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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 04.05.2020 

od 13.00 hodin na Městském úřadě Příbram 

 
 
 
1) Zahájení, kontrola zápisu z minulé RM, ověřovatelé  

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Holý, 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. Návrhy na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020 
6. Oranžový přechod v ul. Čs. armády - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku 
7. Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci hasičské zbrojnice Březové Hory 
8. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 242/OIRM/2020 „Obnova vodovodu v ulici Horymírova               

a kanalizace v křižovatce s ulicí Třemošenskou“ 
9. Dodatek č. 1 k SOD investiční akce „Úprava veřejného prostranství pěší zóna Cíl“ 

10. Revokace R.usn.č.129/2020 ze dne 24.02.2020 – Dotace 2020 oblast zdravotnictví 
11. Revokace R.usn.č.130/2020 ze dne 24.02.2020 – Dotace 2020 oblast sociální 
12. Revokace R.usn.č.131/2020 ze dne 24.02.2020 – Dotace 2020 Kulturní aktivity 
13. Revokace R.usn.č.132/2020 ze dne 24.02.2020 – Dotace 2020 Památky místního významu 
14. Revokace R.usn.č.133/2020 ze dne 24.02.2020 – Dotace 2020 Zahraniční a meziobecní spolupráce 
15. Revokace R.usn.č.134/2020 ze dne 24.02.2020 – Dotace 2020 Jednorázové sportovní akce 
16. Revokace R.usn.č.135/2020 ze dne 24.02.2020 – Dotace 2020 Vrcholový sport 
17. Revokace R.usn.č.136/2020 ze dne 24.02.2020 – Dotace 2020 Reprezentant ČR 
18. Revokace R.usn.č.137/2020 ze dne 24.02.2020 – Dotace 2020 Činnost sportovních organizací 
19. Revokace R.usn.č.101/2020 ze dne 10.02.2020 – Dotace 2020 Výchova a vzdělávání 
20. MŠ Pohádka – souhlas zřizovatele s bezúplatným převodem majetku 
21. Jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele Základní 

školy, Příbram II, Jiráskovy sady 273 
22. Jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele Mateřské 

školy Pohádka 
23. Jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele Mateřské 

školy Perníková chaloupka 
24. Jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele Mateřské 

školy, Příbram VII, Jana Drdy 496 
25. Přísedící Okresního soudu v Příbrami – opětovné zvolení 
26. Návrh programu 16. zasedání ZM dne 18.05.2020 
27. Revokace R.usn.č.98/2020 ze dne 10.02.2020 – Životní prostřední 
28. Žádost osvobození od úhrady příspěvku na provoz Dětských skupin a RHS v termínu od 1. 4. 2020          

do doby otevření střediska DS RHS Příbram 
29. Žádost o schválení průběžného přijímání darů v souvislosti s COVID-19 
30. Projekt „Poznejte ulice Příbrami“ 
31. Ukončení členství města Příbram v Radě Svazu měst a obcí 
32. Uzavření smlouvy o spolupráci 
33. Schválení SML o SML budoucí zřízení věcného břemene rušeného podchodu v ul. Mariánská 
34. Schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně 

souvisejících vodovodů a kanalizací 
35. Art Parking 
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36. Návrh na uzavření pachtovní smlouvy na propachtování pozemků v k. ú. Trhové Dušníky 
37. Žádost o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu A 217/OSM/2019 ze dne 29.4.2019 
38. Žádost o prodej, případně pronájem části pozemku p. č. 1376/4 o výměře cca 60 m2 z celkové výměry 

1045 m2 v katastrálním území Příbram 
39. Žádost o prodej části pozemku p. č. 521/2 o výměře cca 195 m2 z celkové výměry 4601 m2 a části 

pozemku p. č. 521/65 o výměře cca 37 m2 z celkové výměry 3104 m2, oba v k. ú. Březové Hory 
40. Žádost o propachtování části pozemku p. č. 123/133 o výměře 96 m2 z celkové výměry 173 m2, pozemku 

p. č. 101 a pozemku p. č. 123/134, vše v katastrálním území Brod u Příbramě 
41. Žádost o pronájem části pozemku p. č. 659/3 o výměře 9 m2 z celkové výměry 1902 m2 v katastrálním 

území Jerusalem 
42. 1. Návrh na částečnou revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram č. 595/2016/ZM ze dne 14.11.2016 

2. Žádost o prodej pozemků v katastrálním území Březové Hory 
43. Žádost o prodej tří různých částí z pozemku p. č. 16 v katastrálním území Březové Hory 
44. Žádost o doprojednání věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN včetně chráničky pro 

optický kabel přes pozemek p. č. 715/151 v k. ú. Březové Hory 
45. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kanalizační přípojky – p. č. 101/6 a p. č. 101/33,       

k. ú. Žežice 
46. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení přípojky vodovodu, přípojky kanalizace a budoucího 

umístění celkem 4 ks šachtic – p. č. 3221, p. č. 1938/1, p. č. 1936/1 a p. č. 1937/1, vše v k. ú. Příbram 
47. Informace o podání výpovědi ze Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 7/99/359/OSB/K ze dne 

06.05.1999, ve znění pozdějších dodatků 
48. Záměr prodeje městského turistického vláčku formou výběrového řízení 
49. MK Horymírova - vícenáklady na úpravu povrchu pod finální povrch 
50. Přijetí dotace na projekt „Chytrá Příbram II“ 
51. Přidělení sociálního bytu 
52. Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.01.2020 do 31.03.2020 včetně plnění usnesení ZM 

za minulá období 
53. Žádost o souhlas s projektem Cesty paměti – Brod 
54. Revokace záměru zakázky – „Úklidové služby pro objekty Městského úřadu Příbram“  
55. Opatření navrhovaná KV ZM Příbram 
56. Opatření zřizovatele – obnovení provozu MŠ 
57. MŠ, ZŠ, ZUŠ a CSZS – převod digitálních bezkontaktních teploměrů do majetku škol 
58. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Příbram 2020 
59. Různé 

 
R.usn.č.289/2020        
Rada      s c h v a l u j e 
              upravený program dnešního jednání RM. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
 
3) Informace členů RM 

 
  
 
4) Interpelace 

 
 
 
5) Návrhy na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020 (a – d) 

R.usn.č.290/2020        
Rada    s c h v a l u j e  
 
5 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) 
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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 

RP0067 741 - OE  4122 00603 1132 
"Zajištění regionálních funkcí 
knihoven ve Středočeském kraji" 

408 500,00 

RP0067 780 - KJD 3314 5336 00603 3409 Neinvestiční dotace StČ kraje 408 500,00 

RP0067 741 - OE  4116  1830 Předpoklad -408 500,00 

RP0067 780 - KJD 3314 5901  5064 Transfery - předpoklad -408 500,00 

 
  
5 b) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020, tj. úprava příjmů kapitoly 741 - OE (navýšení 
neinvestičních transferů, ÚZ 718 o částku 1.400.000,00 Kč a snížení prvku č. 1830 předpoklad dotací ve 
stejné výši) a úprava rozpočtu výdajů kapitoly 787 - CSZS (navýšení příspěvku z rozpočtu kraje, ÚZ 718 
o částku 1.400.000,00 Kč a snížení prvku 5066 transfery - předpoklad ve stejné výši) 

úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020, tj. úpravu příjmů kapitoly 741 - OE (navýšení 
neinvestičních transferů, ÚZ 718 o částku 1.400.000,00 Kč a snížení prvku č. 1830 předpoklad dotací 
ve stejné výši) a úpravu rozpočtu výdajů kapitoly 787 - CSZS (navýšení příspěvku z rozpočtu kraje, ÚZ 
718 o částku 1.400.000,00 Kč a snížení prvku 5066 transfery - předpoklad ve stejné výši. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0068 741 - OE  4116  1830 Předpoklad -1 400 000,00 

