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

 
 

Z á p i s  
 

z jednání Rady města Příbram, konaného dne 19.10.2020 
od 13.00 hodin na Městském úřadě Příbram 

 
Z důvodu nouzového stavu (souvisejícího s nákazou COVID – 19) bylo jednání RM uskutečněno 
prostřednictvím internetové sítě Skype. 
 
 
 
1) Zahájení, kontrola zápisu z minulé RM, ověřovatelé 

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Renáta Vesecká, Ing. Jindřich Vařeka 
 
 
2) Schválení programu včetně návrhů změn a doplňků 

 
P r o g r a m: 

1. Zahájení, kontrola zápisu a usnesení z minulé RM, určení ověřovatelů 
2. Schválení programu včetně návrhu změn a doplňků 
3. Informace členů RM 
4. Interpelace 
5. Návrh na prodloužení nájmu v obecních bytech na základě stanovisek členů bytové komise 
6. Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020 
7. Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z pobytu 
8. Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání, a odstraňování komunálních odpadů 
9. Jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele 

Mateřské školy Kličkova vila 
10. MŠ V Zahradě, Jungmannova 416, Příbram III – oznámení o mimořádné události – omezení provozu 

školy 
11. Žádost o vyjádření k záměru vytvoření sportovního revíru na Hořejší Oboře  
12. Schválení uzavření Kupní smlouvy kanalizačního řadu 
13. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN – p. č. 2868/1, p. č. 2919 

a p. č. 2915/1, vše v k. ú. Příbram 
14. Žádost o směnu pozemku p. č. 4137/2, části pozemku p. č. 4143/1 a části pozemku p. č. 4143/2, vše 

v k. ú. Příbram, za pozemky p. č. st. 73/3, p. č. 117/15, p. č. 117/17, vše v k. ú. Zdaboř  
15. Návrh na sepsání souhlasného prohlášení o nabytí vlastnického práva vydržením částí pozemků 

v katastrálním území Příbram 
16. Žádost o prodej, příp. pronájem části p. č. 604/1, části p. č. 604/4 a části p. č. 604/6, vše v k. ú. 

Březové Hory 
17. Žádost o prodej části pozemku p. č. 179/30 o výměře 110 m2 z celkové výměry 16699 m2 v katastrálním 

území Příbram 
18. Žádost o propachtování části pozemku p. č. 123/133 o výměře 56 m2 z celkové výměry 173 m2 

v katastrálním území Brod u Příbramě 
19. Žádost o směnu části pozemku p. č. 320/6  a části pozemku p. č. 610 za pozemek p. č. 328/2 a část 

pozemku p. č. 330, vše v katastrálním území Březové Hory 
20. Žádost o směnu pozemků p. č. 592/1, p. č. 641, p. č. 642 za pozemky p. č. 682/2, p. č. 683/3 a p. č. 

658/2, vše v katastrálním území Lazec 
21. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb ze dne 12.11.2019 
22. Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu – opravu části účelové komunikace na p. č. 677/2 

v k. ú. Březové Hory 
23. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN – p. č. 677/2 v k. ú. 

Březové Hory 
24. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení vodovodní přípojky – p. č. 340/1 v k. ú. Žežice 
25. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení přípojky elektro a budoucího místění pilíře – p. č. 

4737 v k. ú.Příbram 
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26. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení vodovodní přípojky, přípojky splaškové 
kanalizace a přípojky dešťové kanalizace – p. č. 2489, p. č. 2411/2, p. č. 2323/9, p. č. 2463 a p. č. 
2324/8, vše v k. ú. Příbram 

