámci konání Příbramské svatohorské
šalmaje ve dnech 11. – 13.09.2020.
II. s c h v a l u j e
úhradu nákladů spojených s pobytem delegací z partnerských měst v rámci konání Příbramské
svatohorské šalmaje ve dnech 11. – 13.09.2020 dle předloženého návrhu.
hl. pro 7
24) Návrh na schválení uzavření upraveného znění dodatku ke stávající nájemní smlouvě
(konsolidované znění nájemní smlouvy) s nájemcem bytu č. v Příbrami I/129 a návrh na schválení
uzavření dohody o náhradě bezdůvodného obohacení s nájemcem bytu č. 1 v Příbrami I/129
R.usn.č.230/2020
Rada s c h v a l u j e
1) uzavření upraveného znění dodatku ke stávající nájemní smlouvě (konsolidované znění nájemní
smlouvy č. 174/MERK/2015) s paní
, nájemcem bytu č. v čp. 129 v Příbrami
I – viz příloha tohoto materiálu č. 4,
2) uzavření Dohody o náhradě bezdůvodného obohacení s nájemcem bytu č.
v Příbrami I/129
p. J
– viz příloha tohoto materiálu č. 5, kdy celková výše ušlého nájemného
za užívání dvora za poslední 3 roky dle ust. § 2991 a § 629 OZ, bude hrazena nájemcem
v pravidelných měsíčních splátkách v minimální výši 1483,00 Kč (17 splátek).
hl. pro 7
25) Žádost o pronájem nebytových prostor č. 702 (interní evidence správce) v budově čp. 112, ul.
Čechovská, Příbram VIII, (v katastru nemovitostí evidováno jako nebytová jednotka č. 112/103 v budově
čp. 112 - 114 v k. ú. Březové Hory, obec, okres Příbram, část obce Příbram VIII vč. příslušného
spoluvlastnického podílu 1531/63415)
R.usn.č.231/2020
Rada s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o pronájmu s nájemcem - Středním odborným učilištěm Hluboš, příspěvková
organizace, IČO: 00069647 se sídlem Hluboš 178, 262 22 Hluboš, od 1.9.2020, za cenu 900 Kč/m2/rok,
jejímž předmětem bude nebytová jednotka ve vlastnictví města Příbram č. 112/103 v budově čp.
112,113,114 v k. ú. Březové Hory, vč. příslušného spoluvlastnického podílu 1531/63415 na společných
částech budovy a pozemcích (v interní evidenci správce se jedná o nebytový prostor č. 702, o výměře
153,10 m2, v budově čp. 112 v Příbrami VIII, ul. Čechovská). Nebytová jednotka č.112/103 vč.
příslušného spoluvlastnického podílu 1531/63415 v budově čp. 112,113,114 v k. ú. Březové Hory je
zapsána na LV 9712 v katastrálním území 735515 Březové Hory, u Katastrálního úřadu pro
Středočeský kraj, katastrální pracoviště Příbram. Budova čp. 112,113,114 v k. ú. Březové Hory, obec
Příbram, část obce Příbram VIII je součástí pozemku parc. č. st. 1864 v k. ú. Březové Hory a parc. č.
4239/9 v k. ú. Příbram (parcely leží ve více k. ú.). Nemovité věci - bytový dům a pozemek parc. č. st.
1864 v k. ú. Březové Hory jsou zapsány na LV č. 9710 pro k. ú. Březové Hory, obec, okres Příbram
u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Příbram a nemovitá věc - pozemek
parc. č. 4239/9 v k. ú. Příbram je zapsán na LV č. 7615 k. ú. Příbram obec, okres Příbram
u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Příbram.
hl. pro 7
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26) Návrh z jednání bytové komise ze dne 11.3.2020
R.usn.č.232/2020
Rada s c h v a l u j e
1) uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 337/MERK/2018 (nájemní smlouva v konsolidovaném
znění) k bytu č.