RP0068 787 - CSZS 3539 5901  5066 Transfery - předpoklad -1 400 000,00 

RP0068 741 - OE  4122 718 3970 
Neinv. dotace KÚ - CSZS - 
záchytná stanice 

1 400 000,00 

RP0068 787 - CSZS 3539 5336 718 3969 
Neinvestiční dotace KÚ - záchytná 
stanice 

1 400 000,00 

 
 
5 c) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020, tj. příjmů kapitoly 741 - OE (neinvestiční 
transfery) a běžných výdajů kapitoly 719 - OVV z důvodu přijetí dotace (ÚZ 13013) ve výši 964.954.36 Kč 
z MPSV dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/2.2/106/0015314 na projekt „Střednědobý plán 
rozvoje sociálních služeb ve správním obvodu ORP Příbram“ reg. č. 03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015314, 
prioritní osa OPZ: 2. Sociální začleňování a boj s chudobou (realizace 01.05.2020-30.04.2022) 

úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020, tj. příjmů kapitoly 741 - OE (neinvestiční transfery) a 
běžných výdajů kapitoly 719 - OVV z důvodu přijetí dotace (ÚZ 13013) ve výši 964.954.36 Kč z MPSV 
dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/2.2/106/0015314 na projekt „Střednědobý plán rozvoje 
sociálních služeb ve správním obvodu ORP Příbram“ reg. č. 03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015314, prioritní 
osa OPZ: 2. Sociální začleňování a boj s chudobou (realizace 01.05.2020-30.04.2022). 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0058 741 - OE  4116 13013 001 Neinvestiční přijaté 
transfery 

5111 ESF 85 % 863 380,22 

RP0058 741 - OE  4116 13013 001 Neinvestiční přijaté 
transfery 

5112 SR 10 %  101 574,14 

RP0058 741 - OE  4116  001 Neinvestiční přijaté 
transfery 

1830 Předpoklad -964 954,36 

RP0065 719 - 
OVV 

4349 5173  014 OPZ - Střednědobý 
plán rozvoje sociálních 
služeb ve správním 
obvodu ORP Příbram 

5137 Cestovné - 
spoluúčast 5 % 

250,00 

RP0065 719 - 
OVV 

4349 5173 13013 014 OPZ - Střednědobý 
plán rozvoje sociálních 
služeb ve správním 
obvodu ORP Příbram 

5139 Cestovné 10 % 500,00 

RP0065 719 - 
OVV 

4349 5173 13013 014 OPZ - Střednědobý 
plán rozvoje sociálních 
služeb ve správním 
obvodu ORP Příbram 

5138 Cestovné 85 % 4 250,00 

RP0065 719 - 
OVV 

4349 5139  014 OPZ - Střednědobý 
plán rozvoje sociálních 
služeb ve správním 

5116 Nákup 
materiálu - 
spoluúčast 5  % 

500,00 
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obvodu ORP Příbram 

RP0065 719 - 
OVV 

4349 5139 13013 014 OPZ - Střednědobý 
plán rozvoje sociálních 
služeb ve správním 
obvodu ORP Příbram 

5121 Nákup 
materiálu 85 % 

8 500,00 

RP0065 719 - 
OVV 

4349 5139 13013 014 OPZ - Střednědobý 
plán rozvoje sociálních 
služeb ve správním 
obvodu ORP Příbram 

5122 Nákup 
materiálu 10 % 

1 000,00 

RP0065 719 - 
OVV 

4349 5169  014 OPZ - Střednědobý 
plán rozvoje sociálních 
služeb ve správním 
obvodu ORP Příbram 

5127 Nákup 
ostatních 
služeb - 
spoluúčast 5 % 

4 287,08 

RP0065 719 - 
OVV 

4349 5169 13013 014 OPZ - Střednědobý 
plán rozvoje sociálních 
služeb ve správním 
obvodu ORP Příbram 

5129 Nákup 
ostatních 
služeb 85 % 

72 880,22 

RP0065 719 - 
OVV 

4349 5169 13013 014 OPZ - Střednědobý 
plán rozvoje sociálních 
služeb ve správním 
obvodu ORP Příbram 

5130 Nákup 
ostatních 
služeb 10 % 

8 574,14 

RP0065 719 - 
OVV 

4349 5021  014 OPZ - Střednědobý 
plán rozvoje sociálních 
služeb ve správním 
obvodu ORP Příbram 

5131 Ostatní osobní 
výdaje - 
spoluúčast 5 % 

20 500,00 

RP0065 719 - 
OVV 

4349 5021 13013 014 OPZ - Střednědobý 
plán rozvoje sociálních 
služeb ve správním 
obvodu ORP Příbram 

5132 Ostatní osobní 
výdaje 85 % 

348 500,00 

RP0065 719 - 
OVV 

4349 5021 13013 014 OPZ - Střednědobý 
plán rozvoje sociálních 
služeb ve správním 
obvodu ORP Příbram 

5133 Ostatní osobní 
výdaje 10 % 

41 000,00 

RP0065 719 - 
OVV 

4349 5011 13013 014 OPZ - Střednědobý 
plán rozvoje sociálních 
služeb ve správním 
obvodu ORP Příbram 

5135 Platy 
zaměstnanců 
85 % 

204 000,00 

RP0065 719 - 
OVV 

4349 5011 13013 014 OPZ - Střednědobý 
plán rozvoje sociálních 
služeb ve správním 
obvodu ORP Příbram 

5136 Platy 
zaměstnanců 
10 % 

24 000,00 

RP0065 719 - 
OVV 

4349 5011  014 OPZ - Střednědobý 
plán rozvoje sociálních 
služeb ve správním 
obvodu ORP Příbram 

5134 Platy 
zaměstnanců - 
spoluúčast 5 % 

12 000,00 

RP0065 719 - 
OVV 

4349 5175  014 OPZ - Střednědobý 
plán rozvoje sociálních 
služeb ve správním 
obvodu ORP Příbram 

5140 Pohoštění - 
spoluúčast 5 % 

250,00 

RP0065 719 - 
OVV 

4349 5175 13013 014 OPZ - Střednědobý 
plán rozvoje sociálních 
služeb ve správním 
obvodu ORP Příbram 

5141 Pohoštění 85 % 4 250,00 

RP0065 719 - 
OVV 

4349 5175 13013 014 OPZ - Střednědobý 
plán rozvoje sociálních 
služeb ve správním 
obvodu ORP Příbram 

5142 Pohoštění 10 % 500,00 

RP0065 719 - 
OVV 

4349 5031  014 OPZ - Střednědobý 
plán rozvoje sociálních 
služeb ve správním 
obvodu ORP Příbram 

5113 Povinné 
pojistné na 
sociální 
zabezpečení - 
spoluúčast 5 % 

7 250,00 

RP0065 719 - 
OVV 

4349 5031 13013 014 OPZ - Střednědobý 
plán rozvoje sociálních 
služeb ve správním 
obvodu ORP Příbram 

5114 Povinné 
pojistné na 
sociální 
zabezpečení 85 
% 

123 250,00 

RP0065 719 - 
OVV 

4349 5031 13013 014 OPZ - Střednědobý 
plán rozvoje sociálních 
služeb ve správním 
obvodu ORP Příbram 

5115 Povinné 
pojistné na 
sociální 
zabezpečení 10 
% 

14 500,00 

RP0065 719 - 
OVV 

4349 5032 13013 014 OPZ - Střednědobý 
plán rozvoje sociálních 
služeb ve správním 

5124 Povinné 
pojistné na 
veřejné 

46 750,00 
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obvodu ORP Příbram zdravotní 
pojištění 85 % 

RP0065 719 - 
OVV 

4349 5032 13013 014 OPZ - Střednědobý 
plán rozvoje sociálních 
služeb ve správním 
obvodu ORP Příbram 