27. Návrh programu 20. zasedání ZM dne 09.11.2020 
28. Na vědomí – organizační změny provedené v Centru sociálních a zdravotních služeb města Příbram 
29. Žádost o souhlas se záměrem pořízení investičního majetku – osobní vozidlo, 2x kotel plynový 
30. Na vědomí - opětovné zahájení provozu Dětské skupiny Berušky a Rehabilitačního stacionáře  

od 7. 10. 2020 
31. Smlouva s TECHAK, z.s. na projekt k zajištění distanční výuky na základních školách – 2. část      
32. Dopis kolektivu pedagogů ZŠ 28. října starostovi města 
33.  Výjimka z Pravidel č. 1/2018/MěÚ – prodloužení doby ubytování (p. ) 
34. Návrh na přidělení bytu v DPS 
35.  Příjemci veřejné sbírky - finanční podpora pro samoživitele 
36. Smlouva o právu provést stavbu, Chodník Anenská 
37. Závěrečný účet Svazku obcí Podbrdského regionu za rok 2019 
38. Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2020 
39. Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram za rok 2019 
40. Závěrečný účet Svazku obcí pro vodovody a kanalizace za rok 
41. 2020 Výspravy komunikací před zimou 
42. 2020 recyklát 
43. Waldorfská MŠ – projednání přerušení provozu mateřské školy 
44. Přijetí nadačního příspěvku od Skupiny ČEZ na projekt „Rozsvěcení vánočního stromu 2020 

v Příbrami“ 
45. Galerie Františka Drtikola Příbram - návrh na zvýšení osobního příplatku 
46. Modernizace a rozšíření dohledového centra MKDS Příbram 
47. Žádost o dotaci – TJ AMASOMA Příbram, z. s. 
48. Žádost o dotaci – Fotbalová asociace malé kopané 
49. Žádost o dotaci – Pankration gym z.s. 
50. Podání žádosti o dotaci do Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof 

na akci „Advent 2020 v Příbrami“ 
51. Náhrada za bezesmluvní užívání části pozemku p.č. 1282/2 v k.ú. Příbram 
52. Dodávka, demontáž a montáž vodoměrů na studenou a teplou vodu v městských bytech v Příbrami – 

zrušení 
53. Ukončení členství v „Jihočeském vodárenském svazu“ a „Sdružení obcí, měst a dalších právnických 

osob Čechy nad zlato“ 
54. Chodník Drkolnov – Šachetní, Drkolnovská (2) – výběr dodavatele 
55. Rozklad proti rozhodnutí MŽP ve věci rozebírání hald 
56. Různé 

 
R.usn.č.843/2020        
Rada      s c h v a l u j e 
              upravený program dnešního jednání RM. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
3) Informace členů RM 

 
 
  
4) Interpelace 

 
 
 
5) Návrh na prodloužení nájmu v obecních bytech na základě stanovisek členů bytové komise 

R.usn.č.844/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

1) uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 1034/MERK/2016 (nájemní smlouva v konsolidovaném 
znění) k bytu č.  v Příbrami VI, U Dolu Anna 26, 2+0, byt standard, s panem ,  
na dobu určitou 2 let od 5.11.2020, nájemné 86,00 Kč/ m2/měsíc, 
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2) uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 1020/MERK/2016 (nájemní smlouva v konsolidovaném 

znění) k bytu č. v Příbrami VII, nám. 17. listopadu 303, 1+0, byt standard s panem  
na dobu určitou 2 let od 1.11.2020, nájemné 124,00 Kč/ m2/měsíc, 
 

3) uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 1033/MERK/2016 (nájemní smlouva v konsolidovaném 
znění) k bytu č. v Příbrami VIII, Brodská 92, 2+0, byt standard, s paní  (jako 
spolubydlící: 1 dítě), na dobu určitou 2 let od 15.11.2020, nájemné 138,00 Kč/ m2/měsíc, 
 

4)  uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 1032/MERK/2016 (nájemní smlouva v konsolidovaném 
znění) k bytu č. v Příbrami VII, tř. Březohorská 183, 2+1, byt standard s paní   
a panem (jako spolubydlící: 2 děti), na dobu určitou 2 let od 15.11.2020, nájemné 
86,00 Kč/ m2/měsíc, za splnění  podmínky: doložení dokladu o úhradě splátky dle splátkového 
kalendáře ke dni 25.10.2020 ve výši 300,00  Kč,  
 

5) uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 872/MERK/2017 (nájemní smlouva v konsolidovaném 
znění) k bytu č. v Příbrami VII, Politických vězňů 301, 2+1, byt standard, s paní   
na dobu určitou 2 let od 1.11.2020, nájemné 110,00 Kč/ m2/měsíc, 
 

6) uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 1212/MERK/2016 (nájemní smlouva v konsolidovaném 
znění) k bytu č. v Příbrami VII, tř. Osvobození 305, 2+0, byt služební s paní  

(jako spolubydlící: 1 dítě), na dobu určitou 2 let od 1.11.2020, nájemné  
76,00 Kč/ m2/měsíc. 

 
                                                         hl.  pro  7 

 
 
6) Návrhy na úpravy rozpisu rozpočtu města na rok 2020 (a – d) 

R.usn.č.845/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

 
6 a) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020 v rámci kapitoly 786 - OIRM na straně 
kapitálových výdajů dle usnesení RM ze dne 10.02.2020 R.usn.č.93/2020 bodu II. z důvodu přijetí první 
části účelové dotace na Regeneraci veřejného prostranství - pěší zóna "Cíl". 

úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020 v rámci kapitoly 786 - OIRM na straně kapitálových výdajů 
dle usnesení RM ze dne 10.02.2020 R.usn.č.93/2020 bodu II. z důvodu přijetí první části účelové 
dotace na Regeneraci veřejného prostranství - pěší zóna "Cíl".  

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

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0239 786 - 
OIRM  

3639 6121  011 Revitalizace 
sídliště "Cíl" 

4552 Realizace 
stavby 

-2 665 973,00 

RP0239 786 - 
OIRM  

3639 6121 92501 011 Revitalizace 
sídliště "Cíl" 

5322 Realizace 
stavby 

2 665 973,00 

 
 
6 b) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020 v rámci běžných výdajů kapitoly 787 - CSZS 
dle usnesení RM ze dne 10.02.2020, R.usn.č.93/2020/RM bodu II. z důvodu přijetí neinvestičních 
účelových dotací 

úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020 v rámci běžných výdajů kapitoly 787 - CSZS dle usnesení 
RM ze dne 10.02.2020, R. usn.č.93/2020/RM bodu II. z důvodu přijetí neinvestičních účelových dotací  

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0244 787 - 
CSZS 

4351 5331  001 
Příspěvky 
od 
zřizovatele 

3475 Neinvestiční příspěvek od 
zřizovatele 

-778 757,39 

RP0244 787 - 
CSZS 

4351 5336 35442 002 
Transfery 
neinvestiční  

5329 MZ - dotace pro CSZS - 
COVID 

244 974,39 
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RP0244 787 - 
CSZS 

4351 5336 13351 002 
Transfery 
neinvestiční  

5250 MPSV - CSZS - mimořádná 
dotace COVID-19 

364 083,00 

RP0244 787 - 
CSZS 

4351 5336 13305 002 
Transfery 
neinvestiční  

3602 Neinvestiční dotace KÚ - 
poskytování soc. služeb 

169 700,00 

 
 
6 c) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020, tj. navýšení výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ 
(neinvestiční příspěvek pro ZŠ pod Svatou Horou) o částku 429.622,92 Kč a snížení výdajů kapitoly 777 - 
OŠKS ve stejné výši z důvodu předfinancování projektu "Vždyť na čerstvém vzduchu to jde samo" 

úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020, tj. navýšení výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ (neinvestiční 
příspěvek pro ZŠ pod Svatou Horou) o částku 429.622,92 Kč a snížení výdajů kapitoly 777 - OŠKS ve 
stejné výši z důvodu předfinancování projektu "Vždyť na čerstvém vzduchu to jde samo". 