v Příbrami IV, Čs. armády čp. 4, 1+0, byt PVO, s paní
na dobu určitou 2 let od 1.4.2020, nájemné 50,00 Kč/ m2/měsíc,
2) uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 334/MERK/2016 (nájemní smlouva v konsolidovaném
znění) k bytu č.
v Příbrami III, Dlouhá čp. 103, 1+1, byt standard, s Dětským domovem HUSITA
o.p.s., na dobu určitou 2 let od 1.4.2020, nájemné 86,00 Kč/ m2/měsíc,
3) uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 243/MERK/2016 (nájemní smlouva v konsolidovaném
znění) k bytu č.
v Příbrami IV, Čs. armády čp. 4, 1+0, byt PVO s paní
(jako spolubydlící: 2 děti), na dobu určitou 2 let od 1.4.2020, nájemné 50,00 Kč/ m2/měsíc,
4) uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 223/MERK/2016 (nájemní smlouva v konsolidovaném
znění) k bytu č. , v Příbrami IV, Čs. Armády č.p. 4, 1+0, byt PVO, s paní I
(jako
spolubydlící: 1 dítě), na dobu určitou 2 let od 1.4.2020, nájemné 51,00 Kč/ m2/měsíc,
5) uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 333/MERK/2016 (nájemní smlouva v konsolidovaném
znění) k bytu č. v Příbrami I, T. G. Masaryka čp. 156, 3+1, byt služební, s panem J
(jako spolubydlící: manželka + 2 děti), na dobu určitou 2 let od 1.4.2020, nájemné
76,00 Kč/ m2/měsíc,
6) uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 487/MERK/2014 (nájemní smlouva v konsolidovaném
znění) k bytu č.
v Příbrami VII, Žežická čp. 193, 2+1, byt služební, s panem
(jako spolubydlící: družka + 1 dítě), na dobu určitou 2 let od 15.4.2020, nájemné
76,00 Kč/ m2/měsíc,
7) uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 335/MERK/2016 (nájemní smlouva v konsolidovaném
znění) k bytu č.
v Příbrami VII, třída Osvobození čp. 306, 1+1, byt standard, s paní J
, na dobu určitou 2 let od 1.5.2020, nájemné 86,00 Kč/ m2/měsíc,
8) uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 433/MERK/2017 (nájemní smlouva v konsolidovaném
znění) k bytu č.
v Příbrami VII, třída Osvobození čp. 305, 2+kk, byt standard, s paní
, na dobu určitou 2 let od 1.5.2020, nájemné 88,00 Kč/ m2/měsíc.
hl. pro 7
27) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN a budoucího umístění
1 ks podpěrného bodu – p. č. 2438, p. č. 2462 a p. č. 2762/47, vše v k. ú. Příbram
R.usn.č.233/2020
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. 2438, p. č. 2462 a p. č. 2762/47, vše v k. ú. Příbram a zřízení věcného břemene umístění 1 ks
podpěrného bodu (sloupu) NN mimo komunikaci včetně montáže pojistkové skříně na tento sloup, a to
na uvedeném pozemku p. č. 2762/47, 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 dle "Zásad", a to:
pozemky p. č. 2438, p. č. 2462 – 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 v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm
pozemek p. č. 2762/47 – ostatní pozemek
– uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm
– umístění 1 ks podpěrného bodu (sloupu) nízkého napětí mimo komunikaci
na tomto pozemku za cenu 1.000 Kč/sloup.
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.
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hl. pro 6
(nepřítomen 1)
28) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení zemního kabelového vedení NN k pozemku
p. č. 2471 přes pozemek p. č. 2462, oba v k. ú. Příbram
R.usn.č.234/2020
Rada s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene uložení zemního kabelového vedení NN (hlavního domovního vedení) přes
pozemek ve vlastnictví města Příbram p. č. 2462 v k. ú. Příbram, ve prospěch pozemku p. č. 2471
v k. ú. Příbram, jehož součástí je stavba objektu k bydlení č. p. 113 v Příbrami IV, 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, s tím, že spolu s oprávněným a povinným
z věcného břemene bude ve smluvních dokumentech uveden i investor předmětné stavby, společnost
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02,
IČO 24729035, jako ten, kdo poskytne povinnému náhradu za zřízení věcného břemene.