5125 Povinné 
pojistné na 
veřejné 
zdravotní 
pojištění 10 % 

5 500,00 

RP0065 719 - 
OVV 

4349 5032  014 OPZ - Střednědobý 
plán rozvoje sociálních 
služeb ve správním 
obvodu ORP Příbram 

5123 Povinné 
pojistné na 
veřejné 
zdravotní 
pojištění - 
spoluúčast 5 % 

2 750,00 

RP0065 719 - 
OVV 

4349 5137  014 OPZ - Střednědobý 
plán rozvoje sociálních 
služeb ve správním 
obvodu ORP Příbram 

5145 Drobný hmotný 
dlouhodobý 
majetek 5 % 

3 000,00 

RP0065 719 - 
OVV 

4349 5137 13013 014 OPZ - Střednědobý 
plán rozvoje sociálních 
služeb ve správním 
obvodu ORP Příbram 

5146 Drobný hmotný 
dlouhodobý 
majetek 85 % 

51 000,00 

RP0065 719 - 
OVV 

4349 5137 13013 014 OPZ - Střednědobý 
plán rozvoje sociálních 
služeb ve správním 
obvodu ORP Příbram 

5147 Drobný hmotný 
dlouhodobý 
majetek 10 % 

6 000,00 

RP0065 719 - 
OVV 

6171 5011  001 Činnost místní 
správy 

182 Platy 
zaměstnanců 

-50 787,08 

RP0065 719 - 
OVV 

6171 5901  005 Neinvestiční 
transfery - předpoklad 

5027 REZERVA: 
Předpoklad 
přijatých dotací 

-964 954,36 

 
 
5 d) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020, tj. příjmů kapitoly 741 - OE (neinvestiční 
transfery) a běžných výdajů kapitoly 719 - OVV z důvodu přijetí 1. splátky neinvestiční účelové dotace 
(ÚZ 13011) ve výši 4.457.000,00 Kč z  MPSV na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou 
působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí na rok 2020 

úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020, tj. příjmů kapitoly 741 - OE (neinvestiční transfery) a 
běžných výdajů kapitoly 719 - OVV z důvodu přijetí 1. splátky neinvestiční účelové dotace (ÚZ 13011) 
ve výši 4.457.000,00 Kč z  MPSV na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou 
působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí na rok 2020. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0059 741 - OE  4116 13011 001 
Neinvestiční 
přijaté 
transfery 

48 Neinvestiční dotace SR  4 457 000,00 

RP0059 741 - OE  4116  001 
Neinvestiční 
přijaté 
transfery 

1830 Předpoklad -4 457 000,00 

RP0066 719 - 
OVV 

4319 5167 13011 006 Dotace 
MPSV na 
SPOD 

2851 Služby školení a 
vzdělávání 

90 000,00 

RP0066 719 - 
OVV 

4319 5169 13011 006 Dotace 
MPSV na 
SPOD 

2844 Nákup služeb 8 000,00 

RP0066 719 - 
OVV 

4319 5139 13011 006 Dotace 
MPSV na 
SPOD 

2843 Nákup materiálu 13 500,00 

RP0066 719 - 
OVV 

4319 5156 13011 006 Dotace 
MPSV na 
SPOD 

2848 Pohonné hmoty 32 500,00 

RP0066 719 - 
OVV 

4319 5173 13011 006 Dotace 
MPSV na 
SPOD 

2845 Cestovné 10 000,00 

RP0066 719 - 
OVV 

4319 5178 13011 006 Dotace 
MPSV na 
SPOD 

4186 Nájemné za nájem s 
právem koupě 

42 500,00 

RP0066 719 - 
OVV 

4319 5161 13011 006 Dotace 
MPSV na 
SPOD 

2847 Poštovné 1 500,00 
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RP0066 719 - 
OVV 

4319 5136 13011 006 Dotace 
MPSV na 
SPOD 

2850 Nákup knih 1 500,00 

RP0066 719 - 
OVV 

4319 5011 13011 006 Dotace 
MPSV na 
SPOD 

1089 Platy 3 154 522,00 

RP0066 719 - 
OVV 

4319 5031 13011 006 Dotace 
MPSV na 
SPOD 

1090 Sociální pojištění 782 322,00 

RP0066 719 - 
OVV 

4319 5032 13011 006 Dotace 
MPSV na 
SPOD 

1091 Zdravotní pojištění 283 907,00 

RP0066 719 - 
OVV 

4319 5038 13011 006 Dotace 
MPSV na 
SPOD 

1094 Povinné pojištění 13 249,00 

RP0066 719 - 
OVV 

4319 5424 13011 006 Dotace 
MPSV na 
SPOD 

1861 Náhrada mezd v době 
nemoci 

23 500,00 

RP0066 719 - 
OVV 

6171 5011  001 Činnost 
místní správy 

182 Platy zaměstnanců -3 154 522,00 

RP0066 719 - 
OVV 

6171 5031  001 Činnost 
místní správy 

184 Sociální pojištění -782 322,00 

RP0066 719 - 
OVV 

6171 5032  001 Činnost 
místní správy 

185 Zdravotní pojištění -283 907,00 

RP0066 719 - 
OVV 

6171 5136  001 Činnost 
místní správy 

188 Knihy, učební pomůcky a 
tisk 

-1 500,00 

RP0066 719 - 
OVV 

6171 5424  001 Činnost 
místní správy 

1803 Náhrada mezd v době 
nemoci 

-23 500,00 

RP0066 719 - 
OVV 

6171 5038  001 Činnost 
místní správy 

186 Ostatní povinné pojištění 
(4,2 promile) 

-13 249,00 

RP0066 719 - 
OVV 

6171 5139  001 Činnost 
místní správy 

190 Nákup materiálu -13 500,00 

RP0066 719 - 
OVV 

6171 5156  004 Provoz 
osobních 
automobilů 

251 Pohonné hmoty a maziva -32 500,00 

RP0066 719 - 
OVV 

6171 5173  001 Činnost 
místní správy 

204 Cestovné -10 000,00 

RP0066 719 - 
OVV 

6171 5169  001 Činnost 
místní správy 

195 Nákup ostatních služeb -50 500,00 

RP0066 719 - 
OVV 

6171 5167  001 Činnost 
místní správy 

194 Školení a vzdělávání -90 000,00 

RP0066 719 - 
OVV 

6171 5161  001 Činnost 
místní správy 

191 Služby pošt -1 500,00 

 
                                                         hl.  pro  7 

 
 
6) Oranžový přechod v ul. Čs. armády - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku 

R.usn.č.291/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku č. OP 08_19 k projektu „Oranžový přechod 
v ul. Čs. armády“, poskytnutého z Nadace ČEZ, jehož předmětem je změna termínu realizace akce      
do 31.05.2020. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
7) Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci hasičské zbrojnice Březové Hory 

R.usn.č.292/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

podání žádosti o dotaci v rámci dotačního programu Účelové investiční dotace pro jednotky sboru 
dobrovolných hasičů obcí na projekt „Rekonstrukce hasičské zbrojnice Březové Hory“. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
8) Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 242/OIRM/2020 „Obnova vodovodu v ulici Horymírova          
a kanalizace v křižovatce s ulicí Třemošenskou“ 
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R.usn.č.293/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

1) snížení rozsahu prací a změnu použitého materiálu vodovodu při realizaci stavby, které se  projeví 
snížením původní předpokládané ceny z 2.969.997,00 Kč bez DPH (3.593.696,37 Kč s DPH)               
na 2.520.575,00 Kč bez DPH (3.049.895,75 Kč s DPH), rozdíl je tedy 449.422,00 Kč bez DPH, tj. 
543.800,62 Kč s DPH,  
 

2) uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 242/OIRM/2020 „Obnova vodovodu v ulici Horymírova                
a kanalizace v křižovatce s ulicí Třemošenskou“, se společností 1. SčV, a. s., se sídlem Ke Kablu 
971, Praha 10, PSČ 100 00, IČO 47549793, se zohledněním méněprací ve výši 449.422,00 Kč bez 
DPH, to je 543.800,62 Kč včetně DPH, v aktualizovaném položkovém rozpočtu z 25.03.2020, který 
je nedílnou součástí dodatku č. 1 smlouvy. Celková hodnota díla tedy činí 2.520.575,00 Kč bez 
DPH, tj. 3.049.895,75 Kč s DPH. 

