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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 15. 05. 2020 

od 09.00 hodin na Městském úřadě Příbram 

 
 
 
1) Zahájení, kontrola zápisu z minulé RM, ověřovatelé 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Martin Buršík, MBA; Mgr. Zorka Brožíková 
 
 
2) Schválení programu včetně návrhů změn a doplňků 

Program byl upraven a doplněn na celkový počet 30 bodů. 
 
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. Prodej dále nevyužitelného majetku – malého nákladního vozidla Magma 
6. MKDS Příbram – výměna kamer 
7. Návrh z jednání bytové komise (per rollam) 
8. Uvolnění neaktuálních map ze skladových zásob 
9. Návrh odměn ředitelkám a ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Příbram 

10. Návrhy na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020 
11. Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2020 
12. Zhodnocení volných finančních prostředků 
13. Schválení uzavření Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících 

kanalizací 
14. Uzavření směnné smlouvy o bezúplatném vzájemném převodu vodohospodářského majetku mezi 

městem Příbram a Svazkem obcí pro vodovody a kanalizace 
15. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 962/OIRM/2019 na zpracování projektové dokumentace úpravy 

Čekalíkovského rybníka, Příbram 
16. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 923/OIRM/2019 na zpracování projektové dokumentace „Přivaděč 

vodojem Kozičín – vodojem Orlov“ 
17. Dodatek č. 1 k SOD investiční akce „Rekonstrukce chodníku v ulici Tylova a tř. Osvobození“ 
18. Návrh na revokaci usneseni Rady města Příbram č. 1156/2019 ze dne 25.11.2019 
19. Žádost ředitelky Základní školy, Příbram VII, Bratří Čapků 279, p.o. o zřízení přípravných tříd 

ve školním roce 2020/21 
20. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI v Základní škole, Příbram VII, Bratří Čapků 279, 

příspěvkové organizaci 
21. Obnovení provozu základních uměleckých škol 
22. Obnovení provozu Školní jídelny, Příbram II, k Zátiší 274 
23. Přerušení, omezení provozu, popřípadě úprava provozní doby mateřských škol v období do konce 

školního roku  2019/2020- oznámení zřizovateli 
24. Návrh na částečnou revokaci usnesení Rady města Příbram č.62/2020 ze dne 27.01.2020 a jeho 

doplnění. 
25. Odbor Stavební úřad a územní plánování – jmenování vedoucího odboru 
26. Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu – zřízení příjezdové cesty k plánované stavbě 

rodinného domu z ulice Pod Kovárnami v Příbrami VI 
27. Pokračování v realizaci parkovacích zón 
28. Přijetí dotace ze státního fondu rozvoje bydlení na projekt „Regenerace veřejného prostranství- pěší 

zóna „Cíl“ Příbram“ 
29. Převod digitálních bezkontaktních teploměrů do majetku Centra sociálních a zdravotních služeb města 

Příbram 
30. Různé 
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R.usn.č.344/2020        
Rada      s c h v a l u j e 
            upravený program dnešního jednání RM. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
3) Informace členů RM 

 
  
4) Interpelace 

 
 
5) Prodej dále nevyužitelného majetku – malého nákladního vozidla Magma 

R.usn.č.345/2020        
Rada    s c h v a l u j e 

prodej movitého majetku – malého nákladního vozidla Magma.  
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
6) MKDS Příbram – výměna kamer  
R.usn.č.346/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

výměnu KB (kamerových bodu – Junior Klub, ul. ČSA, ul. Budovatelů – uzavření kupní smlouvy se 
společností Ropreso s.r.o., se sídlem Ke Zdravotnímu středisku 103/1, Praha 5 – Řeporyje, 155 00, 
IČO:27177327, DIČ: CZ27177327, za nabídkovou cenu  270 890 Kč bez DPH dle přílohy tohoto 
materiálu). 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
7) Návrh z jednání bytové komise (per rollam)  
R.usn.č.347/2020        
Rada    s c h v a l u j e 

1) uzavření zpětně dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 565/MERK/2018 (nájemní smlouva 
v konsolidovaném znění) k bytu č. v P  byt standard, výlučně 
s panem , na dobu určitou 2 let od 15.5.2020, nájemné 86,- Kč/ m2/měsíc, 
 

2) uzavření zpětně dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 588/MERK/2014 (nájemní smlouva 
v konsolidovaném znění) k bytu č. v byt PVO s paní T  

 na dobu určitou 2 let od 15.5.2020, nájemné 51,- Kč/ 
m2/měsíc, 

 
3) uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 614/MERK/2016 (nájemní smlouva v konsolidovaném 

znění) k bytu č. v byt PVO, výlučně s paní J  
 na dobu určitou 2 let od 1.6.2020, nájemné 51,- Kč/ 

m2/měsíc, za podmínky doložení bezdlužnosti ) dle platné směrnice č. 
1/2018, Hlava I, čl. 4, odst. 5 a to nejdéle k podpisu nájemní smlouvy.  

 
                                                         hl.  pro  6 

 
 
8) Uvolnění neaktuálních map ze skladových zásob  

R.usn.č.348/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

uvolnění 240 ks neaktuálních Cykloturistických map CHKO Brdy z r. 2016 ze skladových zásob 
Infocentra zdarma pro potřeby občanů v celkové nákupní hodnotě 4.800,00 Kč. 
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hl.  pro  6 
 
 

9) Návrh odměn ředitelkám a ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných městem Příbram 

R.usn.č.349/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

odměny pro ředitelky a ředitele škol a školských zařízení zřizovaných městem Příbram za plnění      
mimořádných úkolů v 1. pololetí roku 2020 dle předloženého návrhu.  
 

