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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 24.08.2020 
od 13.00 hodin na Městském úřadě Příbram 

 
 
 
1) Zahájení, kontrola zápisu z minulé RM, ověřovatelé 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Rotter, Ing. Jindřich Vařeka 
 
 
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. Žádost o schválení mimořádné odměny pro ředitele Centra sociálních a zdravotních služeb města 

Příbram z poskytnuté dotace MPSV na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních 
službách 

6. Rozhodnutí o poskytnutí dotace z MPSV 
7. Žádost o schválení úhrady za stravování Domova seniorů a zvýšení ceny obědů pro klienty pečovatelské 

služby od 1.10.2020 
8. Žádost o schválení zvýšení úhrady za stravné pro děti do 7 let věku a zaměstnance Dětských skupin  

a rehabilitačního stacionáře od 1.9.2020 
9. Žádost o schválení zvýšení úhrady příspěvku na provoz v Dětských skupinách a rehabilitačním stacionáři  

od 1.9.2020 
10. Žádost o schválení pořádání akce pro klienty pečovatelské služby a obyvatele DPS – Opékání buřtů dne  

27. 8. 2020 
11. Kronika města Příbram za rok 2018 
12. Přehled trvale přenechaných volných bytů v DPS Příbram I, Hradební 69, na základě výjimky 

ze Směrnice 
č. 1/2018/MěÚ 

13. Poskytnutí věcných darů Varovných protipovodňových stanic na vodních tocích obcím ORP Příbram 
14. Návrh programu 18. zasedání ZM dne 14.09.2020 
15. Návrh na úpravy rozpisu rozpočtu města na rok 2020 
16. Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2020 
17. Zvýšení odměny členům JSDHO zřízených městem 
18. Program pro poskytování dotací pro rok 2021, tematické zadání pro oblast – dobrovolní hasiči 
19. Návrh na změnu kategorie bytu č. 16 v Příbrami VII/306 
20. Vyhlášení konkurzu na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Kličkova vila 
21. Žádost ředitelky MŠ, Příbram VII, Jana Drdy 496 Mgr. Jany Šille o úpravu pracovního úvazku 
22. Žádost o dotaci – Spolek Rakovnicko-Protivínská dráha 
23. Gymnázium Příbram – žádost o změnu účelu dotace 
24. Žádost o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí nájemní č. E618-S-4166/2018 ze dne 

7.6.2019 (A 273/OSM/2019) – stavba „Vybudování zastávky Příbram sídliště“ 
25. 1) Návrh na částečnou revokaci usnesení Rady města Příbram č. 449/2020 ze dne 15.06.2020 

2) Návrh na pronájem části pozemku p. č. 992 o výměře 673 m2 z celkové výměry 2672 m2 a pozemku  
p. č. 993/1, oba v k. ú. Příbram 

26. 1) Návrh na úhradu částky za bezesmluvní užívání pozemků v katastrálním území Příbram 
2) Návrh na doplnění usnesení č. 398/2020/ZM Zastupitelstva města Příbram ze dne 22.6.2020 

27. Žádost o souhlas vlastníka pozemku se vstupem na pozemky p. č. 3024, p. č. 3530/1, p. č. 3544/1, p. č. 
3544/2, vše v k. ú. Příbram a se zřízením dočasné deponie 

28. Uzavření dodatku č. 11 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 35/2002/364/OSB/K se společností 
AeskuLab Patologie, k. s. 
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29. Žádost o výpůjčku jednacího sálu v budově města na nám. T. G. Masaryka 121, Příbram I 
30. Žádost o krátkodobý pronájem jednacího sálu v budově města na nám. T. G. Masaryka 121, Příbram I 
31. Návrh OZV o regulaci používání zábavní pyrotechniky 
32. Návrh na stanovení poplatků za uložení odpadu na sběrném dvoře 
33. Žádost o schválení změny ceníku úkonů pečovatelské služby od 1. 10.2020 
34. Přidělení sociálního bytu 
35. Oranžový přechod v ul. Čs. armády - Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku 
36. Přijetí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akci „Bezbariérová trasa, zastávka hromadné 

dopravy u 2. polikliniky - Kulturní dům“ 
37. ZUŠ A. Dvořáka, Příbram – souhlas zřizovatele s aktualizací Strategického rámce MAP II ORP Příbram 
38. Prodej pamětních medailí 800 let města Příbram 
39. Cena města Příbrami 
40. Smlouva s IR Snet CZ, s. r. o. 
41. Návrh na změny a doplnění cen v ceníku služeb SZM Příbram, p.o. od 01.09.2020 
42. Pořádání akce CZECH CUP PŘÍBRAM 2020 – STIHL TIMBERSPORTS 
43. 2. výběrové řízení v roce 2020 na poskytování zápůjček z Fondu zápůjček města Příbram 
44. Návrh smlouvy na servis výtahu v Příbrami VIII, ul. Brodská  čp. 102 
45. Odbor silničního hospodářství – jmenování vedoucího odboru 
46. Stanovení celkového počtu zaměstnanců města zařazených do MěÚ Příbram 
47. Základní škola, Příbram VIII, Školní 75 – souhlas zřizovatele s přijetím finančního daru z projektu Obědy 

pro děti 
48. Žádost o souhlas vlastníka pozemku p. č. 3213/2 v k. ú. Příbram se stavebním záměrem zateplení 

stavby rodinného domu č. p. 245 v Příbrami II 
49. Výkup spoluvlastnických podílů z celku pozemků p. č. 565/48, p. č. 2333/130 a p. č. 3183/8, vše v k. ú. 

Příbram 
50. Žádost o prodej části pozemku p. č. 4246/1 v k.ú. Příbram 
51. Chodník Drkolnov – Šachetní, Drkolnovská – výběr dodavatele 
52. Pomůcky pro školská zařízení – revokace 
53. Oprava chodníku a propojení budov optickými kabely – výběr dodavatele 
54. Dodatek č. 1 k SOD investiční akce „Vybudování sociálního zázemí – Příbram I/100“ 
55. Různé 
 
R.usn.č.689/2020        
Rada      s c h v a l u j e 
              upravený program dnešního jednání RM. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
3) Informace členů RM 

 
  
4) Interpelace 

 
 
5) Žádost o schválení mimořádné odměny pro ředitele Centra sociálních a zdravotních služeb města 
Příbram z poskytnuté dotace MPSV na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních 
službách 

R.usn.č.690/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

mimořádnou odměnu pro ředitele Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram z poskytnuté 
dotace MPSV na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách dle návrhu. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 

6) Rozhodnutí o poskytnutí dotace z MPSV 

R.usn.č.691/2020        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í 
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přijetí dotace dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2020 
na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií 
COVID_19.  
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
7) Žádost o schválení úhrady za stravování Domova seniorů a zvýšení ceny obědů pro klienty 
pečovatelské služby od 1. 10. 2020 

R.usn.č.692/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

navýšení úhrady za stravování klientů Domova seniorů a související navýšení ceny obědů pro klienty 
pečovatelské služby od 1. 10. 2020 dle návrhu. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
8) Žádost o schválení zvýšení úhrady za stravné pro děti do 7 let věku a zaměstnance Dětských skupin  
a rehabilitačního stacionáře od 1. 9. 2020 

R.usn.č.693/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

zvýšení úhrady za stravné pro děti do 7 let věku a zaměstnance Dětských skupin a rehabilitačního 
stacionáře od 1. 9. 2020 dle návrhu. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
9) Žádost o schválení zvýšení úhrady příspěvku na provoz v Dětských skupinách a rehabilitačním 
stacionáři od 1. 9. 2020 

R.usn.č.694/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

zvýšení úhrady příspěvku na provoz v Dětských skupinách a rehabilitačním stacionáři od 1. 9. 2020 dle 
návrhu. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
10) Žádost o schválení pořádání akce pro klienty pečovatelské služby a obyvatele DPS – Opékání buřtů 
dne 27. 8. 2020 

R.usn.č.695/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

uspořádání akce pro klienty a obyvatele DPS - Opékání buřtů dne 27. 8. 2020 a úhradu nákladů 
z provozního příspěvku dle důvodové zprávy. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
11) Kronika města Příbram za rok 2018 

R.usn.č.696/2020      
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í 

informaci, že Komise kulturní, letopisecká a památková RM Příbram zkontrolovala a schválila kroniku 
města Příbram za rok 2018. 