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

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0240 788 - 
ŠŠZ 

3113 5331 004 Základní 
školy 

107 ZŠ pod Svatou Horou, 
Příbram  - neinvestiční  
příspěvek 

429 622,92 

RP0240 777 - 
OŠKS 

3319 5173 003 
Zahraničí 

576 Cestovné -335 000,00 

RP0240 777 - 
OŠKS 

3113 5139 005 Turnaj o 
pohár 
starosty 

1285 Nákup materiálu -20 000,00 

RP0240 777 - 
OŠKS 

3113 5169 005 Turnaj o 
pohár 
starosty 

2721 Nákup služeb  -15 000,00 

RP0240 777 - 
OŠKS 

3113 5194 005 Turnaj o 
pohár 
starosty 

4535 Věcné dary -35 000,00 

RP0240 777 - 
OŠKS 

3319 5163 003 
Zahraničí 

574 Pojištění -20 000,00 

RP0240 777 - 
OŠKS 

3319 5194 003 
Zahraničí 

578 Věcné dary -4 622,92 

 
 

6 d) 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 přijetí neinvestiční účelové 
dotace na projekt "Chytrá Příbram II" 

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 přijetí neinvestiční účelové dotace 
na projekt "Chytrá Příbram II". 

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

znak 
název 
akce 

prvek 
rozpočtu 

popis částka změny 

RP0245 719 - 
OVV 

6171 5137 13013 020 
Chytrá 
Příbram 
II 

5295 DHDM 10 % 3 200,00 

RP0245 719 - 
OVV 

6171 5139 13013 020 
Chytrá 
Příbram 
II 

5297 DHDM 85 % 27 200,00 

RP0245 719 - 
OVV 

6171 5139 13013 020 
Chytrá 
Příbram 
II 

5300 Nákup materiálu 85 % 13 829,07 

RP0245 719 - 
OVV 

6171 5139  020 
Chytrá 
Příbram 
II 

5299 Nákup materiálu 5 % spoluúčast  813,48 

RP0245 719 - 
OVV 

6171 5169 13013 020 
Chytrá 
Příbram 
II 

5301 Nákup služeb 10 % 55 000,00 
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RP0245 719 - 
OVV 

6171 5169  020 
Chytrá 
Příbram 
II 

5302 Nákup služeb 5 % spoluúčast 27 500,00 

RP0245 719 - 
OVV 

6171 5169 13013 020 
Chytrá 
Příbram 
II 

5303 Nákup služeb 85 % 467 500,00 

RP0245 719 - 
OVV 

6171 5021 13013 020 
Chytrá 
Příbram 
II 

5304 OOV 10 % 28 696,80 

RP0245 719 - 
OVV 

6171 5021  020 
Chytrá 
Příbram 
II 

5305 OOV 5 % spoluúčast 14 348,40 

RP0245 719 - 
OVV 

6171 5175 13013 020 
Chytrá 
Příbram 
II 

5307 Pohoštění 10 % 1 300,00 

RP0245 719 - 
OVV 

6171 5175 13013 020 
Chytrá 
Příbram 
II 

5309 Pohoštění 85 %  11 050,00 

RP0245 719 - 
OVV 

6171 5175  020 
Chytrá 
Příbram 
II 

5308 Pohoštění 5 % spoluúčast 650,00 

RP0245 719 - 
OVV 

6171 5021 13013 020 
Chytrá 
Příbram 
II 

5306 OOV 85 % 243 922,80 

RP0245 719 - 
OVV 

6171 5031 13013 020 
Chytrá 
Příbram 
II 

5310 Pojistné na sociální zabezpečení 
10 % 

17 349,60 

RP0245 719 - 
OVV 

6171 5031  020 
Chytrá 
Příbram 
II 

5311 Pojistné na sociální zabezpečení 5 
% spoluúčast 

8 674,80 

RP0245 719 - 
OVV 

6171 5031 13013 020 
Chytrá 
Příbram 
II 

5312 Pojistné na sociální zabezpečení 
85 % 

147 471,60 

RP0245 719 - 
OVV 

6171 5032 13013 020 
Chytrá 
Příbram 
II 

5313 Pojistné na zdravotní pojištění 10 
% 

6 297,60 

RP0245 719 - 
OVV 

6171 5032  020 
Chytrá 
Příbram 
II 

5314 Pojistné na zdravotní pojištění 5 % 
spoluúčast 

3 148,80 

RP0245 719 - 
OVV 

6171 5032 13013 020 
Chytrá 
Příbram 
II 