                                                         hl.  pro  6   
 
 
10) Návrhy na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020 (a – d) 

R.usn.č.350/2020        
Rada    s c h v a l u j e  
 
10 a) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020, tj. příjmů kapitoly 741 - OE a výdajů kapitoly 
719 - OVV z důvodu přijetí účelové dotace (ÚZ 13015) ve výši 1.532.918,00 Kč dle Rozhodnutí č. 1 o 
poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2020 č.j.: MPSV-2020/47477-224/1 na 
výkon sociální práce podle ustanovení § 92 a § 93a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 
znění pozdějších předpisů 

úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020, tj. příjmů kapitoly 741 - OE a výdajů kapitoly 719 - OVV z 
důvodu přijetí účelové dotace (ÚZ 13015) ve výši 1.532.918,00 Kč dle Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí 
dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2020 č.j.: MPSV-2020/47477-224/1 na výkon 
sociální práce podle ustanovení § 92 a § 93a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
č. pož. kapitol

a 
paragra
f 

pol. účelov
ý znak 

název akce prvek 
rozpočtu 

popis částka 
změny 

RP0071 719 - 
OVV 

4359 5011 13015 015 Výkon 
sociální práce 

3579 Platy zaměstnanců 519 000,00 

RP0071 719 - 
OVV 

4359 5031 13015 015 Výkon 
sociální práce 

3580 Sociální pojištění 128 712,20 

RP0071 719 - 
OVV 

4359 5032 13015 015 Výkon 
sociální práce 

3581 Zdravotní pojištění 46 710,00 

RP0071 719 - 
OVV 

4349 5011 13015 015 Výkon 
sociální práce 

3576 Platy zaměstnanců 297 408,00 

RP0071 719 - 
OVV 

4349 5031 13015 015 Výkon 
sociální práce 

3577 Sociální pojištění 73 757,40 

RP0071 719 - 
OVV 

4349 5032 13015 015 Výkon 
sociální práce 

3578 Zdravotní pojištění 26 767,00 

RP0071 719 - 
OVV 

4341 5011 13015 015 Výkon 
sociální práce 

3573 Platy zaměstnanců 329 270,00 

RP0071 719 - 
OVV 

4341 5031 13015 015 Výkon 
sociální práce 

3574 Sociální pojištění 81 659,40 

RP0071 719 - 
OVV 

4341 5032 13015 015 Výkon 
sociální práce 

3575 Zdravotní pojištění 29 634,00 

RP0071 719 - 
OVV 

6171 5011  001 Činnost 
místní správy 

182 Platy zaměstnanců -1 145 678,00 

RP0071 719 - 
OVV 

6171 5031  001 Činnost 
místní správy 

184 Sociální pojištění -284 129,00 

RP0071 719 - 
OVV 

6171 5032  001 Činnost 
místní správy 

185 Zdravotní pojištění -103 111,00 

RP0074 741 - OE  4116  001 
Neinvestiční 
přijaté 
transfery 

1830 Předpoklad -1 532 918,00 

RP0074 741 - OE  4116 13015 001 
Neinvestiční 
přijaté 
transfery 

3532 Dotace na výkon sociální 
práce 

1 532 918,00 
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10 b) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020, tj. úprava příjmů kapitoly 741 - OE (navýšení 
neinvestičních  transferů, ÚZ 13013 o částku 1.061.123,40 Kč a snížení předpokladu přijatých dotací ve 
stejné výši) a úpravu výdajů kapitoly 787 - CSZS (navýšení neinvestičních transferů, ÚZ 13013 o částku 
1.061.123,40 Kč a snížení plánovaných dotací ve stejné výši) z důvodu přijetí neinvestiční účelové 
dotace ve výši 1.061.123,40 Kč z MPSV ČR určenou pro Centrum sociálních a zdravotních služeb na 
projekt Dětská skupina "Sluníčka"  II, číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008944 

úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020, tj. úprava příjmů kapitoly 741 - OE (navýšení 
neinvestičních  transferů, ÚZ 13013 o částku 1.061.123,40 Kč a snížení předpokladu přijatých dotací ve 
stejné výši) a úpravu výdajů kapitoly 787 - CSZS (navýšení neinvestičních transferů, ÚZ 13013 o částku 
1.061.123,40 Kč a snížení plánovaných dotací ve stejné výši) z důvodu přijetí neinvestiční účelové 
dotace ve výši 1.061.123,40 Kč z MPSV ČR určenou pro Centrum sociálních a zdravotních služeb na 
projekt Dětská skupina "Sluníčka"  II, číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008944. 

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

účelový 
znak 

prvek 
rozpočtu 

popis částka změny 

RP0077 741 - OE  4116 13013 4490 
Projekt Dětská skupina "Sluníčka 
II." 

111 697,20 

RP0077 741 - OE  4116 13013 4489 
Projekt Dětská skupina "Sluníčka 
II." 