 
                                                         hl.  pro  7 

 
 
9) Dodatek č. 1 k SOD investiční akce „Úprava veřejného prostranství pěší zóna Cíl“ 

R.usn.č.294/2020        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

1) provedení nezbytně nutných prací pro dokončení investiční akce „Úprava veřejného prostranství 
pěší zóna Cíl“ dle Zadávacího listu č. 1 - 5, které představují vícepráce ve výši 498 479,04 Kč bez 
DPH (tj. 603 159,64 Kč s DPH),  

 
2) provedení dodatečně navržených změn investiční akce „Úprava veřejného prostranství pěší zóna 

Cíl“ dle Zadávacího listu č. 6, které představují méněpráce ve výši 10 400, 00 Kč bez DPH (tj. 
12 584,00 Kč s DPH) a vícepráce ve výši 108 610,08 Kč bez DPH (tj. 131 418,20 Kč s DPH),  

 
3) uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 187/OIRM/2020 na investiční akci „Úprava veřejného 

prostranství pěší zóna Cíl“ se společností SILNICE NEPOMUK s.r.o., U Pošty 513, 335 01 
Nepomuk, IČO: 26342812, kterým se mění číslo účtu objednatele, kterým dále dojde ke změně díla 
podle Změnových listů č. 1 – 6 a jímž se mění celková cena díla na částku 8 346 689,12 Kč bez 
DPH (tj. 10 099 493,80 Kč s DPH). 

 
 II.   u k l á d á    
OIRM administrovat uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 187/OIRM/2020 podle bodu I. tohoto 
usnesení. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
10) Revokace R.usn.č.129/2020 ze dne 24.02.2020 – Dotace 2020 –  oblast zdravotnictví 

R.usn.č.295/2020        
Rada    I.   r e v o k u j e 

R.usn.č.129/2020 ze dne 24.02.2020. 
 

II.   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 zdravotnictví“ formou účelové dotace dle předloženého 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. 

 
III.   u k l á d á   
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 18.05.2020. 
 

                                                         hl.  pro  7 
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11) Revokace R.usn.č.130/2020 ze dne 24.02.2020 – Dotace 2020 –  oblast sociální 

R.usn.č.296/2020      
Rada    I.   r e v o k u j e 

R.usn.č.130/2020 ze dne 24.02.2020. 
 

II.   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 sociální“ formou účelové dotace dle předloženého 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. 
 
III.   u k l á d á   
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 18.05.2020. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
12) Revokace R.usn.č.131/2020 ze dne 24.02.2020 – Dotace 2020 Kulturní aktivity 

R.usn.č.297/2020        
Rada    I.   r e v o k u j e 

R.usn.č.131/2020 ze dne 24.02.2020. 
 

II.   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 – Kulturní aktivity“ formou účelové dotace dle předloženého sníženého 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. 

 
III.   u k l á d á   
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 18.05.2020. 

 
                                                         hl.  pro  7 

 
 
13) Revokace R.usn.č.132/2020 ze dne 24.02.2020 – Dotace 2020 Památky místního významu 

R.usn.č.298/2020        
Rada    I.   r e v o k u j e  

R.usn.č.132/2020 ze dne 24.02.2020. 
 

II.   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 – Památky místního významu“ formou účelové dotace dle předloženého sníženého návrhu.  

 
III.   u k l á d á   
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 18.05.2020. 

 
                                                         hl.  pro  7 

 
 
14) Revokace R.usn.č.133/2020 ze dne 24.02.2020 – Dotace 2020 Zahraniční a meziobecní spolupráce 

R.usn.č.299/2020        
Rada    I.   r e v o k u j e 

R.usn.č.133/2020 ze dne 24.02.2020. 
 

II.   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 – Zahraniční a meziobecní spolupráce“ formou účelové dotace dle předloženého sníženého 
návrhu.  
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  III.   u k l á d á   

OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 18.05.2020. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
15) Revokace R.uns.č.134/2020 ze dne 24.02.2020 – Dotace 2020 Jednorázové sportovní akce 

R.usn.č.300/2020        
Rada    s t a h u j e   

předložený materiál z dnešního jednání RM. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
16) Revokace R.uns.č.135/2020 ze dne 24.02.2020 – Dotace 2020 Vrcholový sport 

R.usn.č.301/2020        
Rada    I.   r e v o k u j e 

R.uns.č.135/2020 ze dne 24.02.2020. 
 

II.   d o p o r u č u j e   ZM 
1) schválit poskytnutí programových dotací podaných v rámci „Programu pro poskytování dotací pro rok 

2020 – Vrcholový sport 2020“ formou účelové dotace dle předloženého sníženého 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,  

 
2) schválit úpravu rozpisu rozpočtu na rok 2020 na straně běžných výdajů kapitoly 777 – OŠKS, tj. 

snížení prvku 3466 (Podpora - VRCHOLOVÝ A VÝKONNOSTNÍ SPORT) o částku 5.280.000,00 Kč 
a navýšení prvku č. 3400 (Neinvestiční transfery spolkům) ve stejné výši z důvodu poskytnutí 
programových dotací. 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
Kap. 777 – OŠKS, prvek 3466, paragraf 3419, pol. 5901  - 5.280.000,00 Kč 
Kap. 777 – OŠKS, prvek 3400, paragraf 3419, pol. 5222 + 5.280.000,00 Kč 

 
III.   u k l á d á   
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 18.05.2020. 

 
                                                         hl.  pro  7 

 
 
17) Revokace R.uns.č.136/2020 ze dne 24.02.2020 – Dotace 2020 Reprezentant ČR 

R.usn.č.302/2020        
Rada    I.   r e v o k u j e 

R.uns.č.136/2020 ze dne 24.02.2020. 
 

II.   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 – Reprezentant ČR 2020“ formou účelové dotace dle předloženého sníženého 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. 

  
III.   u k l á d á   
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 18.05.2020. 

 
                                                         hl.  pro  7 
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18) Revokace R.uns.č.137/2020 ze dne 24.02.2020 – Dotace 2020 Činnost sportovních organizací 

R.usn.č.303/2020        
Rada    I.   r e v o k u j e 

R.uns.č.137/2020 ze dne 24.02.2020. 
 

II.   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 – Činnost sportovních organizací 2020“ formou účelové dotace dle předloženého sníženého 
návrhu varianty B 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. 

  
III.   u k l á d á   
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 18.05.2020. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
19) Revokace R.usn.č.101/2020 ze dne 10.02.2020 – Dotace 2020 Výchova a vzdělávání 

R.usn.č.304/2020        
Rada    I. r e v o k u j e   

R.usn.č.101/2020 ze dne 10.02.2020. 
 

II.   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 předloženého sníženého 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. 

