Město Příbram – RM 07.09.2020

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů.
Usnesení
z jednání Rady města Příbram, konaného dne 07.09.2020
od 13.00 hodin na Městském úřadě Příbram
1) Zahájení, kontrola zápisu z minulé RM, ověřovatelé
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Zorka Brožíková, Ing. Jiří Holý.
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. Rozdělení volných vstupenek na koncert MIG 21 a představení La Putyka
6. Cena vstupného na akce Junior klub – říjen 2020
7. Zajištění podia a ozvučení na akci Svatohorská šalmaj 2020
8. Stav požární ochrany ve městě Příbram – Požární řád města Příbram
9. Návrh na úpravy rozpisu rozpočtu města na rok 2020
10. Zhodnocení volných finančních prostředků
11. Zřízení věcného břemene a nabytí služebnosti inženýrské sítě kanalizačního řadu
12. Výběr zhotovitele „Rušení kanalizačních šachet, Březové Hory č. p. 431“
13. Schválení dodatku č. 2 ke Smlouvě o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících
vodovodů, Cik – invest s.r.o.
14. Vyhodnocení poskytnutí finančního příspěvku z veřejné sbírky – podpora pro samoživitele
15. Žádost o zřízení věcného břemene uložené veřejné komunikační sítě - p. č. 3146/3 v k. ú. Příbram
16. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN – p. č. 4487/1 v k.ú. Příbram
17. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN a budoucího umístění 1 ks
plastového pilíře – p. č. 231/3, p. č. 362/1 a p. č. 364/3, vše v k. ú. Žežice,
18. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kanalizační přípojky – p- č. 586/3 v k. ú. Lazec
19. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení zemního kabelového vedení NN – p. č. 466/1 v k. ú.
Jerusalem
20. Návrh rozpočtového opatření
21. MKDS Příbram – rozšíření o nové kamerové body č. 34 až č. 37
22. Přijetí dotace ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS
23. SZM Příbram, p. o. – návrh na vyřešení vzájemných sporů se společností BEKR nábytek s.r.o.
24. „Chodník Drkolnov - Šachetní, Drkolnovská“- vyloučení vybraného dodavatele, zrušení veřejné zakázky a její
znovu vyhlášení
25. „Rozšíření zpevněné plochy kompostárny a zpevnění plochy v průmyslové zóně u sběr. Dvora, ul. Mlynářská“zrušení veřejné zakázky a její znovu vyhlášení.
26. Okružní křižovatka na ulici třída Osvobození a Legionářů – Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení
určeného k dodávce elektrické energie
27. Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku p. č. 632/2 v k.ú. Příbram
28. Oprava kapličky na pozemku p.č. 564/6 v k.ú. Trhové Dušníky
29. Městský mobiliář – stojany na kola
30. Žádost Vysoké školy evropských a regionálních studií z.ú. nájemce prostor v Příbrami III, Dlouhá ul.č.p.163,
o snížení nájemného a o možnosti přenechání práva užívání prostor
31. Záměr zakázky – „Stavba kanalizace a obnova vodovodní sítě v Lazci“ - revokace
32. Podání žádosti o nadační příspěvek na akci „Rozsvěcení vánočního stromu 2020 v Příbrami“
33. Různé
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R.usn.č. 740 /2020
Rada
schvaluje
program dnešního jednání RM.
hl. pro 6
3) Informace členů RM
4) Interpelace
5) Rozdělení vstupenek na koncert MIG 21 a představení La Putyka
R.usn.č.741/2020
Rada s c h v a l u j e
I. rozdělení vstupenek na koncert MIG 21 pro zaměstnance Městského úřadu Příbram v počtu 117 ks
a pro zaměstnance Městské policie Příbram v počtu 35 ks,
II. rozdělení vstupenek na vystoupení La Putyka v počtu 14 ks pro radní města Příbram a 26 ks pro
předsedy osadních výborů.
hl. pro 7
6) Cena vstupného na akce Junior klub – říjen 2020
R.usn.č.742/2020
Rada s c h v a l u j e
cenu vstupenek na akce pořádané v Junior klubu v říjnu 2020
02.10. – koncert The Switch - 130,00 Kč předprodej / 150,00 Kč na místě
03.10. – Oldies DJ luDJek - 100,00 Kč předprodej / 150,00 Kč na místě
09.10. – koncert Jazz Faces - 130,00 Kč předprodej / 150,00 Kč na místě
10.10. – Zavíračka Skateparku - 130,00 Kč předprodej / 150,00 Kč na místě
16.10. – koncert Nástroj snahy - 130,00 Kč předprodej / 150,00 Kč na místě
17.10. – Oldies DJ luDJek - 100,00 Kč předprodej / 150,00 Kč na místě
23.10. – koncert Bratři - 130,00 Kč předprodej / 150,00 Kč na místě
24.10. – vystoupení Noisy Pots - 130,00 Kč předprodej / 150,00 Kč na místě
30.10. – koncert Pakáš - 130,00 Kč předprodej / 150,00 Kč na místě
31.10. – vystoupení 7 krát 3 - 130,00 Kč předprodej / 150,00 Kč na místě.
hl. pro 6
proti 1
7) Příbramská svatohorská šalmaj 2020 – zajištění pódia a ozvučení
R.usn.č.743/2020
Rada s c h v a l u j e
uzavření smlouvy mezi městem Příbram a p. Milanem Vitišem, Milín 85, 262 31 Milín, IČO 71355286,
na technické zabezpečení akce Příbramská svatohorská šalmaj za cenu 124.600,00 Kč (tj. 150.766,00
Kč včetně DPH ve výši 21%).
hl. pro 7
8) Stav požární ochrany ve městě Příbram za 1. pololetí 2020 – Požární řád města Příbram
R.usn.č.744/2020
Rada d o p o r u č u j e Z M
schválit „Stav požární ochrany ve městě Příbram za 1. pololetí 2020“.
hl. pro 7
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9) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020 (a – f)
R.usn.č.745/2020
Rada s c h v a l u j e
9a) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020 v rámci kapitoly 786 - OIRM na straně běžných
výdajů dle usnesení RM ze dne 10.02.2020 R.usn.č. 93/2020 bodu II. z důvodu realizace oprav a údržby
budov školských zařízení
úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020 v rámci kapitoly 786 - OIRM na straně běžných výdajů dle
usnesení RM ze dne 10.02.2020 R.usn.č. 93/2020 bodu II. z důvodu realizace oprav a údržby budov
školských zařízení.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0191