5315 Pojistné na zdravotní pojištění 85 
%  

53 529,60 

RP0245 719 - 
OVV 

6171 5011 13013 020 
Chytrá 
Příbram 
II 

5316 Platy 10 % 41 254,80 

RP0245 719 - 
OVV 

6171 5011  020 
Chytrá 
Příbram 
II 

5317 Platy 5 % spoluúčast 20 627,40 

RP0245 719 - 
OVV 

6171 5137  020 
Chytrá 
Příbram 
II 

5296 DHDM 5 % spoluúčast 1 600,00 

RP0245 719 - 
OVV 

6171 5011 13013 020 
Chytrá 
Příbram 
II 

5318 Platy 85 % 350 665,80 

RP0245 719 - 
OVV 

6171 5901  005 
Neinvesti
ční 

5027 REZERVA: Předpoklad přijatých 
dotací 

-1 469 894,62 
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transfery 
- 
předpokl
ad 

RP0245 719 - 
OVV 

6171 5011  001 
Činnost 
místní 
správy 

182 Platy zaměstnanců -77 362,88 

RP0245 719 - 
OVV 

6171 5139 13013 020 
Chytrá 
Příbram 
II 

5298 Nákup materiálu 10 % 1 626,95 

 
                                                         hl.  pro  7 

 
 
7) Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z pobytu 

R.usn.č.846/2020        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM  

schválit Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z pobytu, s tím že sazba poplatku činí 
10 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. 
 
II.   u k l á d á  
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 09.11.2020. 
 

                                                         hl.  pro  5 
    proti  2  

 
 
8) Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Hlasováno o návrhu Mgr. Brožíkové. 
R.usn.č.847/2020        
Rada     s t a h u j e 
  předložený materiál z dnešního jednání RM. 

 
                                                         hl.  pro  7 

 
 
9) Jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele 
Mateřské školy Kličkova vila 

R.usn.č.848/2020        
Rada   v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  

ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,  
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, dle vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních 
komisích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s usnesením Rady města Příbram č.705/2020  
ze dne 24.08.2020 
 
I.   j m e n u j e  
konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace Mateřská škola Kličkova vila ve složení: 
 
pan/paní 
Mgr. Zorka Brožíková, člen určený zřizovatelem, předseda komise 
Mgr. Václav Švenda, člen určený zřizovatelem 
Mgr. Blanka Suchanová, člen určený krajským úřadem 
Mgr. Dana Macková, inspektor ČŠI 
Mgr. Karel Derfl, 1. odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství podle druhu a typu 
příslušné školy – člen určený ČŠI 
Šarka Křivánková, 2. odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství podle druhu a typu 
příslušné školy – člen určený ČŠI 
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Marta Mansfeldová, DiS., pedagogický pracovník školy 
 

II.   p o v ě ř u j e  
paní Bc. Martu Pávkovou funkcí tajemníka komise; tajemník není členem konkursní komise. 
 
III.   u r č u j e 
jako odborníka s hlasem poradním, který se účastní jednání konkurzní komise paní Ing. Leu 
Enenkelovou. 