 
III.   u k l á d á   
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 18.05.2020. 
 

                                                         hl.  pro  7  
 
 
20) MŠ Pohádka - souhlas zřizovatele s bezúplatným převodem majetku 

R.usn.č.305/2020        
Rada    s o u h l a s í  

s tím, aby Mateřská škola Pohádka, Hradební 66, 261 01 Příbram I předala bezúplatně nepotřebný 
majetek, a to elektrickou fritézu Fagor typu FE-25-1C v zůstatkové ceně 8.000,00 Kč bez DPH 
Waldorfské škole Příbram – mateřská škola, základní škola a střední škola, Hornická 327, 261 01 
Příbram II, přičemž tento majetek zůstává ve vlastnictví zřizovatele. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
21) Jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele 
Základní školy, Příbram II, Jiráskovy sady 273 

R.usn.č.306/2020        
Rada   v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),        

ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,              
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, dle vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních 
komisích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s usnesením Rady města Příbram č.228/2020      
ze dne 23.03.2020 
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I.   j m e n u j e  
konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 ve složení: 
 
pan/paní 
Mgr. Jan Konvalinka, člen určený zřizovatelem, předseda komise 
Ing. Lea Enenkelová, člen určený zřizovatelem 
Mgr. Blanka Suchanová, člen určený krajským úřadem 
Mgr. Věra Ritz-Radlinská Scherlingová, inspektor ČŠI 
Mgr. Karel Derfl, 1. odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství  
        podle druhu a typu příslušné školy – člen určený ČŠI 
Šárka Křivánková, 2. odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství  
        podle druhu a typu příslušné školy – člen určený ČŠI 
Mgr. Hana Machutová, pedagogický pracovník školy 
PhDr. Bc. Klára Vondrušková, člen školské rady    
 
II.   p o v ě ř u j e  
paní Mgr. Věru Holou funkcí tajemníka komise; tajemník není členem konkursní komise. 

 
                                                         hl.  pro  7 

 
 
22) Jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele 
Mateřské školy Pohádka 

R.usn.č.307/2020        
Rada   v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),       

ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,               
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, dle vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních 
komisích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s usnesením Rady města Příbram č.227/2020      
ze dne 23.03.2020 

 
I.    j m e n u j e  
konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace Mateřská škola Pohádka ve složení: 
 
pan/paní 
Mgr. Zorka Brožíková, člen určený zřizovatelem, předseda komise 
Ing. Lea Enenkelová, člen určený zřizovatelem 
Mgr. Blanka Suchanová, člen určený krajským úřadem 
Mgr. Dana Macková, inspektor ČŠI 
Mgr. Karel Derfl, 1. odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství  
        podle druhu a typu příslušné školy – člen určený ČŠI 
Šárka Křivánková, 2. odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství  
        podle druhu a typu příslušné školy – člen určený ČŠI 
Ivana Šrainová, pedagogický pracovník školy 
 
II.   p o v ě ř u j e  
paní Bc. Martu Pávkovou funkcí tajemníka komise; tajemník není členem konkursní komise. 

 
                                                         hl.  pro  7 

 
 
23) Jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele 
Mateřské školy Perníková chaloupka 

R.usn.č.308/2020        
Rada   v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),       

ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,              
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, dle vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních 
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komisích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s usnesením Rady města Příbram č.227/2020       
ze dne 23.03.2020 

 
I.   j m e n u j e  
konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace Mateřská škola Perníková chaloupka ve složení: 
 
pan/paní 
Mgr. Zorka Brožíková, člen určený zřizovatelem, předseda komise 
Ing. Lea Enenkelová, člen určený zřizovatelem 
Mgr. Blanka Suchanová, člen určený krajským úřadem 
Mgr. Dana Macková, inspektor ČŠI 
Mgr. Karel Derfl, 1. odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství  
        podle druhu a typu příslušné školy – člen určený ČŠI 
Šárka Křivánková, 2. odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství  
        podle druhu a typu příslušné školy – člen určený ČŠI 
Lenka Vyskočilová, pedagogický pracovník školy 

 
II.   p o v ě ř u j e  
paní Bc. Martu Pávkovou funkcí tajemníka komise; tajemník není členem konkursní komise. 

 
                                                         hl.  pro  7 

 
 
24) Jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele 
Mateřské školy, Příbram VII, Jana Drdy 496 

R.usn.č.309/2020        
Rada   v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),       

ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,               
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, dle vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních 
komisích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s usnesením Rady města Příbram č.227/2020      
ze dne 23.03.2020 

 
I.    j m e n u j e  
konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace Mateřská škola, Příbram VII, Jana Drdy 496 ve složení: 
 
pan/paní 
Mgr. Zorka Brožíková, člen určený zřizovatelem, předseda komise 
Ing. Lea Enenkelová, člen určený zřizovatelem 
Mgr. Blanka Suchanová, člen určený krajským úřadem 
Mgr. Dana Macková, inspektor ČŠI 
Mgr. Karel Derfl, 1. odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství  
        podle druhu a typu příslušné školy – člen určený ČŠI 
Šárka Křivánková, 2. odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství  
        podle druhu a typu příslušné školy – člen určený ČŠI 
Dagmar Kalátová, pedagogický pracovník školy 

 
 II.   p o v ě ř u j e  
paní Bc. Martu Pávkovou funkcí tajemníka komise; tajemník není členem konkursní komise. 

 
                                                         hl.  pro  7 

 
 
25) Přísedící Okresního soudu v Příbrami – opětovné zvolení 

R.usn.č.310/2020        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM 

zvolit do funkce přísedících Okresního soudu v Příbrami pro funkční období 2020 – 2024 paní Jaroslavu 
Stojčetović a pana Václava Řapka. 
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II.   u k l á d á 
OVV zařadit tento materiál do programu Zasedání zastupitelstva města Příbram dne 18.05.2020. 

 
                                                         hl.  pro  7 

 
 
26) Návrh programu 16. zasedání ZM dne 18.05.2020 

R.usn.č.311/2020        
Rada    s o u h l a s í  

s návrhem programu 16. zasedání ZM dne 18.05.2020 s tím, že do programu budou zařazeny nejen 
všechny materiály, které byly zahrnuty do programu 15. zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 
16.03.2020, ale  i další materiály určené na základě jednání RM dne 04.05.2020. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
27) Revokace R.usn.č.98/2020 ze dne 10.02.2020 – Dotace 2020 - Životní prostředí 

R.usn.č.312/2020        
Rada    I.   r e v o k u j e 

R.usn.č.98/2020 ze dne 10.02.2020. 
 

II.   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 předloženého 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. 
 
III.   u k l á d á   
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 18.05.2020. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
28) Žádost osvobození od úhrady příspěvku na provoz Dětských skupin a RHS v termínu od 1. 4. 2020 
do doby otevření střediska DS RHS Příbram 

R.usn.č.313/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

předloženou žádost o osvobození od úhrady příspěvku na provoz Dětských skupin a RHS v termínu    
od 1. 4. 2020 do doby otevření střediska DS RHS Příbram. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
29) Žádost o schválení průběžného přijímání darů v souvislosti s COVID-19 

R.usn.č.314/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

průběžné přijímání darů v souvislosti s COVID-19. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
30) Projekt „Poznejte ulice Příbrami“ 

R.usn.č.315/2020        
Rada    I.   s o u h l a s í  

s umístěním dodatkových tabulek vysvětlujících pojmenování ulic a jiných veřejných prostranství 
v místech dle přílohy č. 1.  
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II.   u k l á d á  
OKM, OŠKS a OOA učinit kroky související s realizací projektu „Poznejte ulice Příbrami“. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
31) Ukončení členství města Příbram v Radě Svazu měst a obcí 

R.usn.č.316/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

ukončení členství města Příbram v Radě Svazu měst a obcí České republiky. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
32) Uzavření smlouvy o spolupráci 

R.usn.č.317/2020        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy ve smyslu § 1746, odst. 2 Občanského zákoníku ve věci spolupráce s Bc. Stanislavem 
Břeněm, fyzickou osobou, která není zapsána v Obchodním rejstříku, IČO: 66320038, sídlo podnikání 
Jeronýmova 233, 273 08 Pchery (adresa provozovny: Ke Skalám 526, Příbram V) za částku              
20.000,00 Kč/měsíc + DPH (celkem 24.200,00 Kč/měsíc), na dobu určitou do 31. 12. 2021. 

  
 II.   u k l á d á  
OKM ve spolupráci s OPVZ zajistit uzavření smlouvy v souladu s bodem I. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
33) Schválení SML o SML budoucí zřízení věcného břemene rušeného podchodu v ul. Mariánská 

R.usn.č.318/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí zřízení věcného břemene akce „Osazení trubních propustků     
pod drážním tělesem do rušeného podchodu, navazující na stavbu SŽDC - Zrušení železničního mostu 
ŽST Příbram“, a to za úplatu 11.000 Kč bez DPH.   
 