786 OIRM
786 OIRM

3639

5901

3122

5171

RP0191

účelový
znak

název
akce
016
Ostatní
007
Střední
školy

prvek
rozpočtu
5060

popis

částka změny

Rezerva

-2 658 196,00

3289

Opravy a údržba

2 658 196,00

9b) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020, tj úpravu příjmů kapitoly 741 - OE
(neinvestiční transfery, ÚZ 13014 o částku 285.040,35 Kč a snížení předpokladu dotací ve stejné výši)
a úpravu výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ (neinvestiční transfery, ÚZ 13014 navýšení o částku 285.040,35 Kč
a snížení předpokladu dotací ve stejné výši) z důvodu přijetí čtyř neinvestičních dotací v rámci výzvy
"Obědy do škol ve Středočeském kraji III", číslo projektu CZ.30.X.0/0.0/0.0/20_010/0000054. Základní
škola, Příbram VII, 28. října 1 - 100.327,50 Kč, Mateřská škola, Příbram VII, Školní 131 - 94.462,20 Kč,
Waldorfská škola Příbram - MŠ, ZŠ a SŠ - 34.149,15 Kč, Základní škola pod Svatou Horou, Příbram 56.101,50 Kč
úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020, tj úpravu příjmů kapitoly 741 - OE (neinvestiční
transfery, ÚZ 13014 o částku 285.040,35 Kč a snížení předpokladu dotací ve stejné výši) a úpravu
výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ (neinvestiční transfery, ÚZ 13014 navýšení o částku 285.040,35 Kč a
snížení předpokladu dotací ve stejné výši) z důvodu přijetí čtyř neinvestičních dotací v rámci výzvy
"Obědy do škol ve Středočeském kraji III", číslo projektu CZ.30.X.0/0.0/0.0/20_010/0000054.
Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 - 100.327,50 Kč, Mateřská škola, Příbram VII, Školní 131 94.462,20 Kč, Waldorfská škola Příbram - MŠ, ZŠ a SŠ - 34.149,15 Kč, Základní škola pod Svatou
Horou, Příbram - 56.101,50 Kč.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

RP0196
RP0196
RP0196
RP0196
RP0196
RP0196
RP0196

741 - OE
741 - OE
741 - OE
741 - OE
741 - OE
741 - OE
741 - OE

RP0196

741 - OE

RP0196
RP0196
RP0196
RP0196
RP0196
RP0196
RP0196
RP0196
RP0196
RP0196

741 - OE
788 - ŠŠZ
788 - ŠŠZ
788 - ŠŠZ
788 - ŠŠZ
788 - ŠŠZ
788 - ŠŠZ
788 - ŠŠZ
788 - ŠŠZ
788 - ŠŠZ

paragraf

3119
3111
3111
3113
3113
3113
3113
3113
3113

4122
4122
4122
4122
4122
4122
4122

účelový
znak
13014
13014
13014
13014
13014
13014
13014

prvek
rozpočtu
5270
5271
5272
5273
5283
5284
5289

4122

13014

5290

13014
13014
13014
13014
13014
13014
13014
13014

1830
5067
5285
5286
5274
5275
5276
5277
5287
5288

pol.