949 426,20 

RP0077 741 - OE  4116  1830 Předpoklad -1 061 123,40 

RP0077 787 - CSZS 4351 5336 13013 4494 Dětská skupina „Sluníčka II.“ 949 426,20 

RP0077 787 - CSZS 4351 5336 13013 4495 Dětská skupina „Sluníčka II.“,  111 697,20 

RP0077 787 - CSZS 3539 5901  5066 Transfery - předpoklad -1 061 123,40 

 
 

10 c) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020, tj. příjmů kapitoly 741 - OE a výdajů kapitoly 
719 - OVV z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace (ÚZ 13015) ve výši 83.418,92 Kč na realizaci 
projektu č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007436 s názvem "Efektivní úřad města Příbram - 2. etapa" dle 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/058/0007436 

úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020, tj. příjmů kapitoly 741 - OE a výdajů kapitoly 719 - OVV z 
důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace (ÚZ 13015) ve výši 83.418,92 Kč na realizaci projektu č. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007436 s názvem "Efektivní úřad města Příbram - 2. etapa" dle 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/058/0007436. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0072 741 - OE  4116 13013 001 Neinvestiční 
přijaté transfery 

4373 Neinvestiční transfer 
MPSV 89 % 

74 637,98 

RP0072 741 - OE  4116 13013 001 Neinvestiční 
přijaté transfery 

4374 Neinvestiční transfer 
MPSV 11 % 

8 780,94 

RP0072 741 - OE  4116  001 Neinvestiční 
přijaté transfery 

1830 Předpoklad -83 418,92 

RP0076 719 - 
OVV 

6171 5169 13013 009 "Efektivní úřad 
města Pb. - 
2.etapa" 

4387 Nákup ostatních služeb 
EU 

74 637,98 

RP0076 719 - 
OVV 

6171 5169 13013 009 "Efektivní úřad 
města Pb. - 
2.etapa" 

4388 Nákup ostatních služeb 
ČR 

8 780,94 

RP0076 719 - 
OVV 

6171 5169  009 "Efektivní úřad 
města Pb. - 
2.etapa" 

4389 Nákup ostatních služeb 
- spoluúčast 

4 390,48 

RP0076 719 - 
OVV 

6171 5901  005 Neinvestiční 
transfery - 
předpoklad 

5027 REZERVA: Předpoklad 
přijatých dotací 

-83 418,92 

RP0076 719 - 
OVV 

6171 5011  001 Činnost místní 
správy 

182 Platy zaměstnanců -4 390,48 

 
                                                           

10 d) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020, tj. příjmů kapitoly 741 - OE a výdajů kapitoly 
719 - OVV z důvodu přijetí dotace (ÚZ 13013) ve výši 1.251.996,65 Kč na projekt: Podpora soc. 
vyloučených a soc. vyloučením ohrožených obyvatel města Příbram při získávání a udržení si bydlení, 
registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0015548 dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 
OPZ/2.1/052/00015548 

úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020, tj. příjmů kapitoly 741 - OE a výdajů kapitoly 719 - OVV z 
důvodu přijetí dotace (ÚZ 13013) ve výši 1.251.996,65 Kč na projekt: Podpora soc. vyloučených a soc. 
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vyloučením ohrožených obyvatel města Příbram při získávání a udržení si bydlení, registrační číslo: 
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0015548 dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/2.1/052/00015548.  

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0073 741 - 
OE 

 4116 13013 001 Neinvestiční přijaté transfery 5152 10 % SR 131 789,12 

RP0073 741 - 
OE 

 4116 13013 001 Neinvestiční přijaté transfery 5151 85 % ESF 1 120 207,53 

RP0073 741 - 
OE 

 4116  001 Neinvestiční přijaté transfery 1830 Předpoklad -1 251 996,65 

RP0081 719 - 
OVV 

4351 5173 13013 018 OPZ - Podpora soc. 
vyloučených a soc. vyloučením 
ohrožených obyvatel města Příbram 
při získávání a udržení si bydlení 

5155 85 % Cestovné 4 250,00 

RP0081 719 - 
OVV 

4351 5173 13013 018 OPZ - Podpora soc. 
vyloučených a soc. vyloučením 
ohrožených obyvatel města Příbram 
při získávání a udržení si bydlení 

5156 10 % Cestovné 500,00 

RP0081 719 - 
OVV 

4351 5173  018 OPZ - Podpora soc. 
vyloučených a soc. vyloučením 
ohrožených obyvatel města Příbram 
při získávání a udržení si bydlení 

5157 Cestovné 
spoluúčast 

250,00 

RP0081 719 - 
OVV 

4351 5137 13013 018 OPZ - Podpora soc. 
vyloučených a soc. vyloučením 
ohrožených obyvatel města Příbram 
při získávání a udržení si bydlení 

5158 85 % Drobný 
hmotný 
dlouhodobý 
majetek 

25 500,00 

RP0081 719 - 
OVV 

4351 5137 13013 018 OPZ - Podpora soc. 
vyloučených a soc. vyloučením 
ohrožených obyvatel města Příbram 
při získávání a udržení si bydlení 

5159 10 % Drobný 
hmotný 
dlouhodobý 
majetek 

3 000,00 

RP0081 719 - 
OVV 

4351 5137  018 OPZ - Podpora soc. 
vyloučených a soc. vyloučením 
ohrožených obyvatel města Příbram 
při získávání a udržení si bydlení 

5160 Drobný hmotný 
dlouhodobý 
majetek 
spoluúčast 

1 500,00 

RP0081 719 - 
OVV 

4351 5139 13013 018 OPZ - Podpora soc. 
vyloučených a soc. vyloučením 
ohrožených obyvatel města Příbram 
při získávání a udržení si bydlení 

5161 85 %  Nákup 
materiálu  

12 750,00 

RP0081 719 - 
OVV 

4351 5139 13013 018 OPZ - Podpora soc. 
vyloučených a soc. vyloučením 
ohrožených obyvatel města Příbram 
při získávání a udržení si bydlení 