  
                                                         hl.  pro  5 

 
 
12) Přehled trvale přenechaných volných bytů v DPS Příbram I, Hradební 69, na základě výjimky 
ze Směrnice č. 1/2018/MěÚ 

R.usn.č.697/2020        
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Rada    b e r e   n a   v ě d o m í 
přehled trvale přenechaných volných bytů v DPS Příbram I, Hradební 69, po dobu rekonstrukce bytů 
v tomto domě za období uplynulých 3 měsíců.  
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
13) Poskytnutí věcných darů Varovných protipovodňových stanic na vodních tocích obcím v ORP 
Příbram 

R.usn.č.698/2020        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM 

schválit poskytnutí věcných darů Varovných protipovodňových stanic 1 ks obci Bohutín, IČO 00241946, 
se sídlem Bohutín, Vysoká Pec 140, 1 ks obci Obecnice, IČO 00242918, se sídlem Obecnice 159, 1 ks 
obci Višňová, IČO 00243507, se sídlem Višňová 153, 1 ks obci Ostrov, IČO 00662925, se sídlem 
Ostrov 24, 2 ks obci Tochovice, IČO 00243418, se sídlem Tochovice 11, 1 ks obci Svojšice,  
IČO 00662992, se sídlem Svojšice 8, 1 ks obci Věšín, IČO 00243493, se sídlem Věšín 3. 
 
II.   u k l á d á 
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 14.09.2020. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
14) Návrh programu 18. zasedání ZM dne 14.09.2020 

R.usn.č.699/2020        
Rada    s o u h l a s í 

s návrhem programu 18. zasedání ZM dne 14.09.2020 s tím, že do programu budou zahrnuty i další 
materiály určené na základě jednání RM dne 24.08.2020.  
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
15) Návrhy na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020 

R.usn.č.700/2020        
Rada    s c h v a l u j e  
 
15 a) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020 na straně kapitálových výdajů v rámci 
kapitoly 786 - OIRM dle usnesení RM ze dne 10.02.2020 R.usn.č. 93/2020 bodu II. z důvodu navýšení 
rozpočtu třech akcí: Divadlo A. Dvořáka Příbram - Hlediště o částku 628.862,00 Kč, Svatohorská alej o 
částku 698.143,00 Kč a Revitalizace sídliště Cíl o částku 3.156.920,00 Kč, vše z volných zdrojů ve výši 
4.483.925,00 Kč na akci: AQUAPARK Příbram 

úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020 na straně kapitálových výdajů v rámci kapitoly 786 - OIRM 
dle usnesení RM ze dne 10.02.2020 R.usn.č. 93/2020 bodu II. z důvodu navýšení rozpočtu třech akcí: 
Divadlo A. Dvořáka Příbram - Hlediště o částku 628.862,00 Kč, Svatohorská alej o částku 698.143,00 Kč 
a Revitalizace sídliště Cíl o částku 3.156.920,00 Kč, vše z volných zdrojů ve výši 4.483.925,00 Kč na 
akci: AQUAPARK Příbram. 

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

f 
pol. název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0177 786 - OIRM  3631 6121 026 Veřejné osvětlení 5076 Svatohorská alej 698 143,00 

RP0177 786 - OIRM  3311 6121 006 Divadlo A. Dvořáka 
Příbram 

4234 Hlediště 628 862,00 

RP0177 786 - OIRM  3639 6121 011 Revitalizace sídliště "Cíl" 4552 Realizace stavby 3 156 920,00 

RP0177 786 - OIRM  3412 6121 013 AQUAPARK Příbram 3782 Realizace stavby  -4 483 925,00 
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15 b) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020 v rámci kapitoly 719 - OVV na straně běžných 
výdajů dle usnesení RM ze dne 10.02.2020 R.usn.č. 93/2020 bodu II. z důvodu posílení rozpočtu 
dotačního projektu "Chytrá Příbram: zavedení konceptu Smart City do strategického řízení města" reg. 
č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010072 o celkovou částku 1.322.772,00 Kč z vlastních zdrojů (v tom 
prostředky s ÚZ 13013 o částku 1.256.633,40 Kč a bez ÚZ o částku 66.138,60 Kč) z vlastích zdrojů (prvku 
č. 182 - Platy zaměstnanců) 

úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020 v rámci kapitoly 719 - OVV na straně běžných výdajů dle 
usnesení RM ze dne 10.02.2020 R.usn.č. 93/2020 bodu II. z důvodu posílení rozpočtu dotačního 
projektu "Chytrá Příbram: zavedení konceptu Smart City do strategického řízení města" reg. č. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010072 o celkovou částku 1.322.772,00 Kč z vlastních zdrojů (v tom 
prostředky s ÚZ 13013 o částku 1.256.633,40 Kč a bez ÚZ o částku 66.138,60 Kč) z vlastích zdrojů 
(prvku č. 182 - Platy zaměstnanců). 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0179 719 - 
OVV 

6171 5169  010 Chytrá Příbram: 
zavedení konceptu Smart 
City do strategického řízení 
města 

4690 Nákup 
ostatních 
služeb 5 % 
spoluúčast 

66 138,60 

RP0179 719 - 
OVV 

6171 5169 13013 010 Chytrá Příbram: 
zavedení konceptu Smart 
City do strategického řízení 
města 

4688 Nákup 
ostatních 
služeb 85 % 

1 124 356,20 

RP0179 719 - 
OVV 

6171 5169 13013 010 Chytrá Příbram: 
zavedení konceptu Smart 
City do strategického řízení 
města 

4689 Nákup 
ostatních 
služeb 10 % 

132 277,20 

RP0179 719 - 
OVV 

6171 5011  001 Činnost místní správy 182 Platy 
zaměstnanců 

-1 322 772,00 

 
 
15 c) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020, tj. úpravu příjmů kapitoly 741 - OE (navýšení 
neinvestičních transferů, ÚZ 34070 o částku 22.000,00 Kč a snížení předpokladu dotací ve stejné výši) a 
úpravu rozpočtu výdajů kapitoly 780 - KJD (navýšení neinvestičních transferů, ÚZ 34070 o částku 
22.000,00 Kč a snížení předpokladu dotací ve stejné výši) z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z 
MKČR určené pro Knihovnu Jana Drdy na grant Knihovna 21. století 

úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020, tj. úpravu příjmů kapitoly 741 - OE (navýšení 
neinvestičních transferů, ÚZ 34070 o částku 22.000,00 Kč a snížení předpokladu dotací ve stejné výši) 
a úpravu rozpočtu výdajů kapitoly 780 - KJD (navýšení neinvestičních transferů, ÚZ 34070 o částku 
22.000,00 Kč a snížení předpokladu dotací ve stejné výši) z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z 
MKČR určené pro Knihovnu Jana Drdy na grant Knihovna 21. století. 