4116
5901
5336
5336
5336
5336
5336
5336
5336
5336

popis
OP PMP: ZŠ p. Sv. Horou 85 %
OP PMP: ZŠ p. Sv. Horou 15 %
OP PMP: WŠ 85 %
OP PMP: WŠ 15 %
OP PMP (III): MŠ Školní 131 85 %
OP PMP (III): MŠ Školní 131 15 %
OP PMP (III): ZŠ 28. října 1 85 %
OP PMP (III): Základní škola 28.
října 1 15 %
Předpoklad
Transfery - předpoklad
OP PMP (III): MŠ Školní 131 85 %
OP PMP (III): MŠ Školní 131 15 %
OP PMP: ZŠ p. Sv. Horou 85 %
OP PMP: ZŠ p. Sv. Horou 15 %
OP PMP: WŠ 85 %
OP PMP: WŠ 15 %
OP PMP (III): ZŠ 28. října 1 85 %
OP PMP (III): ZŠ 28. října 1 15 %

částka změny
47 686,28
8 415,22
29 026,78
5 122,37
80 292,87
14 169,33
85 278,38
15 049,12
-285 040,35
-285 040,35
80 292,87
14 169,33
47 686,28
8 415,22
29 026,78
5 122,37
85 278,38
15 049,12

9c) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020, tj. úpravu příjmů kapitoly 741 - OE (navýšení
neinvestičních transferů, ÚZ 34053 o částku 70.000,00 Kč a snížení předpokladu dotací ve stejné výši)
a úpravu výdajů kapitoly 780 - KJD (navýšení neinvestičních transferů, ÚZ 34053 o částku 70.000,00 Kč

3

Město Příbram – RM 07.09.2020
a snížení předpokladu dotací ve stejné výši) z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva
kultury ČR na program Veřejné informační služby knihoven, Rozhodnutí č.j. MK 19145/2020 OULK
úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020, tj. úpravu příjmů kapitoly 741 - OE (navýšení
neinvestičních transferů, ÚZ 34053 o částku 70.000,00 Kč a snížení předpokladu dotací ve stejné
výši) a úpravu výdajů kapitoly 780 - KJD (navýšení neinvestičních transferů, ÚZ 34053 o částku
70.000,00 Kč a snížení předpokladu dotací ve stejné výši) z důvodu přijetí neinvestiční účelové
dotace z Ministerstva kultury ČR na program Veřejné informační služby knihoven, Rozhodnutí č.j.
MK 19145/2020 OULK.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.
RP0197
RP0197
RP0197
RP0197

kapitola
741 - OE
741 - OE
780 - KJD
780 - KJD

paragraf

pol.

3314
3314

4116
4116
5336
5901

účelový
znak
34053
34053

prvek
rozpočtu
1220
1830
3447
5064

popis
Neinvestiční dotace z MK ČR
Předpoklad
Neinvestiční dotace z MK ČR
Transfery - předpoklad

částka změny
70 000,00
-70 000,00
70 000,00
-70 000,00

9d) Návrh na úpravu rozpisu města na rok 2020, tj. úpravu příjmů kapitoly 741 - OE (navýšení transferů,
ÚZ 13013 o částku 417.592,24 Kč a snížení předpokladu dotací ve stejné výši) a úpravu výdajů kapitoly
787 - CSZS (navýšení transferů, ÚZ 13013 o částku 417.592,24 Kč) z důvodu poskytnutí neinvestiční
účelové dotace z MPSV, určené pro Centrum sociálních služeb na projekt Dluhové poradenství jako
nástroj
pro
řešení
zadluženosti
a
předluženosti
obyvatel
Příbrami,
reg.
č.
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0015591
úpravu rozpisu města na rok 2020, tj. úpravu příjmů kapitoly 741 - OE (navýšení transferů, ÚZ 13013
o částku 417.592,24 Kč a snížení předpokladu dotací ve stejné výši) a úpravu výdajů kapitoly 787 CSZS (navýšení transferů, ÚZ 13013 o částku 417.592,24 Kč) z důvodu poskytnutí neinvestiční
účelové dotace z MPSV, určené pro Centrum sociálních služeb na projekt Dluhové poradenství jako
nástroj
pro
řešení
zadluženosti
a
předluženosti
obyvatel
Příbrami,
reg.
č.
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0015591.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.
RP0198
RP0198
RP0198
RP0198
RP0198
RP0198

kapitola
741 - OE
741 - OE
741 - OE
787 - CSZS
787 - CSZS
787 - CSZS

paragraf

pol.