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:
pozemek p. č. 2462 – komunikace III. tř., ostatní pozemek
– uložení křížením komunikace III. tř. za cenu 700 Kč/bm a podélné uložení do této
komunikace za cenu 200 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
(nepřítomen 1)
29) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení zemního kabelového vedení NN k pozemku
p. č. 2459 přes pozemek p. č. 2462, oba v k. ú. Příbram
R.usn.č.235/2020
Rada s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene uložení zemního kabelového vedení NN (hlavního domovního vedení) přes
pozemek ve vlastnictví města Příbram p. č. 2462 v k. ú. Příbram, ve prospěch pozemku p. č. 2459
v k. ú. Příbram, jehož součástí je stavba objektu k bydlení č. p. 77 v Příbrami IV, 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, s tím, že spolu s oprávněnými a povinným
z věcného břemene bude ve smluvních dokumentech uveden i investor předmětné stavby, společnost
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02,
IČO 24729035, jako ten, kdo poskytne povinnému náhradu za zřízení věcného břemene.
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:
pozemek p. č. 2462 – komunikace III. tř., ostatní pozemek
– uložení křížením komunikace III. tř. za cenu 700 Kč/bm a podélné uložení do této
komunikace za cenu 200 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
(nepřítomen 1)
30) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o nové přípojné místo
R.usn.č.236/2020
Rada s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční
soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) pro odběrné místo v ulici Osvobození, parc. č. 715/34, k. ú.
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Březové Hory se společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly,
IČ: 24729035 a uhrazení částky 2.000,00 Kč jako podíl na oprávněných nákladech spojených
s připojením.
hl. pro 6
(nepřítomen 1)
31) Žádost o prominutí odvodu –
R.usn.č.237/2020
Rada d o p o r u č u j e ZM
prominutí povinnosti odvodu za méně závažné porušení rozpočtové kázně za předložení vyúčtování
a závěrečné zprávy po termínu fyz. osoby
,
vyplývající ze smlouvy č. 271/OŠKS/2019.
hl. pro 6
(nepřítomen 1)
32) Junior club – záměr provozování budovy
R.usn.č.238/2020
Rada I. s c h v a l u j e
záměr SZM Příbram p. o. a MKC, týkající se způsobu provozování budovy bývalého „Junior clubu“, a to
ve smyslu důvodové zprávy předkládaného materiálu.
II. u k l á d á
1) SZM Příbram, p. o., IČO 71217975 vytvořit a zrealizovat výběrového řízení na dodavatele
aparatury/ozvučení, potřebného k realizaci a naplnění schváleného záměru předkládaného
materiálu, a to ve smyslu zákona o Zadávání veřejných zakázek a vnitřních směrnic SZM Příbram,
p. o.
2) SZM Příbram, p. o., IČO 71217975 vytvořit a zrealizovat výběrového řízení na dodavatele vnitřního
osvětlení, potřebného k realizaci a naplnění schváleného záměru předkládaného materiálu, a to
ve smyslu zákona o Zadávání veřejných zakázek a vnitřních směrnic SZM Příbram, p. o.
3) SZM Příbram, p. o., IČO 71217975 vytvořit a zrealizovat výběrového řízení na dodavatele vnitřního
a venkovního mobiliáře, potřebného k realizaci a naplnění schváleného záměru předkládaného
materiálu, a to ve smyslu zákona o Zadávání veřejných zakázek a vnitřních směrnic SZM Příbram,
p. o.