5162 10 %  Nákup 
materiálu  

1 500,00 

RP0081 719 - 
OVV 

4351 5139  018 OPZ - Podpora soc. 
vyloučených a soc. vyloučením 
ohrožených obyvatel města Příbram 
při získávání a udržení si bydlení 

5163 Nákup materiálu  
spoluúčast 

750,00 

RP0081 719 - 
OVV 

4351 5169 13013 018 OPZ - Podpora soc. 
vyloučených a soc. vyloučením 
ohrožených obyvatel města Příbram 
při získávání a udržení si bydlení 

5164 85 % Nákup 
ostatních služeb 

110 500,00 

RP0081 719 - 
OVV 

4351 5169 13013 018 OPZ - Podpora soc. 
vyloučených a soc. vyloučením 
ohrožených obyvatel města Příbram 
při získávání a udržení si bydlení 

5165 10 % Nákup 
ostatních služeb 

13 000,00 

RP0081 719 - 
OVV 

4351 5169  018 OPZ - Podpora soc. 
vyloučených a soc. vyloučením 
ohrožených obyvatel města Příbram 
při získávání a udržení si bydlení 

5166 Nákup ostatních 
služeb 
spoluúčast 

6 500,00 

RP0081 719 - 
OVV 

4351 5021 13013 018 OPZ - Podpora soc. 
vyloučených a soc. vyloučením 
ohrožených obyvatel města Příbram 
při získávání a udržení si bydlení 

5167 85 % Ostatní 
osobní výdaje 

148 750,00 

RP0081 719 - 
OVV 

4351 5021 13013 018 OPZ - Podpora soc. 
vyloučených a soc. vyloučením 
ohrožených obyvatel města Příbram 
při získávání a udržení si bydlení 

5168 10 % Ostatní 
osobní výdaje 

17 500,00 

RP0081 719 - 
OVV 

4351 5021  018 OPZ - Podpora soc. 
vyloučených a soc. vyloučením 
ohrožených obyvatel města Příbram 
při získávání a udržení si bydlení 

5196 Ostatní osobní 
výdaje 
spoluúčast 

8 750,00 

RP0081 719 - 
OVV 

4351 5132 13013 018 OPZ - Podpora soc. 
vyloučených a soc. vyloučením 
ohrožených obyvatel města Příbram 

5169 85 % Ochranné 
pomůcky 

5 007,53 
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při získávání a udržení si bydlení 
RP0081 719 - 

OVV 
4351 5132 13013 018 OPZ - Podpora soc. 

vyloučených a soc. vyloučením 
ohrožených obyvatel města Příbram 
při získávání a udržení si bydlení 

5170 10 % Ochranné 
pomůcky 

589,12 

RP0081 719 - 
OVV 

4351 5132  018 OPZ - Podpora soc. 
vyloučených a soc. vyloučením 
ohrožených obyvatel města Příbram 
při získávání a udržení si bydlení 

5171 Ochranné 
pomůcky 
spoluúčast 

294,57 

RP0081 719 - 
OVV 

4351 5011 13013 018 OPZ - Podpora soc. 
vyloučených a soc. vyloučením 
ohrožených obyvatel města Příbram 
při získávání a udržení si bydlení 

5175 85 % Platy 
zaměstnanců  

561 000,00 

RP0081 719 - 
OVV 

4351 5011 13013 018 OPZ - Podpora soc. 
vyloučených a soc. vyloučením 
ohrožených obyvatel města Příbram 
při získávání a udržení si bydlení 

5176 10 % Platy 
zaměstnanců  

66 000,00 

RP0081 719 - 
OVV 

4351 5011  018 OPZ - Podpora soc. 
vyloučených a soc. vyloučením 
ohrožených obyvatel města Příbram 
při získávání a udržení si bydlení 

5177 Platy 
zaměstnanců 
spoluúčast 

33 000,00 

RP0081 719 - 
OVV 

4351 5175 13013 018 OPZ - Podpora soc. 
vyloučených a soc. vyloučením 
ohrožených obyvatel města Příbram 
při získávání a udržení si bydlení 

5178 85 % Pohoštění 8 500,00 

RP0081 719 - 
OVV 

4351 5175 13013 018 OPZ - Podpora soc. 
vyloučených a soc. vyloučením 
ohrožených obyvatel města Příbram 
při získávání a udržení si bydlení 

5179 10 % Pohoštění 1 000,00 

RP0081 719 - 
OVV 

4351 5175  018 OPZ - Podpora soc. 
vyloučených a soc. vyloučením 
ohrožených obyvatel města Příbram 
při získávání a udržení si bydlení 

5180 Pohoštění 
spoluúčast 

500,00 

RP0081 719 - 
OVV 

4351 5038 13013 018 OPZ - Podpora soc. 
vyloučených a soc. vyloučením 
ohrožených obyvatel města Příbram 
při získávání a udržení si bydlení 

5181 85 % Povinné 
pojistné  

1 700,00 

RP0081 719 - 
OVV 

4351 5038 13013 018 OPZ - Podpora soc. 
vyloučených a soc. vyloučením 
ohrožených obyvatel města Příbram 
při získávání a udržení si bydlení 

5182 10 % Povinné 
pojistné  

200,00 

RP0081 719 - 
OVV 

4351 5038  018 OPZ - Podpora soc. 
vyloučených a soc. vyloučením 
ohrožených obyvatel města Příbram 
při získávání a udržení si bydlení 