4378
4378
3539

4116
4116
4116
5336
5336
5901

účelový
znak
13013
13013
13013
13013

prvek
rozpočtu
5082
5083
1830
5087
5086
5066

popis
CSZS - Dluhové poradenství 85%
CSZS - Dluhové poradenství 15%
Předpoklad
CSZS - Dluhové poradenství 15%
CSZS - Dluhové poradenství 85 %
Transfery - předpoklad

částka změny
373 635,16
43 957,08
-417 592,24
43 957,08
373 635,16
-417 592,24

9e) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020, tj. úpravu příjmů kapitoly 741 - OE (navýšení
transferů, ÚZ 099 o částku 100.000,00 Kč a snížení předpokladu dotací ve stejné výši) a úpravu výdajů
kapitoly 778 - DAD (navýšení transferů, ÚZ 099 o částku 100.000,00 Kč a snížení předpokladu dotací
ve stejné výši) z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z KÚ Středočeského kraje určené
pro Divadlo A. Dvořáka na akci Divadlo patří dětem, smlouva č. S - 4181/KHT/2020
úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020, tj. úpravu příjmů kapitoly 741 - OE (navýšení transferů,
ÚZ 099 o částku 100.000,00 Kč a snížení předpokladu dotací ve stejné výš)i a úpravu výdajů
kapitoly 778 - DAD (navýšení transferů, ÚZ 099 o částku 100.000,00 Kč a snížení předpokladu
dotací ve stejné výši) z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z KÚ Středočeského kraje určené
pro Divadlo A. Dvořáka na akci Divadlo patří dětem, smlouva č. S - 4181/KHT/2020.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0199

741 - OE

4122

RP0199
RP0199
RP0199

741 - OE
778 - DAD
778 - DAD

4116
5336
5901

3311
3311

účelový
znak

prvek
rozpočtu

099

4425

099

1830
4426
5065

popis
Divadlo patří dětem - fond
hejtmanky
Předpoklad
Divadlo patří dětem
Transfery - předpoklad

částka změny
100 000,00
-100 000,00
100 000,00
-100 000,00

9f) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020 v souladu s usnesením RM ze dne 10.02.2020
R.usn.č. 93/2020 bodu II. v rámci příjmů kapitoly 741 - OE (neinvestiční transfery: předpoklad, ÚZ 90002)
a v rámci výdajů kapitoly 719 - OVV v souvislosti s přijetím další platby dle Smlouvy č. 04681722
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o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky ve výši 122.914,00 Kč
na realizaci projektu s názvem Implementace programů zlepšování kvality ovzduší (PZKO)
na území města Příbram
úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020 v souladu s usnesením RM ze dne 10.02.2020
R.usn.č. 93/2020 bodu II. v rámci příjmů kapitoly 741 - OE (neinvestiční transfery: předpoklad, ÚZ
90002) a v rámci výdajů kapitoly 719 - OVV v souvislosti s přijetím další platby dle Smlouvy č.
04681722 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky ve výši
122.914,00 Kč na realizaci projektu s názvem Implementace programů zlepšování kvality ovzduší
(PZKO) na území města Příbram.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

RP0187

741 - OE

4116

RP0187

741 - OE

4113

90002

RP0195

719 - OVV

3719

5011

90002

RP0195

719 - OVV

3719

5031

90002

RP0195

719 - OVV

3719

5032

90002

RP0195

719 - OVV

3719

5038

90002

RP0195

719 - OVV

3719

5011

RP0195

719 - OVV

3719

5031

RP0195

719 - OVV

3719

5032

RP0195

719 - OVV

3719

5038

RP0195
RP0195

719 - OVV
719 - OVV

6171
6171

5011
5901

paragraf

pol.

účel.
znak

název akce
001 Neinvestiční přijaté
transfery
001 Neinvestiční přijaté
transfery
013 Podpora ze Státního
fondu životního prostředí
České republiky
013 Podpora ze Státního
fondu životního prostředí
České republiky
013 Podpora ze Státního
fondu životního prostředí
České republiky
013 Podpora ze Státního
fondu životního prostředí
České republiky
013 Podpora ze Státního
fondu životního prostředí
České republiky
013 Podpora ze Státního
fondu životního prostředí
České republiky
013 Podpora ze Státního
fondu životního prostředí
České republiky
013 Podpora ze Státního
fondu životního prostředí
České republiky
001 Činnost místní správy
005 Neinvestiční
transfery - předpoklad

prvek
rozpočtu
1830

popis

částka změny

Předpoklad

-122 914,00

4595

Podpora SFŽP

122 914,00

4596

Platy

91 576,00

4597

Pojistné na sociální
zabezpečení

22 711,00

4598

Pojistné na veřejné
zdravotní pojištění

8 242,00

4602

Povinné pojistné na
úrazové pojištění

385,00

4599

Platy - spoluúčast

91 576,00

4600

Pojistné na sociální
zabezp. - spoluúčast

22 711,00

4601

Pojistné na veřejné
zdrav. pojištění spoluúčast
Povinné pojistné na
úrazové pojištění spoluúčast
Platy zaměstnanců
REZERVA:
Předpoklad
přijatých dotací