                                                        hl.  pro  7 
 
 

34) Schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně 
souvisejících vodovodů a kanalizací 

R.usn.č.319/2020        
Rada    s t a h u j e 
 předložený materiál z dnešního jednání RM. 
  

                                                         hl.  pro  7 
 

 
35) Art Parking 

R.usn.č.320/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

realizaci projektu Art Parking. Jde o kombinaci autokina a divadelních představení na parkovišti          
pod Svatou Horou. V rámci těchto akcí budou dodržována veškerá hygienická opatření související 
s aktuální situací. Vstupné za automobil - 200 Kč s tím, že 50 Kč z každé vstupenky bude věnováno       
na transparentní účet města Příbram.  
 

                                                         hl.  pro  7 
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36) Návrh na uzavření pachtovní smlouvy na propachtování pozemků v k. ú. Trhové Dušníky  

R.usn.č.321/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření pachtovní smlouvy mezi městem Příbram jako propachtovatelem a Šimonem Gožďálem, 
bytem U Kublova 1021/20, 14700 Praha 4, IČO: 74576526, jako pachtýřem, na propachtování pozemků 
p.č. 547/1, 547/15, 547/16, 547/17 a 547/7 v katastrálním území Trhové Dušníky. 
Podmínky pachtu: za účelem provozování zemědělské výroby, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 
5 let, za pachtovné ve výši 2.376,00 Kč/ha/rok, s úpravou pachtovného o roční míru inflace vždy          
za uplynulý kalendářní rok, s tím, že k pachtovnému bude uplatňována daň z přidané hodnoty ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění v souladu s platnou právní úpravou, s povinností pachtýře zaplatit 
propachtovateli úrok z prodlení ve výši podle právních předpisů za každý den prodlení s platbou 
pachtovného, podpacht jinému subjektu bude možný jen s výslovným písemným souhlasem 
propachtovatele a s tím, že propachtovatel je povinen dodržovat provozní řád skládky Květná, který 
bude přílohou této smlouvy. 

 
                                                         hl.  pro  6 

(nepřítomen 1) 
 
 

37) Žádost o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu A 217/OSM/2019 ze dne 29.4.2019 

Hlasováno o návrhu Ing. Rottera. 
R.usn.č.322/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu A 217/OSM/2019 ze dne 29.4.2019, která byla uzavřena 
mezi městem Příbram a společností Olife Energy Net, a.s., se sídlem Lazarská 11/6, 120 00 Praha 2 – 
Nové Město, IČO 29291879, jehož předmětem bude smluvní ujednání o prodloužení pronájmu z doby 
určité 7 let, s účinností ode dne 01.05.2019 na dobu určitou 10 let, s účinností ode dne podpisu tohoto 
dodatku.  
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena. 
 

                                                         hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 

 
 
38) Žádost o prodej, případně pronájem části pozemku p. č. 1376/4 o výměře cca 60 m2 z celkové výměry 
1045 m2 v katastrálním území Příbram 

R.usn.č.323/2020        
Rada    n e s c h v a l u j e  

1) záměr prodat část pozemku p. č. 1376/4 o výměře cca 60 m2 z celkové výměry 1045 m2 
v katastrálním území Příbram (část pozemku vyznačena v situačním snímku, který je přílohou 
předloženého materiálu). 

 
2) záměr pronajmout část pozemku p. č. 1376/4 o výměře cca 60 m2 z celkové výměry 1045 m2 

v katastrálním území Příbram (část pozemku vyznačena v situačním snímku, který je přílohou 
předloženého materiálu). 

                                         
                                                         hl.  pro  6 

(nepřítomen 1) 
 

 
39) Žádost o prodej části pozemku p. č. 521/2 o výměře cca 195 m2 z celkové výměry 4601 m2 a části 
pozemku p. č. 521/65 o výměře cca 37 m2 z celkové výměry 3104 m2, oba v k. ú. Březové Hory  

R.usn.č.324/2020        
Rada    n e s c h v a l u j e  

záměr prodat část pozemku p. č. 521/2 o výměře cca 195 m2 z celkové výměry 4601 m2 a část 
pozemku p. č. 521/65 o výměře cca 37 m2 z celkové výměry 3104 m2, oba v katastrálním území 
Březové Hory. 
 

                                                         hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 
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40) Žádost o propachtování části pozemku p. č. 123/133 o výměře 96 m2 z celkové výměry 173 m2, 
pozemku p. č. 101 a pozemku p. č. 123/134, vše v katastrálním území Brod u Příbramě 

R.usn.č.325/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

1) úhradu částky za bezesmluvní užívání části pozemku p. č. 123/133 o výměře 96 m2 z celkové 
výměry 173 m2, ve výši 18 Kč/m2/rok (dle geom. plánu č. 146-247/2001 se jedná o nově vzniklý 
pozemek p. č. 123/113), pozemku p. č. 101, ve výši 18 Kč/m2/rok a pozemku p. č. 123/134,           
ve výši 18 Kč/m2/rok, vše v katastrálním území Brod u Příbramě, společně a nerozdílně manžely 
…………, oba bytem …………, a to zpětně od  14.1.2020, 

 
2) uzavření pachtovní smlouvy na propachtování části pozemku p. č. 123/133 o výměře 96 m2 

z celkové výměry 173 m2 (dle geom. plánu č. 146-247/2001 se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 
123/113), za cenu 18Kč/m2/rok, pozemku p. č. 101, za cenu 18 Kč/m2/rok a pozemku p. č. 123/134, 
za cenu 18 Kč/m2/rok, vše v katastrálním území Brod u Příbramě, mezi propachtovatelem městem 
Příbram a pachtýři …………, oba bytem …………, na dobu neurčitou, s dvanáctiměsíční výpovědní 
dobou. 
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 

(nepřítomen 1) 
 
  

41) Žádost o pronájem části pozemku p. č. 659/3 o výměře 9 m2 z celkové výměry 1902 m2 v katastrálním 
území Jerusalem 

R.usn.č.326/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

1) úhradu částky za bezesmluvní užívání části pozemku p. č. 659/3 o výměře 9 m2 z celkové výměry 
1902 m2 (dle geometrického plánu č. 7-154/2018 se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 659/6) 
v katastrálním území Jerusalem, ve výši 51 Kč/m2/rok, panem …………, bytem …………, a to 
zpětně od 23.7.2019, 
 

2) pronájem části pozemku p. č. 659/3 o výměře 9 m2 z celkové výměry 1902 m2 (dle geometrického 
plánu č. 7-154/2018 se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 659/6) v katastrálním území Jerusalem, 
za cenu 51 Kč/m2/rok, panu …………, bytem …………, na dobu určitou 1 rok, s účinností ode dne 
podpisu smlouvy o pronájmu, za účelem dočasného parkování vozidla, s tím, že ve smlouvě             
o pronájmu bude výslovně uvedeno, že pronajímatel zásadně nesouhlasí s dodatečnou legalizací 
stavby na této části pozemku a že nejpozději k poslednímu dni platnosti této smlouvy bude 
nájemcem zbourána nezlegalizovaná stavba na této části pozemku se nacházející. 