4) SZM Příbram, p. o., IČO 71217975 předložit výsledky veškerých výběrových řízení, ve smyslu bodu
II. - 1), 2) a 3) předkládaného materiálu, Radě města k rozhodnutí a schválení k případnému
nákupu majetku.
hl. pro 6
(nepřítomen 1)
33) Požadavky nájemců nebytových prostor sloužících k podnikání ve vlastnictví města Příbram
(ve správě MěRK) na zmírnění dopadů vládních opatření proti šíření koronaviru
Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky.
R.usn.č.239/2020
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o podané žádosti ze dne 18. 3. 2020 o snížení nájmu a žádosti ze dne 20. 3. 2020
o pozastavení záloh na vodu, nájemce nebytového prostoru č. 701 (interní evidence správce)
restaurace Plzeňka Zlatý Soudek – firmy EMIDA BAR s.r.o., se sídlem Jičínská 226/17, Praha 3,
Žižkov, IČO:01822853, nebytový prostor se nachází v budově čp. 98, v Příbrami I a dále informaci
o přípisu nájemce NP č. 701(interní evidence správce) p. Věry Prokšové, IČO: 45090572, podnikající
v oboru kadeřnictví, nebytový prostor se nachází v budově čp. 102, Brodská ul., Příbram VIII.
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II. s c h v a l u j e
odklad povinnosti zaplacení nájemného a záloh za období od přijetí vládního opatření, tj. od 12.03.2020
do doby přijetí zásad ve věci odpuštění nájemného v nebytových prostorech města Příbram:
1) firmě EMIDA BAR s.r.o., se sídlem Jičínská 226/17, Praha 3, Žižkov, IČO:01822853
(nebytový prostor se nachází v budově čp. 98, v Příbrami I),
2)

pí Věře Prokšové, IČO: 45090572, podnikající v oboru kadeřnictví
(nebytový prostor se nachází v budově čp. 102 Brodská ul., Příbram VIII).
hl. pro 6
(nepřítomen 1)

34) Opatření k zápisům dětí do 1. tříd základních škol
R.usn.č.240/2020
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vydané na základě mimořádných opatření vlády
k ochraně obyvatelstva v souvislosti s šířením koronaviru a onemocnění COVID-19 k organizaci zápisů
k povinné školní docházce pro školní rok 2020/21.
II. u k l á d á
ředitelům základních škol zřizovaných městem Příbram postupovat v souladu s výše uvedeným
opatřením.
hl. pro 6
(nepřítomen 1)
35) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího umístění podpěrného bodu na pozemku p. č. 610
v k. ú. Březové Hory a budoucího umístění vzdušného vedení NN nad tímto pozemkem
R.usn.č.241/2020
Rada s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene umístění 1 ks podpěrného bodu (betonového sloupu) nízkého napětí mimo
komunikaci na pozemku p. č. 610 v k. ú. Březové Hory a zřízení věcného břemene umístění vzdušného
vedení nízkého napětí nad tímto pozemkem, 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:
– umístění 1 ks podpěrného bodu nízkého napětí za cenu 1.000 Kč/sloup
– umístění vzdušného vedení za cenu 100 Kč/bm.
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.
hl. pro 6
(nepřítomen 1)
36) Veřejná sbírka a uzavření smlouvy o transparentním účtu
Hlasováno o návrhu Ing. Holého.
R.usn.č.242/2020
Rada s c h v a l u j e
1) pomoc osobám zvlášť zasaženým nákazou COVID-19 a pomoc subjektům, které těmto osobám
pomoc poskytují,
2) uzavření smlouvy o transparentním účtu se společností Česká spořitelna, a. s., se sídlem Praha 4,
Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45 24 47 82, na dobu neurčitou.
hl. pro 4
zdrž.
2
(nepřítomen 1)
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37) Různé

Zápis ověřili:
Ing. Martin Buršík, MBA
Mgr. Renáta Vesecká
Mgr. Jan Konvalinka,
starosta
Zapsala: Iva Černohorská
Příbram, dne: 26.03.2020
Ověřeno: 30.03.2020
Vyvěšeno: 30.03.2020
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