8 242,00

4603

182
5027

385,00

-122 914,00
-122 914,00

hl. pro 7
10) Zhodnocení volných finančních prostředků
R.usn.č.746/2020
Rada I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o vkladovém účtu s tříměsíční výpovědní lhůtou se společností J & T BANKA, a.s.,
se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 18600, IČO 471 15 378 na částku 150 000 000 Kč
s úrokovou sazbou 1,1 %. p.a.,
II. s c h v a l u j e
uložení finanční částky ve výši 100 000 000 Kč na stávající běžný účet vedený u UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s. se sídlem Praha 4 – Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČO
649 48 242 s úrokovou sazbou 0,15% p.a.
hl. pro 7
11) Zřízení věcného břemene a nabytí služebnosti inženýrské sítě kanalizačního řadu
R.usn.č.747/2020
Rada s c h v a l u j e
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uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a nabytí služebnosti inženýrských sítí, kanalizačního
řadu, uložený na pozemku firmy ROJAN spol. s r.o., parc. č. 70/1, v k.ú. Březové Hory, a to bezúplatně.
hl. pro 7
12) Výběr zhotovitele „Rušení kanalizačních šachet, Březové Hory č. p. 431
R.usn.č.748./2020
Rada s c h v a l u j e
přímé zadání a uzavření smlouvy o dílo „Rušení kanalizačních šachet, Březové Hory č. p. 431“, s firmou
LUBOŠ ROM s.r.o., se sídlem Dolní Valy 209, Březnice, PSČ 262 72, IČO 05852447, za cenu
179.708,0 Kč bez DPH, tj. 217.446,70 Kč s DPH, na základě cenové nabídky ze dne 24.07.2020.
hl. pro 7
13) Schválení dodatku č.2 ke Smlouvě o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně
souvisejících vodovodů, Cik – invest s.r.o
R.usn.č.749./2020
Rada s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících
vodovodů a kanalizací mezi vlastníky městem Příbram a Cik - invest s. r. o.
hl. pro 7
14) Vyhodnocení poskytnutí finančního příspěvku z veřejné sbírky – podpora pro samoživitele
R.usn.č.750/2020
Rada b e r e n a v ě d o m í
informaci OSVZ o průběhu a výsledcích poskytnutí možnosti získání finančního příspěvku z veřejné
sbírky města Příbram pro samoživitele.
hl. pro 7
15) Žádost o zřízení věcného břemene uložené veřejné komunikační sítě – p. č. 3146/3 v k. ú. Příbram
R.usn.č.751/2020
Rada s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene uložené veřejné komunikační sítě přes pozemek ve vlastnictví města Příbram
p. č. 3146/3 v k. ú. Příbram, ve prospěch společnosti CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19,
Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 04084063.
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:
pozemek p. č. 3146/3 – ostatní pozemek
– uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm.
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.
hl. pro 6
16) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN – p. č. 4487/1
v k. ú. Příbram
R.usn.č.752/2020
Rada s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN přes pozemek ve vlastnictví města Příbram p.
č. 4487/1 v k. ú. Příbram, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín – Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035.
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:
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pozemek p. č. 4487/1 – komunikace III. tř., ostatní pozemek
– uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm a podélné uložení do
komunikace za cenu 400 Kč/bm
– uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm.
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.
hl. pro 6
17) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN a budoucího umístění
1 ks plastového pilíře – p. č. 231/3, p. č. 362/1 a p. č. 364/3, vše v k. ú. Žežice
R.usn.č.753/2020
Rada s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN přes pozemky ve vlastnictví města Příbram p.
č. 231/3, p. č. 362/1 a p. č. 364/3, vše v k. ú. Žežice a dále zřízení věcného břemene umístění 1 ks
plastového pilíře s pojistkovou skříní na uvedeném pozemku p. č. 364/3, ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín – Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02,
IČO 24729035.
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:
pozemky p. č. 231/3 a p. č. 362/1 – komunikace III. tř., ostatní pozemek
– uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm a podélné
uložení do komunikace za cenu 400 Kč/bm
– uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm
pozemek p. č. 364/3 – ostatní pozemek
– uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm
– umístění plastového pilíře za cenu 10.000 Kč/ks.
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.
hl. pro 6
18) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kanalizační přípojky – p. č. 586/3 v k. ú. Lazec
R.usn.č.754/2020
Rada s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene uložení kanalizační přípojky přes pozemek ve vlastnictví města Příbram
p. č. 586/3 v k. ú. Lazec, ve prospěch pozemku p. č. 705/2 v k. ú. Lazec, přičemž v době uzavírání
příslušných smluvních vztahů týkajících se zřízení věcného břemene bude v těchto smluvních
dokumentech uveden jako oprávněný z věcného břemene ten, který bude v té době vlastníkem
pozemku, v jehož prospěch se věcné břemeno zřizuje.
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:
pozemek p. č. 586/3 – účelová komunikace, ostatní pozemek
– uložení v účelové komunikaci a v ostatním pozemku za shodnou cenu 50 Kč/bm.
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.
hl. pro 6
19) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení zemního kabelového vedení NN – p. č.
466/1 v k. ú. Jerusalem
R.usn.č.755/2020
Rada s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene uložení zemního kabelového vedení NN přes pozemek ve vlastnictví města
Příbram p. č. 466/1 v k. ú. Jerusalem, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín –
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035.
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:
pozemek p. č. 466/1 – komunikace III. tř., ostatní pozemek
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– uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm a podélné uložení do
komunikace za cenu 400 Kč/bm
– uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm.
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.
hl. pro 6
20) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2020 (a – c)
R.usn.č.756/2020
Rada s c h v a l u j e
20 a) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2020 v rámci kapitoly 741 - OE, tj.
navýšení nedaňových příjmů o celkovou částku 157.551,45 Kč a rozpočtu běžných výdajů ve stejné výši
z důvodu vrácení nevyužitých prostředků tří dotací na projekty realizované v rámci Operačního
programu potravinové a materiální pomoci „Obědy do škol ve Středočeském kraji II“, reg. č.
CZ.30.X.0/0.0/0.0/19_009/0000040 třemi školskými příspěvkovými organizacemi (Mateřská škola, Příbram
VII, Bratří Čapků 278 vrací 78.629,25 Kč, Mateřská škola Rybička, Příbram II, Fibichova 272 vrací
11.877,60 Kč a Mateřská škola, Příbram VIII, Školní 131 vrací 67.044,60 Kč)
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2020 v rámci kapitoly 741 - OE, tj. navýšení
nedaňových příjmů o celkovou částku 157.551,45 Kč a rozpočtu běžných výdajů ve stejné výši z
důvodu vrácení nevyužitých prostředků tří dotací na projekty realizované v rámci Operačního programu
potravinové a materiální pomoci „Obědy do škol ve Středočeském kraji II“, reg. č.
CZ.30.X.0/0.0/0.0/19_009/0000040 třemi školskými příspěvkovými organizacemi (Mateřská škola,
Příbram VII, Bratří Čapků 278 vrací 78.629,25 Kč, Mateřská škola Rybička, Příbram II, Fibichova 272
vrací 11.877,60 Kč a Mateřská škola, Příbram VIII, Školní 131 vrací 67.044,60 Kč).
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