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

účelový 
znak 

prvek 
rozpočtu 

popis částka změny 

RP0183 741 - OE  4116 34070 1240 
Neinvestiční účelová dotace 
Knihovna 21.století  22 000,00 

RP0183 741 - OE  4116  1830 Předpoklad -22 000,00 

RP0183 780 - KJD 3314 5336 34070 3445 
Neinvestiční dotace Min. kultury 
ČR 

22 000,00 

RP0183 780 - KJD 3314 5901  5064 Transfery - předpoklad -22 000,00 

 
 
15 d) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020 dle usnesení RM ze dne 10.02.2020 R.usn.č. 
93/2020 bodu II. v rámci příjmů kapitoly 741 - OE (neinvestiční transfery - předpoklad, ÚZ 33063) z 
důvodu přijetí transferů  MŠMT dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 19_075/0013580-01 na projekt s 
názvem "Inkluzivní vzdělávání v Příbrami - 2. etapa“, registrační číslo projektu 
CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013580 ve výši 3.650.146,92 Kč a běžných výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ z důvodu 
zaslání očekávaných dotací jednotlivým školským zařízením v celkové výši 4.634.338,52 Kč (v tom 
3.650.146,92 Kč přijaté transfery a 984.191,60 Kč finanční prostředky z rozpočtu města) na realizaci 
uvedeného projektu 

úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020 dle usnesení RM ze dne 10.02.2020 R.usn.č. 93/2020 bodu 
II. v rámci příjmů kapitoly 741 - OE (neinvestiční transfery - předpoklad, ÚZ 33063) z důvodu přijetí 
transferů  MŠMT dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 19_075/0013580-01 na projekt s názvem 
"Inkluzivní vzdělávání v Příbrami - 2. etapa“, registrační číslo projektu 
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CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013580 ve výši 3.650.146,92 Kč a běžných výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ z 
důvodu zaslání očekávaných dotací jednotlivým školským zařízením v celkové výši 4.634.338,52 Kč (v 
tom 3.650.146,92 Kč přijaté transfery a 984.191,60 Kč finanční prostředky z rozpočtu města) na 
realizaci uvedeného projektu. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0154 741 - OE  4116 33063 001 Neinvestiční 
přijaté transfery 

5029 EU 85 % 3 265 920,93 

RP0154 741 - OE  4116 33063 001 Neinvestiční 
přijaté transfery 

5030 EU 15 % 384 225,99 

RP0154 741 - OE  4116  001 Neinvestiční 
přijaté transfery 

1830 Předpoklad -3 650 146,92 

RP0182 788 - ŠŠZ 3113 5336 33063 004 Základní školy 4961 Inkluzivní vzdělávání 2. 
etapa EU 

528 111,65 

RP0182 788 - ŠŠZ 3113 5336 33063 004 Základní školy 4962 Inkluzivní vzdělávání 2. 
etapa ČR 

62 130,78 

RP0182 788 - ŠŠZ 3113 5336  004 Základní školy 4963 Inkluzivní vzdělávání 2. 
etapa - vlastní zdroje 

31 065,39 

RP0182 788 - ŠŠZ 3113 5336 33063 004 Základní školy 4979 Inkluzivní vzdělávání 2. 
etapa EU 

96 631,74 

RP0182 788 - ŠŠZ 3113 5336 33063 004 Základní školy 4980 Inkluzivní vzdělávání 2. 
etapa ČR 

11 368,44 

RP0182 788 - ŠŠZ 3113 5336  004 Základní školy 4981 Inkluzivní vzdělávání 2. 
etapa - vlastní zdroje 

5 684,22 

RP0182 788 - ŠŠZ 3113 5336 33063 004 Základní školy 4964 Inkluzivní vzdělávání 2. 
etapa EU 

893 871,65 

RP0182 788 - ŠŠZ 3113 5336 33063 004 Základní školy 4968 Inkluzivní vzdělávání 2. 
etapa ČR 

105 161,37 

RP0182 788 - ŠŠZ 3113 5336  004 Základní školy 4969 Inkluzivní vzdělávání 2. 
etapa - vlastní zdroje 

52 580,69 

RP0182 788 - ŠŠZ 3113 5336 33063 004 Základní školy 4970 Inkluzivní vzdělávání 2. 
etapa - EU 

154 972,19 

RP0182 788 - ŠŠZ 3113 5336 33063 004 Základní školy 4971 Inkluzivní vzdělávání 2. 
etapa - ČR 

18 232,02 

RP0182 788 - ŠŠZ 3113 5336  004 Základní školy 4972 Inkluzivní vzdělávání 2. 
etapa - vlastní zdroje 

9 116,01 

RP0182 788 - ŠŠZ 3113 5336 33063 004 Základní školy 4973 Inkluzivní vzdělávání 2. 
etapa - EU 

503 590,66 

RP0182 788 - ŠŠZ 3113 5336 33063 004 Základní školy 4974 Inkluzivní vzdělávání 2. 
etapa ČR 

59 245,96 

RP0182 788 - ŠŠZ 3113 5336  004 Základní školy 4975 Inkluzivní vzdělávání 2. 
etapa - vlastní zdroje 

29 622,98 

RP0182 788 - ŠŠZ 3113 5336 33063 004 Základní školy 4982 Inkluzivní vzdělávání 2. 
etapa EU 

383 206,61 

RP0182 788 - ŠŠZ 3113 5336 33063 004 Základní školy 4983 Inkluzivní vzdělávání 2. 
etapa ČR 

45 083,13 

RP0182 788 - ŠŠZ 3113 5336  004 Základní školy 4984 Inkluzivní vzdělávání 2. 
etapa - vlastní zdroje 

22 541,57 

RP0182 788 - ŠŠZ 3113 5336 33063 004 Základní školy 4976 Inkluzivní vzdělávání 2. 
etapa - EU 

426 944,07 

RP0182 788 - ŠŠZ 3113 5336 33063 004 Základní školy 4977 Inkluzivní vzdělávání 2. 
etapa - ČR 

50 228,71 

RP0182 788 - ŠŠZ 3113 5336  004 Základní školy 4978 Inkluzivní vzdělávání 2. 
etapa - vlastní zdroje 

25 114,36 

RP0182 788 - ŠŠZ 3111 5336 33063 001 Mateřské školy 4985 Inkluzivní vzdělávání 2. 
etapa EU 

250 624,37 

RP0182 788 - ŠŠZ 3111 5336 33063 001 Mateřské školy 4986 Inkluzivní vzdělávání 2. 
etapa ČR 

29 485,22 

RP0182 788 - ŠŠZ 3111 5336  001 Mateřské školy 4987 Inkluzivní vzdělávání 2. 
etapa - vlastní zdroje 

14 742,61 

RP0182 788 - ŠŠZ 3111 5336 33063 001 Mateřské školy 4988 Inkluzivní vzdělávání 2. 
etapa EU 

270 145,76 

RP0182 788 - ŠŠZ 3111 5336 33063 001 Mateřské školy 4989 Inkluzivní vzdělávání 2. 
etapa ČR 

31 781,85 

RP0182 788 - ŠŠZ 3111 5336  001 Mateřské školy 4990 Inkluzivní vzdělávání 2. 
etapa - vlastní zdroje 

15 890,93 

RP0182 788 - ŠŠZ 3111 5336 33063 001 Mateřské školy 4991 Inkluzivní vzdělávání 2. 
etapa EU 