  
                                                         hl.  pro  7 

 
 
10) MŠ V Zahradě, Jungmannova 416, Příbram III - oznámení o mimořádné události - omezení provozu 
školy 

R.usn.č.849/2020        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í  

oznámení o omezení provozu Mateřské školy V Zahradě, Jungmannova 416, Příbram III ve dnech 
05.10. – 09.10.2020 z důvodu havarijního stavu – vytopení přízemí budovy mateřské školy. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
11) Žádost o vyjádření k záměru vytvoření sportovního revíru na Hořejší Oboře 

Usn. nebylo přijato.      
Rada    s c h v a l u j e  

záměr vytvořit sportovní revír na Hořejší Oboře, předložený Českým rybářským svazem, z. s., místní 
organizací Příbram, Za Kaňkou 232, Příbram III, PSČ 261 01, IČO  18608264. 
 

                               hl.  pro 3  
         proti     4  

Návrh nebyl přijat.   
  
 
12) Schválení uzavření Kupní smlouvy kanalizačního řadu 

R.usn.č.850/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření Kupní smlouvy kanalizačního řadu uloženého na pozemcích parc. č. 70/1, 647/1, 712, 646 
v k. ú. Březové Hory s vlastníky  bytem  

 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
13) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN – p. č. 2868/1, p. č. 
2919 a p. č. 2915/1, vše v k. ú. Příbram 

R.usn.č.851/2020        
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. 2868/1, p. č. 2919 a p. č. 2915/1, vše v k. ú. Příbram, 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. 2868/1, p. č. 2919 a p. č. 2915/1 – veřejná účelová komunikace, ostatní pozemek 
                                                                            – uložení v účelové komunikaci a v ostatním pozemku 
                                                                               za shodnou cenu 100 Kč/bm 
                                                                            – uložení protlakem pod komunikací (p. č. 2919) za 
                                                                               cenu 200 Kč/bm. 
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
 

                                                         hl.  pro  7 
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14) Žádost o směnu pozemku p. č. 4137/2, části pozemku p. č. 4143/1 a části pozemku p. č. 4143/2, vše 
v k. ú. Příbram, za pozemky p. č. st. 73/3, p. č. 117/15, p. č. 117/17, vše v k. ú. Zdaboř 
R.usn.č.852/2020        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM 

schválit směnu pozemků v k. ú. Příbram, a to pozemku p. č. 4137/2, části pozemku p. č. 4143/1 o 
výměře cca 32 m2 z celkové výměry 73 m2 (v předložené situaci označeno červeně písmenem „a“), 
části pozemku p. č. 4143/2 o výměře cca 296 m2 z celkové výměry 2482 m2 (v předložené situaci 
označeno červeně písmenem „b“), části pozemku p. č. 4143/2 o výměře cca 40 m2 z celkové výměry 
2482 m2 (v předložené situaci označeno zeleně písmenem „c“), které jsou ve vlastnictví města Příbram 
za  
pozemky v k. ú. Zdaboř, a to p. č. st. 73/3, p. č. 117/15, p. č. 117/17, které jsou ve vlastnictví pana 

 a paní  oba bytem 
Příbram (spoluvlastnický podíl obou ve výši id. ½),  
a to bez finančního vypořádání obou smluvních stran. 
 
II.   n e s c h v a l u j e   
úhradu částky za bezesmluvní užívání pozemků p. č. 4137/2, p. č. 4143/1 a p. č. 4143/2, vše v k. ú. 
Příbram, zpětně za tři roky panem , bytem 

, s tím, že od 10.07.2018 není povinen hradit částku za bezesmluvní užívání ani současný 
vlastník objektu k bydlení č. p.  v Příbrami III, který je součástí pozemku p. č. 4141 v k. ú. Příbram, 
paní  bytem  

 
                                                         hl.  pro  7 

 
 
15) Návrh na sepsání souhlasného prohlášení o nabytí vlastnického práva vydržením částí pozemků 
v katastrálním území Příbram 