účelový
znak

název akce

RP0178

741 - OE

3111

2229

13014

001 Ostatní nedaňové
příjmy

RP0178

741 - OE

3111

2229

13014

001 Ostatní nedaňové
příjmy

5266

RP0178

741 - OE

6402

5904

13014

003 Finanční vypořádání
z minulých let

5282

RP0178

741 - OE

6402

5904

13014

003 Finanční vypořádání
z minulých let

5281

RP0178

741 - OE

3111

2229

13014

5248

RP0178

741 - OE

3111

2229

13014

RP0178

741 - OE

6402

5904

13014

RP0178

741 - OE

6402

5904

13014

RP0178

741 - OE

3111

2229

13014

RP0178

741 - OE

3111

2229

13014

RP0178

741 - OE

6402

5904

13014

RP0178

741 - OE

6402

5904

13014

001 Ostatní nedaňové
příjmy
001 Ostatní nedaňové
příjmy
003 Finanční vypořádání
z minulých let
003 Finanční vypořádání
z minulých let
001 Ostatní nedaňové
příjmy
001 Ostatní nedaňové
příjmy
003 Finanční vypořádání
z minulých let
003 Finanční vypořádání
z minulých let

prvek
rozpo
čtu
5267

5247
5246
5245
5269
5268
5280
5279

popis

částka změny

MŠ Bratří Čapků Obědy do škol vratka 15 %
MŠ Bratří Čapků Obědy do škol vratka 85 %
MŠ Bratří Čapků Obědy do škol vratka 15 %
MŠ Bratří Čapků Obědy do škol vratka 85 %
MŠ Rybička - Obědy
do škol - vratka 15 %
MŠ Rybička - Obědy
do škol - vratka 85 %
MŠ Rybička - Obědy
do škol - vratka 15 %
MŠ Rybička - Obědy
do škol - vratka 85 %
MŠ Školní - Obědy do
škol - vratka 15 %
MŠ Školní - Obědy do
škol - vratka 85 %
MŠ Školní - Obědy do
škol - vratka 15 %
MŠ Školní - Obědy do
škol - vratka 85 %

11 794,39

66 834,86

11 794,39

66 834,86

1 781,64
10 095,96
1 781,64
10 095,96
10 056,69
56 987,91
10 056,69
56 987,91

20b) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2020 v rámci kapitoly 786 - OIRM, tj.
navýšení kapitálových příjmů o 250.000,00 Kč a rozpočtu výdajů ve stejné výši důvodu přijetí finančního
daru od dárce innogy Gas Storage, s.r.o. se sídlem Limuzská 3135/12, Praha 10 - Strašnice, PSČ 108 00,
IČO: 27892077 na realizaci projektu s názvem: Úprava budovy hasičského muzea v Příbrami, Březové
Hory
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rozpočtového opatření - změnu rozpočtu města na rok 2020 v rámci kapitoly 786 - OIRM, tj. navýšení
kapitálových příjmů o 250.000,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitol ve stejné výši.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0181