 
                                                         hl.  pro  6 

(nepřítomen 1) 
 

 
42) 1. Návrh na částečnou revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram č. 595/2016/ZM ze dne 
14.11.2016 
2. Žádost o prodej pozemků v katastrálním území Březové Hory 

R.usn.č.327/2020        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

v návaznosti na usnesení č. 950/2016, bodu V. Rady města Příbram ze dne 17.10.2016, zvýšení 
náhrady za bezesmluvní užívání pozemku p. č. st. 422/1 a pozemku p. č. st. 1989, oba v katastrálním 
území Březové Hory, z původní částky 31 Kč/m2/rok na částku ve výši 62 Kč/m2/rok, a to od 04.05.2020 
do doby, kdy bude bezesmluvní užívání trvat, a to společností NIKA, s.r.o., se sídlem Kladenská 384, 
261 01 Příbram VI – Březové Hory, IČO 62954181. 
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II.   d o p o r u č u j e   ZM 
schválit částečnou revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram č. 595/2016/ZM ze dne 14.11.2016, 
a to bodů I., II. a III. 
 
III.   d o p o r u č u j e   ZM 
schválit  prodej  pozemků, vše v katastrálním území Březové Hory, a to pozemku p. č. st. 422/1,           
za cenu 1.034 Kč/m2,  pozemku p. č. st. 1989,  za cenu 1.034 Kč/m2 a části pozemku p. č. 185/7              
o výměře cca 15 m2 z celkové výměry 143 m2 (pod schodištěm, část vyznačena v situačním snímku, 
který tvoří přílohu předloženého materiálu), za cenu 1.034 Kč/m2, do vlastnictví společnosti NIKA, s.r.o., 
se sídlem Kladenská 384, 261 01  Příbram VI – Březové Hory, IČO 62954181, s podmínkou 
bezplatného zřízení věcného břemene uložení, provozu, údržby a oprav  vodovodního a kanalizačního 
řadu, ve prospěch prodávajícího, a to pouze v případě prokázání existence těchto sítí v předmětu kupní 
smlouvy  a dále s tím, že kupující uhradí náklady spojené se změřením a vytyčením vodovodního         
a kanalizačního řadu a uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku ve výši 4.000 Kč. 
 
IV.  u k l á d á  
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 18.05.2020. 
 

                                                         hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 

 
 
43) Žádost o prodej tří různých částí z pozemku p. č. 16 v katastrálním území Březové Hory 

R.usn.č.328/2020        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

1) úhradu částky za bezesmluvní užívání části pozemku p. č. 16 o výměře 355 m2 z celkové výměry 
574 m2 (dle geometrického plánu č. 2124-336/2019 se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 16/1) 
v katastrálním území Březové Hory, ve výši 15 Kč/m2/rok, paní …………, bytem …………, a to 
zpětně za tři roky, 

2) úhradu částky za bezesmluvní užívání části pozemku p. č. 16 o výměře 208 m2 z celkové výměry 
574 m2 (dle geometrického plánu č. 2124-336/2019 se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 16/2) 
v katastrálním území Březové Hory, ve výši 15 Kč/m2/rok, společně a nerozdílně manžely …………, 
bytem …………, a to zpětně za tři roky, 

3) úhradu částky za bezesmluvní užívání části pozemku p. č. 16 o výměře 11 m2 z celkové výměry 
574 m2 (dle geometrického plánu č. 2124-336/2019 se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 16/3) 
v katastrálním území Březové Hory, ve výši 15 Kč/m2/rok, společně a nerozdílně manžely …………, 
bytem …………, a to zpětně za tři roky. 

 
II.   d o p o r u č u j e   ZM 
1) schválit prodej části pozemku p. č. 16 o výměře 355 m2 z celkové výměry 574 m2 (dle 

geometrického plánu č. 2124-336/2019 se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 16/1) v katastrálním 
území Březové Hory, za cenu 380 Kč/m2, paní …………, bytem …………, 

2) schválit prodej části pozemku p. č. 16 o výměře 208 m2 z celkové výměry 574 m2 (dle 
geometrického plánu č. 2124-336/2019 se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 16/2) v katastrálním 
území Březové Hory, za cenu 380 Kč/m2, do SJM …………, bytem  …………, 

3) schválit prodej části pozemku p. č. 16 o výměře 11 m2 z celkové výměry 574 m2 (dle geometrického 
plánu č. 2124-336/2019 se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 16/3) v katastrálním území Březové 
Hory, za cenu 380 Kč/m2, do SJM …………, bytem …………. 

 
III.   u k l á d á   
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 18.5.2020. 
 

                                                         hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 
 

 
44) Žádost o doprojednání věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN včetně 
chráničky pro optický kabel přes pozemek p. č. 715/151 v k. ú. Březové Hory  

R.usn.č.329/2020        
Rada    s c h v a l u j e  
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zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN a chráničky HDPE pro ZOK přes pozemek ve 
vlastnictví města Příbram p. č. 715/151 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. 
 
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: 
pozemek p. č. 715/151 – místní komunikace IV. tř. (chodník) 
                                     – uložení v komunikaci IV. tř. za cenu 100 Kč/bm. 
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
 

                                                        hl.  pro  7 
 

 
45) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kanalizační přípojky – p. č. 101/6 a p. č. 101/33, 
k. ú. Žežice 

R.usn.č.330/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení kanalizační přípojky přes pozemky ve vlastnictví města Příbram  
p. č. 101/6 a p. č. 101/33, oba v k. ú. Žežice, ve prospěch pozemků p. č. 101/4 a p. č. 334/25, oba 
v k. ú. Žežice, 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 pozemků, v jejichž prospěch se věcné břemeno zřizuje.  

 
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: 
pozemky p. č. 101/6, p. č. 101/33 – komunikace II. tř., ostatní pozemek 
                                                      – uložení protlakem pod komunikací za cenu 100 Kč/bm 
                                                      – uložení v ostatním pozemku za cenu 50 Kč/bm. 
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 

46) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení přípojky vodovodu, přípojky kanalizace            
a budoucího umístění celkem 4 ks šachtic – p. č. 3221, p. č. 1938/1, p. č. 1936/1 a p. č. 1937/1,  
vše v k. ú. Příbram 

R.usn.č.331/2020        
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 p. č. 3221, p. č. 1938/1, p. č. 1936/1 a p. č. 1937/1, vše v k. ú. Příbram a dále zřízení 
věcného břemene umístění 1 ks vodovodní šachtice na pozemku p. č. 3221 a celkem 3 ks revizních 
šachtic, a to vždy po 1 ks na pozemcích p. č. 1938/1, p. č. 1936/1 a p. č. 1937/1, ve prospěch pozemku 
p. č. 1938/9 v k. ú. Příbram, 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.  

 
Věcné břemeno bude oceněno zvlášť pro každou inž. síť dle "Zásad", a to:  
pozemek p. č. 3221 – komunikace III. tř., ostatní pozemek 
                                – uložení křížením komunikace za cenu 700 Kč/bm 
                                – uložení v ostatním pozemku za cenu 50 Kč/bm 
                                – umístění vodovodní šachtice za cenu 100 Kč/ks 
pozemky p. č. 1938/1, p. č. 1936/1 a p. č. 1937/1 – ostatní pozemek  
                                                                               – uložení v ostatním pozemku za cenu 50 Kč/bm 
                                                                               – umístění 3 ks revizních šachtic za cenu 100 Kč/ks.                                                                        
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.  
 

                                                         hl.  pro  7 
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47) Informace o podání výpovědi ze Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 7/99/359/OSB/K ze dne 
06.05.1999, ve znění pozdějších dodatků 

R.usn.č.332/2020        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í 

informaci o výpovědi ze Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 7/99/359/OSB/K ze dne 06.05.1999,    
ve znění pozdějších dodatků č. 1 až č. 6, mezi pronajímatelem městem Příbram a nájemcem – Českou 
stranou sociálně demokratickou, se sídlem Hybernská 1033/7, Nové Město Praha 1, 110 00                            
Praha, IČO 00409171, podanou ze strany nájemce s tím, že nájemní vztah zaniká ke dni 30.06.2020. 

   
             hl.  pro  7 

 
 

48) Záměr prodeje městského turistického vláčku formou výběrového řízení 

R.usn.č.333/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

záměr prodeje speciálního tahače přívěsů pro dopravu osob včetně 3 ks speciálních přívěsů pro 
dopravu osob (Městský turistický vláček), RZ: 2SM 6800, formou výběrového řízení – obálkovou 
metodou, nejvyšší nabídce s tím, že minimální cena činí 483 000,00 Kč a je stanovena znaleckým 
posudkem č. 3904/14/2020. 
 