166 621,34 

RP0182 788 - ŠŠZ 3111 5336 33063 001 Mateřské školy 4992 Inkluzivní etapa 2. 
etapa ČR 

19 602,51 

RP0182 788 - ŠŠZ 3111 5336  001 Mateřské školy 4993 Inkluzivní vzdělávání 2. 9 801,26 
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etapa - vlastní zdroje 
RP0182 788 - ŠŠZ 3111 5336 33063 001 Mateřské školy 4994 Inkluzivní vzdělávání 2. 

etapa EU 
264 467,73 

RP0182 788 - ŠŠZ 3111 5336 33063 001 Mateřské školy 4995 Inkluzivní vzdělávání 2. 
etapa ČR 

31 113,85 

RP0182 788 - ŠŠZ 3111 5336  001 Mateřské školy 4996 Inkluzivní vzdělávání 2. 
etapa - vlastní zdroje 

15 556,93 

RP0184 788 - ŠŠZ 3119 5901  005 Transfery - 
předpoklad 

5067 Transfery - předpoklad -4 634 338,56 

 
 
15 e) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020, tj. úpravu v rámci kapitoly 741 - OE 
(neinvestiční transfery, ÚZ 13013, navýšení o částku 961.732,50 Kč, snížení předpokladu dotací ve 
stejné výši a navýšení rezervy z dotačních titulů o částku 641.155,00 Kč) a úpravu v rámci kapitoly 787 - 
CSZS (neinvestiční transfery, ÚZ 13013, navýšení o částku 961.732,50, snížení předpokladu dotací ve 
stejné výši a snížení neinvestičního příspěvku zřizovatele o částku 641.155,00 Kč) z důvodu přijetí 
neinvestiční účelové dotace z MPSV určené pro Centrum sociálních a zdravotních služeb 
č. OPZ/1.2/101/0016512 

úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020, tj. úpravu v rámci kapitoly 741 - OE (neinvestiční transfery, 
ÚZ 13013, navýšení o částku 961.732,50 Kč, snížení předpokladu dotací ve stejné výši a navýšení 
rezervy z dotačních titulů o částku 641.155,00 Kč) a úpravu v rámci kapitoly 787 - CSZS (neinvestiční 
transfery, ÚZ 13013, navýšení o částku 961.732,50, snížení předpokladu dotací ve stejné výši a snížení 
neinvestičního příspěvku zřizovatele o částku 641.155,00 Kč) z důvodu přijetí neinvestiční účelové 
dotace z MPSV určené pro Centrum sociálních a zdravotních služeb č. OPZ/1.2/101/0016512. 

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

účelový 
znak 

prvek 
rozpočtu 

popis částka změny 

RP0185 741 - OE  4116 13013 5262 
Projekt Dětská skupina "Berušky" 
III - EU 

860 497,50 

RP0185 741 - OE  4116 13013 5263 
Projekt  Dětská skupina "Berušky" 
III - ČR 

101 235,00 

RP0185 787 - CSZS 4351 5336 13013 5264 
Projekt Dětská skupina "Berušky" 
III - EU 

860 497,50 

RP0185 787 - CSZS 4351 5336 13013 5265 
Projekt Dětská skupina "Berušky" 
III - ČR 

101 235,00 

RP0185 741 - OE  4116  1830 Předpoklad -961 732,50 

RP0185 787 - CSZS 4351 5331  3475 
Neinvestiční příspěvek od 
zřizovatele 

-641 155,00 

RP0185 741 - OE 6171 5901  3369 Rezerva z dotačních titulů 641 155,00 

RP0185 787 - CSZS 3539 5901  5066 Transfery - předpoklad -961 732,50 

 
                                                         hl.  pro  5 
 

 
16) Návrhy rozpočtového opatření – změny rozpočtu města na rok 2020 

R.usn.č.701/2020        
Rada    I.   s c h v a l u j e  
 
16 a) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2020 v rámci výdajů kapitoly 786 – 
OIRM, tj. navýšení běžných výdajů na akci: Základní školy - Opravy a udržování o částku 3.767.367,00 
Kč a snížení kapitálových výdajů na akci: AQUAPARK Příbram - Realizace stavby ve stejné výši 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2020 v rámci výdajů kapitoly 786 – OIRM, tj. 
navýšení běžných výdajů na akci: Základní školy - Opravy a udržování o částku 3.767.367,00 Kč a 
snížení kapitálových výdajů na akci: AQUAPARK Příbram - Realizace stavby ve stejné výši. 

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

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0176 786 - 
OIRM  

3412 6121 013 
AQUAPARK 
Příbram 

3782 Realizace stavby  -3 767 367,00 

RP0176 786 - 
OIRM  

3113 5171 015 Základní 
školy 

3872 Opravy a udržování 3 767 367,00 

 
Rada   II.   d o p o r u č u j e   ZM  

schválit 
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16 b) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2020 v rámci příjmů kapitoly 741 - OE 
z důvodu přijetí částky 40.628.750,00 Kč ze státního rozpočtu, která představuje jednorázový nenávratný 
příspěvek kompenzující propad daňových příjmů města související s vyplácením státní pomoci dle 
zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s 
výskytem koronaviru SARS Cov-2, ve znění pozdějších předpisů 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2020 v rámci příjmů kapitoly 741 - OE z důvodu přijetí 
částky 40.628.750,00 Kč ze státního rozpočtu, která představuje jednorázový nenávratný příspěvek 
kompenzující propad daňových příjmů města související s vyplácením státní pomoci dle zákona č. 159/2020 
Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru 
SARS Cov-2, ve znění pozdějších předpisů. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0186 741 - OE 4111 98024 001 Neinvestiční přijaté 
transfery 

5261 Jednorázový 
nenávratný 
příspěvek 

40 628 750,00 

RP0186 741 - OE 1113  001 Daně z příjmů, nemovitých 
věcí a přidané hodnoty, odvody 
loterie a VHP 

30 Daň vybírána 
srážkou 

-1 000 000,00 

RP0186 741 - OE 1112  001 Daně z příjmů, nemovitých 
věcí a přidané hodnoty, odvody 
loterie a VHP 

29 Daň z příjmů 
fyzických osob 

-1 813 000,00 

RP0186 741 - OE 1121  001 Daně z příjmů, nemovitých 
věcí a přidané hodnoty, odvody 
loterie a VHP 

31 Daň z příjmů 
právnických 
osob 

-25 695 750,00 

RP0186 741 - OE 1111  001 Daně z příjmů, nemovitých 
věcí a přidané hodnoty, odvody 
loterie a VHP 

28 Daň ze závislé 
činnosti 

-12 120 000,00 

 
III.   u k l á d á   
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 14.09.2020. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
17) Zvýšení odměny členům JSDHO zřízených městem 

R.usn.č.702/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

zvýšení odměny zaměstnancům města - členům JSDHO zřízených městem Příbram z částky 90,00 Kč 
na 110,00 Kč, na základě uzavřených dohod o provedení práce, za každou odpracovanou hodinu při 
hasebním, technickém nebo jiném zásahu JSDHO, za pohotovost nařízenou KOPIS HZS 
Středočeského kraje a za výkon zaměstnavatelem schválených obdobných služeb, dnem 01.01.2021. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
18) Program pro poskytování dotací pro rok 2021, tematické zadání pro oblast – dobrovolní hasiči 
R.usn.č.703/2020        
Rada    I.   d o p o r u č u j e    ZM 

schválit “Program pro poskytování dotací pro rok 2021 – oblast dobrovolní hasiči“. 
 