786 OIRM
786 OIRM

3329

3121

3329

6121

RP0194

účelový
znak

název akce
002 Dar od innogy
Gas Storage, s.r.o.
028 Projekt:
Úprava budovy
hasičského muzea
v Příbrami,
Březové Hory

prvek
rozpočtu
5258
5259

popis

částka změny

Dar od innogy Gas
Storage, s.r.o.
Projekt: Úprava budovy
hasičského muzea v
Příbrami, Březové Hory

250 000,00
250 000,00

20c) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2020 v rámci výdajů kapitoly 786 OIRM, tj. snížení kapitálových výdajů o částku 1.277.553,00 Kč a navýšení běžných výdajů ve stejné výši
z důvodu realizace oprav a údržby školských zařízení (základní školy)
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2020 v rámci výdajů kapitoly 786 - OIRM, tj. snížení
kapitálových výdajů o částku 1.277.553,00 Kč a navýšení běžných výdajů ve stejné výši z důvodu
realizace oprav a údržby školských zařízení (základní školy).
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0192

786 OIRM

3412

6121

RP0192

786 OIRM

3113

5171

účelový
znak

název akce
013
AQUAPARK
Příbram
015 Základní
školy

prvek
rozpočtu
3782

popis

částka změny

Realizace stavby

-1 277 553,00

3872

Opravy a udržování

1 277 553,00

hl. pro 7
21) MKDS Příbram – rozšíření o nové kamerové body č. 34 až č. 37
R.usn.č.757/2020
Rada s c h v a l u j e
I. rozšíření MKDS Příbram o nové kamerové body č. 34 až č. 37,
II. uzavření smlouvy o dílo na rozšíření Městského kamerového dohlížecího systému
o kamerové body č. 34 až č. 37 se společností INTEGOO s.r.o., se sídlem Truhlářská 1520/23,
110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO: 269 12 571, DIČ: CZ 269 12 571, za nabídkovou cenu
1 623 742,75 Kč bez DPH.
hl. pro 7
22) Přijetí dotace ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS
R.usn.č.758/2020
Rada s c h v a l u j e
I. přijetí dotace ve výši 84.305,00 Kč z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu
podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci Tematického zadání Vybavení jednotek SDH obcí
osobními ochrannými prostředky na projekt „Vybavení jednotky SDH Příbram - Březové Hory
osobními ochrannými prostředky“,
II. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Vybavení jednotky SDH Příbram - Březové Hory
osobními ochrannými prostředky.
hl. pro 7

23) SZM Příbram, p.o. – návrh na vyřešení vzájemných sporů se společností BEKR nábytek s.r.o.
R.usn.č.759/2020
Rada b e r e n a v ě d o m í
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návrh na vyřešení vzájemných sporů se společností BEKR nábytek s.r.o., a postup organizace
Sportovní zařízení města Příbram, p.o. v dané záležitosti.
hl. pro 7
24) „Chodník Drkolnov – Šachetní, Drkolnovská“ – vyloučení vybraného dodavatele, zrušení veřejné
zakázky a její znovu vyhlášení
R.usn.č.760/2020
Rada
I. r o z h o d u j e
1) o vyloučení vybraného dodavatele ZNAKON, a.s., se sídlem č.p. 44, 386 01 Sousedovice, IČO:
26018055 z důvodu odstoupení ze soutěže před podpisem smlouvy,
2) o zrušení dílčí veřejné zakázky „Chodník Drkolnov – Šachetní, Drkolnovská“ z důvodu
uvedeného v § 127 odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění,
II. s c h v a l u j e
opětovnou realizaci dílčí veřejné zakázky „Chodník Drkolnov – Šachetní, Drkolnovská (2)“ po
uplynutí zákonných lhůt za obdobných zadávacích podmínek,
III. u k l á d á
OPVZ učinit nezbytné úkony pro zrušení a opětovnou realizaci zadávacího postupu.
hl. pro 7
25) „Rozšíření zpevněné plochy kompostárny a zpevněné plochy v prům. zóně u sběr. dvora,
ul. Mlynářská“ – zrušení veřejné zakázky a její znovu vyhlášení
R.usn.č.761/2020
Rada
I. r o z h o d u j e
o zrušení dílčí veřejné zakázky „Rozšíření zpevněné plochy kompostárny a zpevněné plochy
v prům. zóně u sběr. dvora, ul. Mlynářská“ z důvodu uvedeného v § 127 odst. 2 písm. h) zákona
č. 134/2016 Sb., v platném znění,
II. s c h v a l u j e
opětovnou realizaci dílčí veřejné zakázky „Rozšíření zpevněné plochy kompostárny a zpevněné
plochy v prům. zóně u sběr. dvora, ul. Mlynářská (2)“ po uplynutí zákonných lhůt za obdobných
zadávacích podmínek,
III. u k l á d á
OPVZ učinit nezbytné úkony pro zrušení a opětovnou realizaci zadávacího postupu,
IV. s c h v a l u j e
na zakázku „Rozšíření zpevněné plochy kompostárny a zpevněné plochy v prům. zóně u sběr.
dvora, ul. Mlynářská (2)“ hodnotící komisi ve složení:
člen:

náhradník:

hl. pro 7
26) Okružní křižovatka na ulici třída Osvobození a Legionářů – Smlouva o realizaci přeložky
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie
R.usn.č.762/2020
Rada I. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy č. Z_S24_12_8120070363 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného
k dodávce elektrické energie se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly v předpokládaných nákladech ve výši 730 337,65 Kč
bez DPH,
II. u k l á d á
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OIRM ve spolupráci s OPVZ uzavřít smlouvu č. Z_S24_12_8120070363 o realizaci přeložky
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie dle bodu I. tohoto usnesení.
hl. pro 7
27) Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku p.č. 632/2 v k.ú. Příbram
R.usn.č.763/2020
Rada s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku p.č. 632/2 v k.ú. Příbram mezi městem Příbram jako půjčitelem
a vypůjčitelem společností Charita Příbram, Jiráskovy sady 240, 261 01 Příbram II, IČO: 47072989,
na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem zajištění prostor k činnosti vypůjčitele.
hl. pro 6
28) Oprava kapličky na pozemku p.č. 564/6 v k.ú. Trhové Dušníky
R.usn.č.764/2020
Rada u d ě l u j e s o u h l a s
vlastníka pozemku s opravou kapličky ve smyslu návrhu zhotovitele na opravu dle bližší specifikace v
příloze předloženého materiálu, na pozemku p.č. 564/6, k.ú. Trhové Dušníky, pro pana
bytem
S tím, že oprava bude provedena za podmínky zachování původního
vzhledu, materiálů, barevnosti stavby, a to bez finanční účasti vlastníka pozemku, neboť se jedná o
stavbu, která není součástí pozemku.
hl. pro 6
29) Městský mobiliář- stojany na kola
R.usn.č.765/2020
Rada
I. b e r e n a v ě d o m í
předložený návrh na pořízení stojanů na kola po městě Příbram.
hl. pro 5
30) Žádost Vysoké školy evropských a regionálních studií, z. ú., nájemce prostor v Příbrami III, Dlouhá
ul. č. p. 163, o snížení nájemného a o možnosti přenechání práva užívání prostor
R.usn.č.766/2020
Rada I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. j. 23/2006/310/OSB/K ze dne
19.07.2006, ve znění pozdějších dodatků č. 1 až č. 9, mezi pronajímatelem městem Příbram
a nájemcem - Vysokou školou evropských a regionálních studií, z. ú., se sídlem Žižkova tř. 251/6,
České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, IČO 26033909, kdy předmětem dodatku bude
snížení nájemného z 250,00 Kč/m²/rok na 75,00 Kč/m²/rok. Snížení nájemného se bude vztahovat
ke třem učebnám, prostoru pro studenty, wc a chodbě, to vše o výměře 336 m² nacházejících se
v 2. patře budovy č. p. 163, Dlouhá ul., Příbram III, která je součástí pozemku p. č. 440 v k. ú.
Příbram,
II. s o u h l a s í
s umožněním přenechání práva užívání prostor (3 učebny, prostor pro studenty, wc a chodba)
o celkové výměře 336 m², to vše v 2. patře budovy č. p. 163, Dlouhá ul., Příbram III, která je součástí
pozemku p. č. 440 v k. ú. Příbram, jinému, a to Waldorfské škole Příbram – mateřská škola, základní
škola a střední škola, se sídlem Hornická 327, 261 01, Příbram – Příbram II, IČO 42731259 na dobu
neurčitou, zpětně od 01.09.2020. Přenechání prostor bude realizováno vždy v pracovní dny.
hl. pro 6
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31) Záměr zakázky – „Stavba kanalizace a obnova vodovodní sítě v Lazci“- revokace
R.usn.č.767/2020
Rada
schvaluje
I. částečnou revokaci uns. č. 681/2020 ze dne 10.8.2020,
II. záměr realizace zakázky „Stavba kanalizace a obnova vodovodní sítě v Lazci“ dle přílohy
(aktualizovaný záměr)
hl. pro 7
32) Podání žádosti o nadační příspěvek na akci „Rozsvěcení vánočního stromu 2020 v Příbrami
R.usn.č.768/2020
Rada
schvaluje
podání žádosti o nadační příspěvek do Skupiny ČEZ na projekt „Rozsvěcení vánočního stromu 2020
v Příbrami“ s příspěvkem ve výši 30.000,00 Kč.
hl. pro 6
33) Různé
Zápis ověřili:
Mgr. Zorka Brožíková
Ing. Jiří Holý
Mgr. Jan Konvalinka,
starosta
Zapsaly: Věra Kubínová, Ing. Monika Černíková
Příbram, dne: 09.09.2020
Ověřeno: 15.09.2020
Vyvěšeno: 16.09.2020
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