5183 Povinné pojistné  
spoluúčast 

100,00 

RP0081 719 - 
OVV 

4351 5031 13013 018 OPZ - Podpora soc. 
vyloučených a soc. vyloučením 
ohrožených obyvatel města Příbram 
při získávání a udržení si bydlení 

5184 85 % Povinné 
pojistné na 
sociální 
zabezpečení  

174 250,00 

RP0081 719 - 
OVV 

4351 5031 13013 018 OPZ - Podpora soc. 
vyloučených a soc. vyloučením 
ohrožených obyvatel města Příbram 
při získávání a udržení si bydlení 

5185 10 % Povinné 
pojistné na 
sociální 
zabezpečení  

20 500,00 

RP0081 719 - 
OVV 

4351 5031  018 OPZ - Podpora soc. 
vyloučených a soc. vyloučením 
ohrožených obyvatel města Příbram 
při získávání a udržení si bydlení 

5186 Povinné pojistné 
na sociální 
zabezpečení 
spoluúčast 

10 250,00 

RP0081 719 - 
OVV 

4351 5162 13013 018 OPZ - Podpora soc. 
vyloučených a soc. vyloučením 
ohrožených obyvatel města Příbram 
při získávání a udržení si bydlení 

5187 85 % Služby 
elektronických 
komunikací 

4 250,00 

RP0081 719 - 
OVV 

4351 5162 13013 018 OPZ - Podpora soc. 
vyloučených a soc. vyloučením 
ohrožených obyvatel města Příbram 
při získávání a udržení si bydlení 

5188 10 % Služby 
elektronických 
komunikací 

500,00 

RP0081 719 - 
OVV 

4351 5162  018 OPZ - Podpora soc. 
vyloučených a soc. vyloučením 
ohrožených obyvatel města Příbram 
při získávání a udržení si bydlení 

5189 Služby 
elektronických 
komunikací 

250,00 

RP0081 719 - 
OVV 

4351 5032 13013 018 OPZ - Podpora soc. 
vyloučených a soc. vyloučením 
ohrožených obyvatel města Příbram 
při získávání a udržení si bydlení 

5190 85 % Povinné 
pojistné na 
veřejné 
zdravotní 
pojištění 

63 750,00 
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RP0081 719 - 
OVV 

4351 5032 13013 018 OPZ - Podpora soc. 
vyloučených a soc. vyloučením 
ohrožených obyvatel města Příbram 
při získávání a udržení si bydlení 

5191 10 % Povinné 
pojistné na 
veřejné 
zdravotní 
pojištění 

7 500,00 

RP0081 719 - 
OVV 

4351 5032  018 OPZ - Podpora soc. 
vyloučených a soc. vyloučením 
ohrožených obyvatel města Příbram 
při získávání a udržení si bydlení 

5192 Povinné pojistné 
na veřejné 
zdravotní 
pojištění 
spoluúčast 

3 750,00 

RP0081 719 - 
OVV 

6171 5011  001 Činnost místní správy 182 Platy 
zaměstnanců 

-65 894,57 

RP0081 719 - 
OVV 

6171 5901  005 Neinvestiční transfery - 
předpoklad 

5027 REZERVA: 
Předpoklad 
přijatých dotací 

-1 251 996,65 

 
hl.  pro  6 

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

R.usn.č.351/2020      
Rada    s c h v a l u j e  
 
11 a) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2020, tj. navýšení příjmů a výdajů 
kapitoly 741 - OE o částku 406.986,49 Kč z důvodu vrácení nedočerpaných transferů (ÚZ13013) 
příspěvkovou organizací Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram dle závěrečných zpráv 
o realizaci 3 projektů, na něž byly poskytnuty podpory v rámci programů ESF - sociální začleňování reg. 
č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0005678 Posílení terénní sociální práce v Příbrami (189.851,04 Kč), 
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003523 Sociální poradna jako podpůrný nástroj proti sociálnímu vyloučení 
(40.034,71Kč) a CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003524 Aktivizace rodin s dětmi a eliminace rizik vedoucích 
k sociálnímu vyloučení (177.100,74 Kč) 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2020, tj. navýšení příjmů a výdajů kapitoly 741 - OE 
o částku 406.986,49 Kč z důvodu vrácení nedočerpaných transferů (ÚZ13013) příspěvkovou organizací 
Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram dle závěrečných zpráv o realizaci 3 projektů, 
na něž byly poskytnuty podpory v rámci programů ESF - sociální začleňování reg. č.: 
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0005678 Posílení terénní sociální práce v Příbrami (189.851,04 Kč), 
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003523 Sociální poradna jako podpůrný nástroj proti sociálnímu vyloučení 
(40.034,71Kč) a CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003524 Aktivizace rodin s dětmi a eliminace rizik 
vedoucích k sociálnímu vyloučení (177.100,74 Kč). 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0075 741 - OE 6402 5904 13013 003 Finanční 
vypořádání z 
minulých let 

5118 MPSV - CSZS - dotace 
na "Aktivní začleňování"  

42 733,58 

RP0075 741 - OE 6402 5904 13013 003 Finanční 
vypořádání z 
minulých let 

5117 MPSV - CSZS - dotace 
na "Aktivní začleňování" 

364 252,91 

RP0075 741 - OE 4378 2229 13013 001 Ostatní 
nedaňové příjmy 

5120 Vratka průtokové dotace 
- MPSV - CSZS - dotace 
na "Aktivní začleňování"  

42 733,58 

RP0075 741 - OE 4378 2229 13013 001 Ostatní 
nedaňové příjmy 

5119 Vratky průtokové dotace 
- MPSV - CSZS - dotace 
na "Aktivní začleňování"  

364 252,91 

 
 