II.   u k l á d á 
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 14.09.2020. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
19) Návrh na změnu kategorie bytu č. 16 v Příbrami VII/306 

R.usn.č.704/2020        
Rada    s c h v a l u j e  
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na základě směrnice č. 1/2018 – pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram, 
Hlava I, článek 3, odst. 1 d), změnu původní kategorie bytu č. 16 (služební) v Příbrami VII, třída 
Osvobození čp. 306 na novou kategorii - byt startovací. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
20) Vyhlášení konkursu na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Kličkova vila 

R.usn.č.705/2020        
Rada    I.   v y h l a š u j e    

v souladu s ust. § 99 odst.1 a ust.§ 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení) ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace zřizované městem Příbram:   
 Mateřská škola Kličkova vila se sídlem Ondrákova 280, 261 01 Příbram II, IČO 70921610 
 
II.   s c h v a l u j e    
text vyhlášení konkursního řízení dle předloženého návrhu. 

  
III.   o d v o l á v á 
v souladu s ust. § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů  

 paní Bc. Ivu Šedivou, z vedoucího pracovního místa ředitelky Mateřské školy Kličkova vila, a to 
s účinností k 31.12.2020. 
 

IV.   p o v ě ř u j e 
OŠKS realizací konkursního řízení dle bodu I. a II. tohoto usnesení v souladu s vyhláškou č. 54/2005 
Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů a ukládá 
zveřejnit vyhlášení konkursního řízení na úřední desce města Příbram a ve všech mateřských školách 
zřizovaných městem Příbram.  

 
                                                         hl.  pro  5 

 
 
21) Žádost ředitelky MŠ, Příbram VII, Jana Drdy 496 Mgr. Jany Šille o úpravu pracovního úvazku 

R.usn.č.706/2020        
Rada    s o u h l a s í  

s úpravou sjednaného pracovního úvazku ředitelky MŠ, Příbram VII, Jana Drdy 496 Mgr. Jany Šille  
na pracovní úvazek 0,75, a to s účinností od 01. 09. 2020 do 30. 06.2021. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
22) Žádost o dotaci – Spolek Rakovnicko-Protivínská dráha 

R.usn.č.707/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

1) poskytnutí dotace ve výši 49.000,00 Kč pro subjekt Spolek Rakovnicko-Protivínská dráha, IČO 
22676040, Bratří Čapků 330, 261 01 Příbram, na projekt s názvem „Slavnostní otevření železniční 
zastávky Příbram sídliště“ v souladu se žádostí o finanční podporu z rozpočtu města označené č.j. 
MeUPB 71525/2020, a to z kapitoly 777-OŠKS, 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)  úpravu rozpisu rozpočtu na straně běžných výdajů v rámci kapitoly 777–OŠKS (Individuální dotace), 
to je snížení prvku 3718 (Individuální dotace) o částku 49.000,00 Kč a navýšení prvku 4015 
(Neinvestiční transfery spolkům) ve stejné výši. 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
Kap. 777 – OŠKS, prvek 3718, paragraf 3419, položka 5901             - 49.000,00 Kč 
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Kap. 777 – OŠKS, prvek 4015, paragraf 3319, položka 5222            + 49.000,00 Kč 

 

3)  uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem Spolek Rakovnicko-Protivínská dráha, IČO 
22676040, Bratří Čapků 330, 261 01 Příbram, o poskytnutí dotace ve výši 49.000,00 Kč na projekt 
„Slavnostní otevření železniční zastávky Příbram sídliště“, v souladu s Pravidly o poskytování dotací 
a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram č.1/2020 přijatými ZM dne 22.06.2020, 
Usn.č.394/2020/ZM. 

 
                                                         hl.  pro  4 

proti      1  
 
 

23) Gymnázium Příbram – žádost o změnu účelu dotace 

R.usn.č.708/2020        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM 

schválit žádost subjektu Gymnázium, Příbram, Legionářů 402, se sídlem Legionářů 402, 261 01 
Příbram, IČO: 61100226, o změnu účelu dotace schválené v rámci dotačního programu Kulturní aktivity 
2020 Zastupitelstvem města Příbram dne 18.05.2020 Usn.č.347/2020/ZM na úhradu storno poplatků  
za letenky a víza. Ostatní ujednání Usn.č.347/2020/ZM zůstávají v platnosti.  
 
II.   u k l á d á 
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 14.09.2020. 
 

                                                         hl.  pro  4 
zdrž.     1  
 

 
24) Žádost o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí nájemní č. E618-S-4166/2018 ze dne 
7.6.2019 (A 273/OSM/2019) – stavba „Vybudování zastávky Příbram sídliště“ 

R.usn.č.709/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí nájemní č. E618-S-4166/2018 
(A 273/OSM/2019) ze dne 07.06.2019,  ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 04.03.2020, mezi 
vlastníkem pozemků (pronajímatelem) městem Příbram a budoucí oprávněnou osobou (nájemcem) 
Správou železnic, státní organizací, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, 
IČO 70994234, kdy předmětem dodatku je řešení úhrady za užívání pozemků v rámci stavby 
„Vybudování zastávky Příbram sídliště“ v období od 06.04.2020 do 05.06.2020, a to ve smyslu návrhu 
na uzavření smluvního dodatku, jenž je přílohou tohoto materiálu. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
25)  1.  Návrh na částečnou revokaci usnesení Rady města Příbram č. 449/2020 ze dne 15.06.2020 
       2. Návrh na pronájem části pozemku p. č. 992 o výměře 673 m2 z celkové výměry 2672 m2 

a pozemku p. č. 993/1, oba v k. ú. Příbram 

R.usn.č.710/2020        
Rada   I.    s c h v a l u j e  

částečnou revokaci usnesení Rady města Příbram č. 449/2020 ze dne 15.06.2020, a to revokaci 
bodů II. a III. 
 
II.   s c h v a l u j e 
pronájem části pozemku p. č. 992 o výměře 673 m2 z celkové výměry 2672 m2 v k. ú. Příbram (část 
pozemku je vyznačena v situacích označených č. 1 a č. 2, které jsou přílohou předloženého materiálu) 
za cenu 33 Kč/m2/rok a pozemku p. č. 993/1 o výměře 415 m2 v k. ú. Příbram za cenu 33 Kč/m2/rok,  
na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou počínající běžet první den měsíce následujícího  
po doručení výpovědi, Středočeskému kraji, se sídlem 150 00 Praha – Smíchov, Zborovská 81/11,  
IČO 70891095, pro potřeby příspěvkové organizace Integrovaná střední škola hotelového provozu, 
obchodu a služeb, Příbram, Gen. R. Tesaříka 114, IČO 00508268, s tím, že: 
-  nájemce zajistí na své náklady pravidelnou běžnou údržbu plochy celého dvora ve vlastnictví 
pronajímatele,  
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-   nájemce je povinen akceptovat chůzi a jízdu přes část pozemku p. č. 992 v k. ú. Příbram (jedná se  
o příjezd k parkovací ploše), ze strany oprávněných uživatelů parkovací plochy zřízené na části 
uvedeného pozemku pro potřeby Městského úřadu Příbram, 
-   nájemce je povinen respektovat skutečnost, že přes část pozemku p. č. 992, jehož součástí je stavba 
občanského vybavení č. p. 114 v Příbrami I a pozemku p. č. 993/1, vše v k. ú. Příbram, bylo zřízeno 
věcné břemeno cesty ve prospěch pozemku p. č. 998/4 v k. ú. Příbram, kdy oprávněným z věcného 
břemene je Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, se sídlem Orlická 2020/4, 130 00 Praha - 
Vinohrady, IČO 41197518, 
 - za účelem vypořádání práv a povinností mezi smluvními stranami za období od 01.01.2019 do dne 
nabytí účinnosti nájemní smlouvy, nájemce uhradí pronajímateli částku ve výši 33 Kč/m2/rok za užívání 
části pozemku p. č. 992 o výměře 576 m2 z celkové výměry 2672 m2 (dle situace č. 3 v příloze 
předloženého materiálu) a pozemku p. č. 993/1 o výměře 415 m2, oba v k. ú. Příbram.   