                                                         hl.  pro  6 
zdrž.     1  

 
 
49) MK Horymírova - vícenáklady na úpravu povrchu pod finální povrch 

R.usn.č.334/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 264/SOSH/2020 na doplňující práce (odstranění nerovností, 
začištění, napojení vjezdů a přípravu povrchu před pokládkou finálního povrchu), se společností 
Energon Dobříš s.r.o., IČO 25727362, za nabídkovou cenu 98 957,00 Kč bez DPH / 119 738,00Kč         
s DPH, dle položkového rozpočtu ze dne 17.04.2020, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
50) Přijetí dotace na projekt „Chytrá Příbram II“ 

R.usn.č.335/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

přijetí dotace z Operačního programu Zaměstnanost na projekt „Chytrá Příbram II“, a to ve výši max. 
4.383.896,25 Kč z Evropského sociálního fondu a max. 515.752,50 Kč ze státního rozpočtu ČR.   
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
51) Přidělení sociálního bytu 

R.usn.č.336/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

přidělení sociálního bytu č. 20, Příbram VI, U Dolu Anna 26, pro paní …………, trvale bytem  
 ………… podle Směrnice č. 1/2018/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města 
Příbram“. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
52) Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.01.2020 do 31.03.2020 včetně plnění usnesení 
ZM za minulá období 

R.usn.č.337/2020        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  
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předloženou  Zprávu  o kontrole  plnění  usnesení ZM Příbram za období od 01.01.2020 do 31.03.2020 
včetně plnění usnesení ZM za minulá období.  
 
II.   u k l á d á     
OVV zařadit uvedený materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 18.05.2020. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
53) Žádost o souhlas s projektem Cesty paměti - Brod 

R.usn.č.338/2020        
Rada    I.   n e s o u h l a s í  

s realizací projektu Cesty paměti na pozemcích ve vlastnictví města Příbram p.č. 4046/5 v k.ú. Příbram, 
dále na pozemcích v k.ú. Brod u Příbramě p.č. 152/20, p.č. 153/3, p.č.130/2, p.č.152/18, p.č.132/15, 
p.č. 237/12, p.č.226/1, p.č. 237/13 a p.č. 224/7, a na pozemcích v k.ú. Žežice p.č. 94/13, p.č. 350/36, 
p.č. 352/11, p.č.352/54, p.č. 352/13 a p.č. 354/11, tak jak je navržen do participativního rozpočtu 
Středočeského kraje – Můj kraj, dle popisu projektu, který je přílohou předloženého materiálu. 
 
II.   n e s o u h l a s í 
s převzetím, užíváním a závazkem údržby dokončené stavby alokovanou částkou v kapitole OV Brod 
(18000 CZK za 3 roky) po následující 3 roky. 
 

                                                         hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 

 
 

54) Revokace záměru zakázky – „Úklidové služby pro objekty Městského úřadu Příbram“ 

R.usn.č.339/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

revokaci záměru realizace veřejné zakázky „Úklidové služby pro objekty Městského úřadu Příbram“ 
usn.č. 169/2020 ze dne 24.02.2020: 
- bod I.: 

 změnu předpokládané hodnoty veřejné zakázky na 4 840 000 Kč bez DPH/5 856 400 Kč včetně 
DPH. 

 
                                                         hl.  pro  7 
 

 
55) Opatření navrhovaná KV ZM Příbram 

R.usn.č.340/2020        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

doporučení uvedená Kontrolním výborem Zastupitelstva města Příbram ve Zprávě o činnosti za rok 
2019. 

 
II.   u k l á d á  
OPVZ zpracovat metodický materiál k veřejným zakázkám malého rozsahu pro příspěvkové organizace 
v termínu do 30.06.2020. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
56) Opatření zřizovatele – obnovení provozu MŠ 

R.usn.č.341/2020        
Rada    r o z h o d l a 

obnovit provoz: 
a) Mateřské školy V Zahradě 
b) Mateřské školy Kličkova vila 
c) Mateřské školy Klubíčko 
d) Mateřské školy Perníková chaloupka 
e) Mateřské školy 28. října 55, Příbram VII 
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f)     Mateřské školy, Příbram VII, Bratří Čapků 278 
g) Mateřské školy Pohádka 
h) Mateřské školy, Příbram VII, Jana Drdy 496, 
i)     Mateřské školy, Příbram III, Jungmannova 91 
j)     Mateřské školy pod Svatou Horou 
k) Alternativní mateřské školy 
l)     Mateřské školy Rybička 
m) Mateřské školy, Příbram VII, Školní 131 
n) Mateřské školy Waldorfské školy Příbram – mateřské, základní školy a střední školy 
o) Dětských skupin a rehabilitačního stacionáře 

s účinností od 11. 05.2020. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 

57) MŠ, ZŠ, ZUŠ a CZSS – převod digitálních bezkontaktních teploměrů do majetku škol 

R.usn.č.342/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

převod digitálních bezkontaktních teploměrů ID: TEP 8898 do vlastnictví jednotlivých mateřských škol, 
základních škol, základních uměleckých škol a Centra sociálních a zdravotních služeb dle následujícího 
rozpisu: 

a) Mateřská škola V Zahradě – 1 ks 
b) Mateřská škola Kličkova vila – 1 ks 
c) Mateřská škola Klubíčko – 1 ks 
d) Mateřská škola Perníková chaloupka – 1 ks 
e) Mateřská škola 28. října 55, Příbram VII – 1 ks 
f)     Mateřská škola, Příbram VII, Bratří Čapků 278 – 2 ks 
g) Mateřská škola Pohádka – 1 ks 
h) Mateřská škola, Příbram VII, Jana Drdy 496 – 2 ks 
i)     Mateřská škola, Příbram III, Jungmannova 91 – 1 ks 
j)     Mateřská škola pod Svatou Horou – 1 ks 
k) Alternativní mateřská škola – 1 ks 
l)     Mateřská škola Rybička – 1 ks 
m) Mateřská škola, Příbram VII, Školní 131 – 2 ks 
n) Mateřská škola Waldorfské školy Příbram – mateřské, základní školy a střední školy – 1 ks 
o) Základní škola pod Svatou Horou – 1 ks 
p) ZŠ, Příbram – Březové Hory, Prokopská 337 – 2 ks 
q) ZŠ, Příbram II, Jiráskovy sady 273 – 1 ks 
r)     ZŠ Příbram VII, 28. října 1 – 1 ks 
s) ZŠ Příbram VII, Bratří Čapků 279, příspěvková organizace – 1 ks 
t)     ZŠ, Příbram VIII, Školní 75 – 1 ks 
u) Waldorfské školy Příbram – ZŠ a SŠ – 1 ks 
v) ZUŠ A. Dvořáka, Příbram III, Jungmannova 351 – 1 ks 
w) ZUŠ, Příbram I, nám. T. G. Masaryka 155 – 1 ks 
x) Centrum sociálních a zdravotních služeb – 1 ks 

 
                                                         hl.  pro  7 
 
 

58) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Příbram 2020 

R.usn.č.343/2020        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM  

schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města pro rok 2020 

 v předloženém znění. 

 

II.   u k l á d á     
OVV zařadit uvedený materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 18.05.2020. 
 

 
                                                         hl.  pro  7 
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59) Různé      

 
 
 
 
Zápis ověřili: 
Ing. Jiří Holý 
Mgr. Renáta Vesecká 
 
Mgr. Jan Konvalinka, 
starosta 
 
Zapsala: Iva Černohorská 
Příbram, dne: 06.05.2020 
 
Ověřeno: 15.05.2020 
Vyvěšeno: 15.05.2020 