11 b) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2020, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 
- OE (nedaňové příjmy - nevyčerpané prostředky od realizátorů projektu) a výdajů kapitoly 719 - OVV 
(ÚZ 33063) ve stejné výši z důvodu vrácení části nevyčerpané dotace na projekt: "Inkluzivní vzdělávání 
na základních školách v Příbrami", reg.č. CZ.02.3.61./0.0/0.0/15_007/0000235 zpět poskytovateli v 
celkové výši 202.978,84 Kč (tj. včetně 26.398,76 Kč z rozpočtu města Příbram). 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2020, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE 
(nedaňové příjmy - nevyčerpané prostředky od realizátorů projektu) a výdajů kapitoly 719 - OVV (ÚZ 
33063) ve stejné výši z důvodu vrácení části nevyčerpané dotace na projekt: "Inkluzivní vzdělávání na 



Město Příbram - RM 15.05.2020  

 8 

základních školách v Příbrami", reg.č. CZ.02.3.61./0.0/0.0/15_007/0000235 zpět poskytovateli v celkové 
výši 202.978,84 Kč (tj. včetně 26.398,76 Kč z rozpočtu města Příbram). 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0079 719 - 
OVV 

3113 5904 33063 016 Inkluzivní 
vzdělávání na ZŠ v 
Příbrami 

5148 Vrácení části dotace - 
EU  

181 612,68 

RP0079 719 - 
OVV 

3113 5904 33063 016 Inkluzivní 
vzdělávání na ZŠ v 
Příbrami 

5149 Vrácení části dotace - 
ČR  

21 366,16 

RP0079 719 - 
OVV 

6171 5011  001 Činnost místní 
správy 

182 Platy zaměstnanců -26 398,76 

RP0083 741 - OE 3113 2229 33063 001 Ostatní 
nedaňové příjmy 

5126 Vratka průtokové 
dotace - Inkluzivní 
vzdělávání - EU 

157 992,73 

RP0083 741 - OE 3113 2229 33063 001 Ostatní 
nedaňové příjmy 

5128 Vratka průtokové 
dotace - Inkluzivní 
vzdělávání - ČR 

18 587,35 

 
                                                         hl.  pro  6 

 
 
12) Zhodnocení volných finančních prostředků  

R.usn.č.352/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

ponechání dočasně volných finančních prostředků ve výši 30 mil. Kč na spořicím účtu vedeném u 
Komerční banky, a.s. se sídlem se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, IČO 45317054 
s aktuální úrokovou sazbou 0,65 % p. a., a to od 15.05.2020 s automatickým prodlužováním dle 
oznámení banky. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
13) Schválení uzavření Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně 
souvisejících kanalizací 
R.usn.č. 353/2020        
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. 85/95 v k.ú. Zdaboř s vlastníkem  bytem  

 zastoupen na základě plné moci. 
 

                                                         hl.  pro  6  
 
 
14) Uzavření směnné smlouvy o bezúplatném vzájemném převodu vodohospodářského majetku mezi 
městem Příbram a Svazkem obcí pro vodovody a kanalizace  

R.usn.č. 354/2020        
Rada    d o p o r u č u j e  ZM 

schválit Uzavření směnné smlouvy o bezúplatném vzájemném převodu vodohospodářského majetku 
mezi městem Příbram a Svazkem obcí pro vodovody a kanalizace v pěti lokalitách. 
 

                                                         hl.  pro  6  
 
 
15) „Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 962/OIRM/2019 na zpracování projektové dokumentace úpravy 
Čekalíkovského rybníka, Příbram“  

R.usn.č.355/2020        
Rada     I.   b e r e  n a  v ě d o m í 

změnu u zhotovitele projektové dokumentace úpravy Čekalíkovského rybníka, Příbram, který se stal  
plátcem DPH. 
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II.  s c h v a l u j e   
uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 962/OIRM/2019 na zpracování projektové dokumentace úpravy 
Čekalíkovského rybníka, Příbram, včetně souvisejících prací, s firmou VHK Jaroslav Moucha, s. r. o., se 
sídlem Zahradní 1738, Brandýs nad Labem, PSČ 250 01, IČO 08215669, a navýšení ceny za dílo o 
částku DPH, a to v důsledku změny u zhotovitele, který se stal plátcem DPH. Cena díla bude 
224.200,00 Kč bez DPH, tj. 271.282,00 Kč s DPH.  
 

                                                         hl.  pro  6  
 

 
16) Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 923/OIRM/2019 na zpracování projektové dokumentace „Přivaděč 
vodojem Kozičín – vodojem Orlov“  

R.usn.č.356/2020        
Rada     I.   b e r e  n a  v ě d o m í 
            návrh změny rozsahu prací, dle důvodové zprávy, při zpracování projektové dokumentace     
            stavby „Přivaděč vodojem Kozičín – vodojem Orlov“, oproti smlouvě o dílo č. 923/OIRM/2019     
            ze dne 17.10.2020. 

 
             II.   s c h v a l u j e   

1) provedení víceprací v celkové výši 30.000,00 Kč bez DPH, tj. 36.300,00 Kč vč. DPH,  
 
2) uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 923/OIRM/2019 na zpracování projektové dokumentace 

„Přivaděč vodojem Kozičín – vodojem Orlov“, s firmou VRV, a. s., se sídlem Nábřežní 4, Praha 5, 
PSČ 150 56, IČO 47116901, za nabídkovou cenu 30.000,00 Kč bez DPH, to je 36.300,00 Kč včetně 
DPH, čímž se navýší cena díla na 325.000,00 Kč bez DPH, to je 393.205,00 Kč s DPH, a 
prodloužení doby plnění inženýrské činnosti za účelem vydání společného územního a stavebního 
řízení (bod C smlouvy) o 2 měsíce.     