  
                                                         hl.  pro  5 

 
 
26) 1. Návrh na úhradu částky za bezesmluvní užívání pozemků v katastrálním území Příbram 
      2. Návrh na doplnění usnesení č. 398/2020/ZM Zastupitelstva města Příbram ze dne 22.06.2020 

R.usn.č.711/2020        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

úhradu částky ve výši 2.091 Kč za bezesmluvní užívání pozemků p. č. 2247/2, p. č. 2247/4, p. č. 
2247/5, p. č. 2247/6, p. č. 2247/7, p. č. 2247/8, p. č. 2247/9, p. č. 2247/10, p. č. 2247/11, vše 
v katastrálním území Příbram, které jsou ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit 
s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, se sídlem 
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město, za období od 01.01.2020 do posledního dne 
před podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí. 
 
II.   d o p o r u č u j e   ZM 
schválit doplnění usnesení č. 398/2020/ZM Zastupitelstva města Příbram ze dne 22.06.2020, týkající se 
případných smluvních pokut  a úroků z prodlení uvedených v článku III. předloženého návrhu kupní 
smlouvy. 
 
III.   u k l á d á 
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 14.09.2020. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
27) Žádost o souhlas vlastníka pozemku se vstupem na pozemky p. č. 3024, p. č. 3530/1, p. č. 3544/1, 
p. č. 3544/2, vše v k. ú. Příbram a se zřízením dočasné deponie 

R.usn.č.712/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

udělení souhlasu města Příbram, jako vlastníka pozemků p. č. 3024, p. č. 3530/1, p. č. 3544/1, 
p. č. 3544/2, vše v k. ú. Příbram, se vstupem na tyto pozemky za účelem využití pozemků jako příjezd 
ke staveništi a se zřízením dočasné deponie na části uvedeného pozemku p. č. 3544/1, pro společnost 
GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, s oprávněním 
převedení uděleného souhlasu na případně jiného zhotovitele pověřeného výkonem pracím s tím, že 
stavba bude realizována v souladu s přílohou podané žádosti, tj. s projektovou dokumentací s názvem 
stavby „Reko VTL DN 200 Příbram obchvat VTL 631“, zpracovanou projektantem společnosti 
GridServices, s.r.o., Jiřím Přibilem, se sídlem společnosti Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, 
IČO 27935311, datovanou 03/2020, jejíž část B. Souhrnná technická zpráva, situace stavby 
s označením C.1, C.3 a E.4.5 jsou přílohou předloženého materiálu a dále za podmínky, že veškeré 
povrchy dotčených městských pozemků budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
28) Uzavření dodatku č. 11 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 35/2002/364/OSB/K  
se společností AeskuLab Patologie, k. s. 
R.usn.č.713/2020        
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Rada    s c h v a l u j e  
uzavření dodatku č. 11 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 35/2002/364/OSB/K ze dne 
04.12.2002, ve znění pozdějších dodatků č. 1 až 10, se společností AeskuLab Patologie, k. s., 
se sídlem Praha 6, Evropská 2589/33b, PSČ 160 00, IČO 497 09 101, jako nájemcem a  městem 
Příbram, jako pronajímatelem, kdy předmětem tohoto dodatku bude změna subjektu v postavení 
nájemce – změna právní formy, názvu společnosti, a dalších identifikačních údajů dle aktuálně platného 
výpisu z obchodního rejstříku.  
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
29) Žádost o výpůjčku jednacího sálu v budově města na nám. T. G. Masaryka 121, Příbram I 
R.usn.č.714/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o výpůjčce jednacího sálu v budově č. p. 121, nám. T. G. Masaryka, Příbram I, mezi 
městem Příbram jako půjčitelem a vypůjčitelem, kterým je Vzdělávací institut Středočeského                    
kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (A3V VISK), se sídlem V Kolonii 1804, 
288 02 Nymburk, IČO 00641111, ve dnech 21.09.2020, 06.10.2020, 01.12.2020 a 14.12.2020 vždy                  
od 08.30 hodin do 14.30 hodin s tím, že následný úklid jednacího sálu, kuchyňky, chodby, sociálního 
zařízení a schodiště zajistí bezprostředně po skončení akcí vypůjčitel. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
30) Žádost o krátkodobý pronájem jednacího sálu v budově města na nám. T. G. Masaryka 121,  
Příbram I 
R.usn.č.715/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o krátkodobém pronájmu jednacího sálu v budově č. p. 121, nám. T. G. Masaryka, 
Příbram I, mezi městem Příbram jako pronajímatelem a nájemcem, kterým je spolek Svaz měst a obcí 
České republiky, se sídlem 5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha, IČO 63113074, na dny 
24.09.2020, 25.09.2020 a 03.12.2020, od 8.00 hodin do 17.00 hodin, za účelem realizace kurzů v rámci 
projektu „Efektivní správa obcí“. Nájemce se zavazuje k úhradě částky 2.000,00 Kč vč. DPH za jeden 
realizovaný kurz, tedy k úhradě 6.000,- Kč vč. DPH. Následný úklid jednacího sálu, chodby, sociálního 
zařízení, kuchyňky a schodiště nebude zajišťován nájemcem, ale Odborem správy majetku. 
 

                                                         hl.  pro  4 
zdrž.     1  

 
 
31) Návrh OZV o regulaci používání zábavní pyrotechniky 

R.usn.č.716/2020        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM  

schválit obecně závaznou vyhlášku o regulaci používání zábavní pyrotechniky. 
 

II.   u k l á d á  
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 14.09.2020. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 

 
32) Návrh na stanovení poplatků za uložení odpadu na sběrném dvoře 

R.usn.č.717/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

zpoplatnění za uložení vybraných druhů odpadu na sběrném dvoře dle návrhu v příloze, s účinností  
od 01.09.2020. 

                                                         hl.  pro  5 
 

 
33) Žádost o schválení změny ceníku úkonů pečovatelské služby od 1. 10. 2020 
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R.usn.č.718/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

změnu ceníku úkonů pečovatelské služby od 1. 10. 2020. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 

34) Přidělení sociálního bytu 

R.usn.č.719/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

přidělení sociálního bytu č. Příbram IV, Čs. armády 5, pro paní trvale bytem  
podle Směrnice č. 1/2018/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů 

ve vlastnictví města Příbram“. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 

 
35) Oranžový přechod v ul. Čs. armády - Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku 

R.usn.č.720/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

Dodatek č. 2 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 31.08.2020. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 

 
36) Přijetí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akci „Bezbariérová trasa, zastávka 
hromadné dopravy u 2. polikliniky - Kulturní dům“ 

R.usn.č.721/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

1) přijetí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akci „Bezbariérová trasa, zastávka 
hromadné dopravy u 2. polikliniky – Kulturní dům“ ve výši max. 1.486.949,00 Kč, 
 

2) uzavření Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury na rok 2020 na akci „Bezbariérová trasa, zastávka hromadné dopravy u 2. polikliniky – 
Kulturní dům“.  

 
                                                         hl.  pro  5 
 

 
37) ZUŠ A. Dvořáka, Příbram – souhlas zřizovatele s aktualizací Strategického rámce MAP II ORP 
Příbram 

R.usn.č.722/2020        
Rada    s o u h l a s í  

s projektovým záměrem Základní umělecké školy Antonína Dvořáka, Příbram „Rekonstrukce 
elektrických rozvodů a vybudování počítačové sítě“ v místě poskytovaného vzdělávání na adrese 
Krátká 351, 261 01 Příbram III a jeho zařazením do Strategického rámce MAP II ORP Příbram. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 

 
38) Prodej pamětních medailí 800 let města Příbram 

Hlasováno o návrhu Ing. Rottera. 
R.usn.č.723/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

1) uvolnění 32 ks pamětních medailí vydaných k 800. výročí první písemné zmínky o městě Příbram 
do prodeje, 
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2) prodejní cenu pamětních medailí vydaných k 800. výročí první písemné zmínky o městě Příbram  
ve výši 2.020,00 Kč/ks. 

    
                                                         hl.  pro  5 
 
 

39) Cena města Příbrami 
R.usn.č.724/2020        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM 

schválit statut Ceny města Příbrami v předloženém znění. 
  

II.   u k l á d á   
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 14.09.2020. 

 
                                                         hl.  pro  5 
  

 
40) Smlouva s IR Snet CZ, s.r.o. 

R.usn.č.725/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy s IR Snet CZ, s.r.o., se sídlem Politických vězňů 934/15,110 00 Praha 1 – Nové 
Město, IČO: 26732122 o poskytování služeb při prodeji vstupenek za minimálně 25 % (bez DPH) 
z odměny IR Snet CZ, s.r.o. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 

 
41) Návrh na změny a doplnění cen v ceníku služeb SZM Příbram, p.o. od 01.09.2020 

R.usn.č.726/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

předložený Ceník služeb SZM Příbram tak, jak uvedeno v příloze předloženého materiálu, a to 
s platností od 01.09.2020. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 

42) Pořádání akce CZECH CUP PŘÍBRAM 2020 – STIHL TIMBERSPORTS 

R.usn.č.727/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

pořádání akce CZECH CUP Příbram 2020 – STIHL TIMBERSPORTS v areálu Nový rybník ve dne 
13.09.2020 ve smyslu přílohy materiálu a SZM Příbram, p.o., IČO 71217975, pořadatelem akce. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 

 
43) 2. výběrové řízení v roce 2020 na poskytování zápůjček z Fondu zápůjček města Příbram 

R.usn.č.728/2020        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM  

schválit  
1) poskytnutí zápůjčky z Fondu zápůjček města Příbram ve výši 299.882,00 Kč pro subjekt 

SK SPARTAK Příbram, spolek, se sídlem Žižkova 694, Příbram II, 261 01 Příbram, IČO: 61904899, 
účelového určení na zakoupení traktoru pro údržbu sportovního areálu. Zajištění pohledávky města 
z titulu poskytnuté zápůjčky bude provedeno podpisem směnky a ručitelským závazkem třetí 
osobou, tj. třemi ručiteli. Doba splatnosti zápůjčky bude čtyři roky a úrok 3 % p.  a., 

2) zrušení Fondu zápůjček města Příbram. 
 
II.   u k l á d á  
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 14.09.2020. 
 

                                                         hl.  pro  5 
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44) Návrh smlouvy na servis výtahu v Příbrami VIII, ul. Brodská  čp. 102 

R.usn.č.729/2020        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

předložený návrh smlouvy o servisu výtahu v domě s pečovatelskou službou č. 131/2020 v Příbrami 
VIII, ul. Brodská čp. 102. 
 
II.   s c h v a l u j e      
uzavřít smlouvu o servisu výtahu č. 131/2020 s firmou Výtahy Příbram s.r.o. zast. jednatelem Pavlem 
Scharhagem, jednatelem firmy, se sídlem Generála. R. Tesaříka 135, 261 01 Příbram, IČ 24800503, 
DIČ CZ 24800503 v domě s pečovatelskou službou v Příbrami VIII, ul. Brodská čp. 102 

  
                                                         hl.  pro  5 
 

 
45) Odbor silničního hospodářství - jmenování vedoucího odboru 

R.usn.č.730/2020        
Rada    j m e n u j e  

Mgr. Ondřeje Klečku vedoucím Odboru silničního hospodářství MěÚ Příbram s účinností od 01.10.2020.  
                                                          

hl.  pro  5 
 
 

46) Stanovení celkového počtu zaměstnanců města zařazených do MěÚ Příbram 

R.usn.č.731/2020        
Rada    s t a n o v í 

celkový počet zaměstnanců města Příbram zařazených do Městského úřadu Příbram v počtu 222 
zaměstnanců, s účinností od 01.10.2020.  

 
                                                         hl.  pro  5 
 
 

47) Základní škola, Příbram VIII, Školní 75 – souhlas zřizovatele s přijetím finančního daru z projektu 
Obědy pro děti 
R.usn.č.732/2020        
Rada    s o u h l a s í 

s tím, aby Základní škola, Příbram VIII, Školní 75 přijala účelově určený finanční dar 
ve výši 205.530,00 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. Vlastislavova 152/4, 
140 00 Praha 4, IČ: 24231509 v rámci charitativního projektu „Obědy pro děti“ na období září 2020 – 
červen 2021.  

  
                                                         hl.  pro  5 
 
 

48) Žádost o souhlas vlastníka pozemku p. č. 3213/2 v k. ú. Příbram se stavebním záměrem zateplení 
stavby rodinného domu č. p. 245 v Příbrami II 
R.usn.č.733/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

udělení  souhlasu města Příbram, jako vlastníka pozemku p. č. 3213/2 v k. ú. Příbram, s provedením 
prací -  zateplení stavby rodinného domu č. p. v Příbrami II, jež je součástí pozemku p. č. 1334  
v k. ú. Příbram, spojeného s přesahem zateplení cca 8 cm nad předmětný městský pozemek p. č. 
3213/2, pro , bytem  s tím,  
že stavba bude realizována v souladu s přílohou podané žádosti, tj. s doloženým náčrtem, který je 
přílohou předloženého materiálu.  
 

                                                         hl.  pro  5 
 

 
49) Výkup spoluvlastnických podílů z celku pozemků p. č. 565/48, p.č. 2333/130 a p.č. 3183/8, vše v k. ú. 
Příbram 
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R.usn.č.734/2020        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM 

schválit výkup spoluvlastnických podílů, vždy o velikosti ¼, pozemků p. č. 565/48, p. č. 2333/130 
a p. č. 3183/8, vše v k. ú. Příbram, od paní  bytem  

 a pana , bytem V  do majetku města, 
za kupní cenu 897 Kč/m2. 
 