 
     III.  u k l á d á   

OIRM ve spolupráci s OPVZ administrovat uzavření dodatku ke smlouvě o dílo dle bodu II. tohoto 
usnesení.  

 
                                                         hl.  pro  6 

 
 
17) Dodatek č. 1 k SOD investiční akce „Rekonstrukce chodníku v ulici Tylova a tř. Osvobození“ 

R.usn.č.357/2020        
Rada     s t a h u j e 

předložený materiál z programu dnešního jednání RM. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
18) Návrh na revokaci usneseni Rady města Příbram č. 1156/2019 ze dne 25.11.2019 

R.usn.č.358/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

revokaci usnesení Rady města Příbram č. 1156/2019 ze dne 25.11.2019. 
 

                                                         hl.  pro 5 
                                                                                (nepřítomen 1) 

 
 
19) Žádost ředitelky Základní školy, Příbram VII, Bratří Čapků 279, p.o. o zřízení přípravných tříd 
ve školním roce 2020/21  

R.usn.č.359/2020        
Rada    s o u h l a s í 

s podáním žádosti na Odbor školství, mládeže a sportu Středočeského kraje o souhlas se zřízením 
dvou přípravných tříd při Základní škole, Příbram VII, Bratří Čapků 279, p.o. ve školním roce 2020/21 
za předpokladu splnění všech zákonných podmínek.  
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                                                         hl.  pro  6 
 
 
20) Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI v  Základní škole, Příbram VII, Bratří Čapků 279, 
příspěvkové organizaci 
R.usn.č.360/2020        
Rada       I. b e r e   n a   v ě d o m í 

výsledky inspekční a kontrolní činnosti provedené Českou školní inspekcí ve dnech 17.- 21. února 
2020 v Základní škole, Příbram VII, Bratří Čapků 279, příspěvkové organizaci.                

                  
   II. u k l á d á   

OŠKS projednat s ředitelkou Základní školy, Příbram VII, Bratří Čapků 279, příspěvkové organizace      
výsledky výše uvedené inspekční a kontrolní činnosti ČŠI.   

   
                                                         hl.  pro 6  

 
 
21) Obnovení provozu základních uměleckých škol 
R.usn.č 361/2020        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í 

informace ředitelů příbramských základních uměleckých škol o provozních podmínkách škol v době od 
11. května 2020.  
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
 
22) Obnovení provozu Školní jídelny, Příbram II, K Zátiší 274 

R.usn.č.362/2020        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í 

informaci ředitelky Školní jídelny, Příbram II, K Zátiší 274 o obnovení provozu od 11. května 2020. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
23) Přerušení, omezení provozu, popřípadě úprava provozní doby mateřských škol v období do konce 
školního roku 2019/2020 – oznámení zřizovatel 
R.usn.č 363/2020        
Rada   b e r e   n a   v ě d o m í 

  přerušení provozu: 
1. v MŠ Rybička od 11.05.2020 do 17.05.2020 omezení provozu: 
1. v MŠ Kličkova vila od 12.05.2020 do 25.05.2020 
2. v MŠ Příbram VII, Jana Drdy 496 od 11.05.2020 do 30.06.2020 
3. v MŠ, Příbram III, Jungmannova 91 od 11.05.2020 do 25.05.2020 
4. v MŠ 28 října 55, Příbram VII od 11.05.2020 do 30.06.2020 
5. v MŠ, Příbram VIII, Školní 131 od 11.05.2020 do 30.06.2020 
6. v Alternativní MŠ od 11.05.2020 do 30.06.2020 
7. ve Waldorfské MŠ od 11.05.2020 do 25.05.2020 
8. v Dětských skupinách a rehabilitačním stacionáři od 11.05.2020 do 25.05.2020 úprava provozní doby: 
1. v MŠ Kličkova vila od 12.05.2020 do 25.05.2020 (od 7:00 do 16:00 hodin) 
2. v MŠ Perníková chaloupka od 11.05.2020 do 30.06.2020 (od 6:30 do 15:30 hodin) 
3. v MŠ 28. října 55, Příbram VII od 11.05.2020 do 30.06.2020 (od 6:30 do 16:00 hodin) 
4. v MŠ, Příbram VII, Bratří Čapků 278 od 11.05.2020 do 30.06.2020 (od 6:00 do 16:00 hodin) 
5. v MŠ Pohádka od 11.05.2020 do 30.06.2020 (od 7:00 do 16:00 hodin) 
6. v MŠ, Příbram VII, Jana Drdy 496 od 11.05.2020 do 30.06.2020 (od 7:00 do 16:00 hodin) 

 
                                                         hl.  pro  6 
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24) Návrh na částečnou revokaci usnesení Rady města Příbram č. 62/2020 ze dne 27.01.2020 a jeho 
doplnění 
R.usn.č.364/2020        
Rada    s c h v a l u j e 

1) částečnou revokaci usnesení Rady města Příbram č. 62/2020 ze dne 27.01.2020, jejímž 
předmětem je vyjmutí  pozemků p. č. 608/1, p. č. 256/1 a p. č. 256/2, vše v k. ú. Březové Hory, ke 
kterým bylo schváleno zřízení věcného břemene uložení STL plynovodu a dále vyjmutí uvedeného 
pozemku p. č. 256/2, ke kterému bylo schváleno zřízení věcného břemene uložení STL plynovodní 
přípojky, z předmětného usnesení. 
 