II.   u k l á d á  
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 14.09.2020. 

 
                                                         hl.  pro  5 
 

 
50) Žádost o prodej části pozemku p. č. 4246/1 v k. ú. Příbram 

R.usn.č.735/2020        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č. 4246/1, o výměře 
cca 716 m2 z celkové výměry 17119 m2, v k. ú. Příbram, dle situačního náčrtu, který je přílohou 
předloženého materiálu, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou počínající běžet první den 
měsíce následujícího po doručení výpovědi, za účelem výstavby parkoviště s 12 parkovacími místy  
na předmětné části pozemku, mezi stavebníkem, investorem a vypůjčitelem, kterým je společnost 
Véčko s.r.o., se sídlem Žižkova 708, 261 01 Příbram II, IČO 08277591 a vlastníkem pozemků  
a půjčitelem městem Příbram s tím, že stavba bude realizována v souladu s přílohou podané žádosti  
a za podmínek vyplývajících z platné právní úpravy, za podmínek stanovených dotčenými orgány, 
povrch parkovacích ploch bude z materiálů umožňujících vsakování dešťových vod (ecoraster + 
kamenná výplň), pojízdná komunikace bude z živičného povrchu, parkoviště bude osazeno vodorovným 
a svislým dopravním značením, v okolí parkoviště bude řešena zeleň zatravněním a vysázením stromů, 
to vše podmíněno uzavřením kupní smlouvy o prodeji části pozemku p.č. 4246/1, o výměře cca 380 m2, 
k. ú. Příbram, společnosti Véčko s.r.o., IČO 08277591, 
 
II.   d o p o r u č u j e   ZM 
schválit uzavření kupní smlouvy o prodeji části pozemku p. č. 4246/1, o výměře cca 380 m2 z celkové 
výměry 17119 m2, v k. ú. Příbram, dle situačního snímku v příloze předloženého materiálu, za cenu  
800 Kč/m2, s ujednáním o věcných právech – zřízení předkupního práva a výhrady zpětné koupě, mezi 
městem Příbram jako prodávajícím a předkupníkem a společností Véčko s.r.o., se sídlem Žižkova 708, 
261 01 Příbram II, IČO 08277591. Přičemž věcné právo výhrady zpětné koupě může být prodávajícím 
uplatněno pouze v případě, pokud záměr kupujícího - stavba veřejného parkoviště s 12 parkovacími 
místy na části pozemku p. č. 4246/1, o výměře cca 716 m2 z celkové výměry 17119 m2, v k. ú. Příbram, 
nebude vybudována a zprovozněna do 42 měsíců od podpisu kupní smlouvy, 
 
III.   u k l á d á 
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 14.09.2020. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 

 
51) Chodník Drkolnov – Šachetní, Drkolnovská – výběr dodavatele 

R.usn.č.736/2020        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

informaci o dílčí veřejné zakázce „Chodník Drkolnov – Šachetní, Drkolnovská“ (dále jen „veřejná 
zakázka“) zadávané v dynamickém nákupním systému „DNS na výstavbu, opravy a údržbu pozemních 
komunikací města Příbram“ s ev. č. VVZ: Z2020-021569, ve smyslu § 141 zákona č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, uvedenou v důvodové zprávě. 
 
II.   r o z h o d u j e 
o výběru nejvhodnější nabídky na plnění dílčí veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku společnosti 
ZNAKON, a.s., se sídlem č. p. 44, 386 01 Sousedovice, IČO: 26018055, za nabídkovou cenu  
734 398,33 Kč bez DPH. 
 
 



Město Příbram - RM 24.08.2020  

 17 

III.   s c h v a l u j e 
1) závěry stálé hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek;  
2) uzavření smlouvy na zakázku „Chodník Drkolnov – Šachetní, Drkolnovská“ se společností 

ZNAKON, a.s., se sídlem č. p. 44, 386 01 Sousedovice, IČO: 26018055, za nabídkovou cenu 
734 398,33 Kč bez DPH. 

 
IV.   u k l á d á 
 OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky dle bodu II. a III. tohoto 
usnesení.  
 

                                                         hl.  pro  5 
 

 
52) Pomůcky pro školská zařízení – revokace 

R.usn.č.737/2020        
Rada    s c h v a l u j e  
 částečnou revokaci uns. č. 688/2020 ze dne 10.8.2020 

1) rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky, tak že vybírá: 
 společnosti Didamag s.r.o., se sídlem U Hráze 130/2, 1100 00 Praha, IČO: 01474952,  

na stavebnice za celkovou nabídkovou cenu 130 129 Kč bez DPH – viz příloha č. 1; 
 společnosti Aurednik CS spol. s r.o., se sídlem Hlavní 84, 267 01 Trubín, IČO: 18621392,  

na stavebnice za celkovou nabídkovou cenu 27 365,00 Kč bez DPH a na polytechniku  
za celkovou nabídkovou cenu 6 040,00 Kč bez DPH – viz příloha č. 2; 

 společnosti BOXED s.r.o., se sídlem Velflíkova 1428, 160 00 Praha, IČO: 27243842,  
na stavebnice za celkovou nabídkovou cenu 150 738,00 Kč bez DPH, na výukové pomůcky  
za celkovou nabídkovou cenu 21 816,00 Kč bez DPH a na robotiku za celkovou nabídkovou cenu 
104 547,00 Kč bez DPH – viz příloha č. 3; 

 
2) uzavření smluv na zakázku „Pomůcky pro školská zařízení“ se společností Didamag s.r.o., se sídlem 

U Hráze 130/2, 1100 00 Praha, IČO: 01474952, za celkovou nabídkovou cenu 130 129 Kč bez DPH 
a se společností BOXED s.r.o., se sídlem Velflíkova 1428, 160 00 Praha, IČO: 27243842,  
za celkovou nabídkovou cenu 277 101,00 Kč bez DPH; 

 
3) vystavení objednávky na zakázku „Pomůcky pro školská zařízení“ pro společnost Aurednik CS spol. 

s r.o., se sídlem Hlavní 84, 267 01 Trubín, IČO: 18621392, na celkovou nabídkovou cenu  
33 405,00 Kč bez DPH. 

 
 II.   u k l á d á 

OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky s výše uvedenými 
změnami.  
 

                                                         hl.  pro  5 
 

 
53) Oprava chodníku a propojení budov optickými kabely – výběr dodavatele 

R.usn.č.738/2020        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Oprava chodníku a propojení budov optickými kabely“ 
(dále jen „veřejná zakázka“) zadávané ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, uvedenou v důvodové zprávě. 
 
II.   r o z h o d u j e 
o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku společnosti SILNICE 
NEPOMUK s.r.o., se sídlem U Pošty 513, 33501 Nepomuk, IČO: 26342812, za nabídkovou cenu  
3 040 000,00 Kč bez DPH. 
 
III.   s c h v a l u j e 
1) závěry stálé hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek;  
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2) uzavření smlouvy na zakázku „Oprava chodníku a propojení budov optickými kabely“ se společností 
SILNICE NEPOMUK s.r.o., se sídlem U Pošty 513, 33501 Nepomuk, IČO: 26342812,  
za nabídkovou cenu 3 040 000,00 Kč bez DPH. 

 
IV.   u k l á d á 
OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky dle bodu II. a III. tohoto 
usnesení.  
 

                                                         hl.  pro  5 
 

 
54) Dodatek č. 1 k SOD investiční akce „Vybudování sociálního zázemí – Příbram I/100“ 

R.usn.č.739/2020        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

provedení dodatečně navržených změn oproti projektové dokumentaci investiční akce „Vybudování 
sociálního zázemí – Příbram I/100“ podle Změnového listu č. 1, které představují vícepráce ve výši 
69 999,14 Kč bez DPH (tj. 84 698,96 Kč s DPH).  

 
 II.   u k l á d á    
MěRK administrovat uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 596/MěRK/2020 podle bodu I. tohoto 
usnesení. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 

55) Různé      
 
 
 
Zápis ověřili: 
Ing. Petr Rotter 
Ing. Jindřich Vařeka 
 
Mgr. Jan Konvalinka, 
starosta 
 
Zapsala: Iva Černohorská 
Příbram, dne: 26.08.2020 
 
Ověřeno: 07.09.2020 
Vyvěšeno: 07.09.2020 