2) doplnění usnesení Rady města Příbram č. 62/2020 ze dne 27.01.2020 o pozemky ve vlastnictví 
města Příbram p. č. 614 a p. č. 602/1, oba v k. ú. Březové Hory, ke kterým se zřizuje věcné 
břemeno uložení STL plynovodu a dále u pozemku p. č. 602/1 rozšíření rozsahu věcného břemene 
(podélné uložení do komunikace III. tř., uložení v komunikaci IV. tř. a v ostatním pozemku), včetně 
doplnění odpovídajícího ocenění.  
 

Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:  
pozemky p. č. 602/1 – komunikace III. tř., komunikace IV. tř., ostatní pozemek 
                                 – podélné uložení do komunikace III. tř. za cenu 200 Kč/bm  
                                 – uložení v komunikaci IV. tř. a v ostatním pozemku za shodnou cenu 50 Kč/bm 
pozemek p. č. 614 – komunikace III. tř.  
                              – uložení křížením komunikace za cenu 700 Kč/bm a podélné uložení  
                                 do komunikace za cenu 200 Kč/bm. 
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů  
 

                                                         hl.  pro  5 
                                                                                (nepřítomen 1) 
 

 
 
25) Odbor Stavební úřad a územní plánování - jmenování vedoucího odboru  

R.usn.č. 365/2020        
Rada    j m e n u j e  

Ing. Vladimíra Vrbu vedoucím Odboru Stavební úřad a územní plánování MěÚ Příbram s účinností 
od 01.09.2020. 
 

                                                         hl.  pro  5 
                                                                                (nepřítomen 1)  

 
 
26) Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu – zřízení příjezdové cesty k plánované stavbě 
rodinného domu z ulice Pod Kovárnami v Příbrami VI 

R.usn.č. 366/2020        
Rada    s c h v a l u j e 

uzavření inominátní smlouvy o právu provést stavbu – zřízení příjezdové cesty k plánované stavbě 
rodinného domu z ulice Pod Kovárnami v Příbrami VI na části pozemku p.č. 703/2 o výměře cca 290 m2 
z celkové výměry 645 m2, v k.ú. Lazec, mezi stavebníkem a investorem, kterým je 

a vlastníkem pozemku městem 
Příbram, s tím, že stavba bude realizována za podmínek vyplývajících z platné právní úpravy, za 
podmínek stanovených dotčenými orgány a v souladu s přílohou podané žádosti, tj. projektem 
rekonstrukce MK na pozemku p.č. 703/2, k.ú. Lazec, zpracovaným Ing. Ondřejem Svobodou, Nad 
Kajetánkou 230/25, 16900 Praha 6, IČO: 74356208, v říjnu 2019, společně se smlouvou o výpůjčce 
části pozemku p.č. 703/2 o výměře cca 290 m2 z celkové výměry 645 m2, v k.ú. Lazec, (vyznačeno na 
situačním snímku z projektové dokumentace, která je přílohou předloženého materiálu), na dobu 
neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou počínající běžet první den měsíce následujícího po doručení 
výpovědi, mezi  bytem 
a městem Příbram, 
 

                                                         hl.  pro  5 
                                                                                (nepřítomen 1)  
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27) Pokračování v realizaci parkovacích zón 

R.usn.č.367/2020        
Rada    s c h v a l u j e 

uzavření dvou smluv na zajištění parkovacích zón společností M.O.Z. Consult s.r.o, sídlem, Radimova 
2342/36, 169 00 Praha 6, IČ: 26686503.  Jedná se o smlouvy "Analýza a projekt organizace dopravy 
v klidu pro rozvoj parkovacího systému v Příbrami - předrealizační příprava" za cenu 550 000,- bez 
DPH a „Realizační dokumentace – dopravní značení a dopravní zařízení, včetně projednávání, 
vypořádání připomínek, zpracování podkladů pro veřejné zakázky“  za cenu 460 000,00 bez DPH. 

 
                                                         hl.  pro  6 

 
 
28) Přijetí dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení na projekt „Regenerace veřejného prostranství – 
pěší zóna „Cíl“ Příbram“ 

R.usn.č.368/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

1) přijetí dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení na projekt „Regenerace veřejného prostranství – 
pěší zóna „Cíl“ Příbram“ ve výši max. 4.545.183,00 Kč, 

 
2) uzavření Smlouvy č. 3908110131 o poskytnutí dotace na úhradu nákladů na regeneraci veřejného 

prostranství na sídlišti. 
 

                                                         hl.  pro  5 
                                                                                (nepřítomen 1)  
 

 
29) Převod digitálních bezkontaktních teploměrů do majetku Centra sociálních a zdravotních služeb 
města Příbram 

R.usn.č.369/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

převod 2 ks digitálních bezkontaktních teploměrů ID: TEP 8898 do vlastnictví Centra sociálních a 
zdravotních služeb města Příbram.  
 

                                                         hl.  pro  6  
 
 

 
30) Různé      
 
 
 
Zápis ověřili: 
Mgr. Zorka Brožíková 
Ing. Martin Buršík, MBA 
 
Mgr. Jan Konvalinka, 
starosta 
 
Zapsala: Věra Kubínová 
Příbram, dne: 20.05.2020  
  
Ověřeno: 27.05.2020     
Vyvěšeno: 27.05.2020 