R.usn.č.853/2020        
Rada    I.   n e d o p o r u č u j e   ZM 

schválit sepsání souhlasného prohlášení o nabytí vlastnického práva vydržením části pozemku p. č. 
3212/1 o výměře 114 m2 z celkové výměry 1552 m2 (dle geometrického plánu č. 6283-42/2020 se jedná 
o nově vzniklý pozemek p. č. 3212/13, díl „a“), části p. č. 3824/27 o výměře 0,33 m2 z celkové výměry 
643 m2 (dle geometrického plánu č. 6283-42/2020 se jedná o díl „b“) a části p. č. 3824/66 o výměře 
5 m2 z celkové výměry 47 m2 (dle geometrického plánu č. 6283-42/2020 se jedná o nově vzniklý 
pozemek p. č. 3824/96) vše v katastrálním území Příbram, paní , bytem  

 
 
II.   u k l á d á 
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 9.11.2020. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
16) Žádost o prodej, příp. pronájem části p. č. 604/1, části p. č. 604/4 a části p. č. 604/6, vše v k. ú. 
Březové Hory 

R.usn.č.854/2020        
Rada    I.   n e d o p o r u č u j e   ZM 

schválit prodej části pozemku p. č. 604/1 o výměře cca 108 m2 z celkové výměry 10029 m2, za cenu 
………Kč/m2,  části pozemku p. č. 604/4 o výměře cca 54 m2 z celkové výměry 243 m2,  
za cenu……..Kč/m2 a části pozemku p. č. 604/6 o výměře cca 40 m2 z celkové výměry 240 m2,  
za cenu……..Kč/m2 (části pozemků vyznačené v situačních snímcích, které tvoří přílohu předloženého 
materiálu), vše v katastrálním území Březové Hory, paní I  bytem  

 s tím, že přebírá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o pronájmu 
pozemků, která byla uzavřena dne 18.9.2000, včetně dodatku č. 1 ze dne 8.12.2008 mezi městem 
Příbram a manžely . 
 
II.   u k l á d á 
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 9.11.2020. 
 

                                                         hl.  pro  7 



Město Příbram - RM 19.10.2020  

 9 

17) Žádost o prodej části pozemku p. č. 179/30 o výměře 110 m2 z celkové výměry 16699 m2 

v katastrálním území Příbram 

Hlasováno o návrhu Ing. Holého. 
R.usn.č.855/2020        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM 

schválit prodej části pozemku p. č. 179/30 o výměře 110 m2 z celkové výměry 16699 m2 v katastrálním 
území Příbram (dle geometrického plánu č. 5840-27/2017 se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 
179/84), za cenu 2.000,00 Kč/m2, do SJM manželů  bytem 

. 
 
II.   u k l á d á 
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 09.11.2020. 
 

                                                         hl.  pro  6 
            proti 1  

 
 
18) Žádost o propachtování části pozemku p. č. 123/133 o výměře 56 m2 z celkové výměry 173 m2 
v katastrálním území Brod u Příbramě 

R.usn.č.856/2020        
Rada      s c h v a l u j e  

1) úhradu částky za bezesmluvní užívání části pozemku p. č. 123/133 o výměře 56 m2 z celkové 
výměry 173 m2, ve výši 18 Kč/m2/rok (dle geom. plánu č. 146-247/2001 se jedná o nově vzniklý 
pozemek p. č. 123/110) v katastrálním území Brod u Příbramě, paní  bytem 

 a to zpětně od  01.09.2020. 
 

2) uzavření pachtovní smlouvy na propachtování části pozemku p. č. 123/133 o výměře 56 m2 
z celkové výměry 173 m2 (dle geom. plánu č. 146-247/2001 se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 
123/110) v katastrálním území Brod u Příbramě, za cenu 18 Kč/m2/rok, mezi propachtovatelem 
městem Příbram a pachtýřem paní  bytem  

 na dobu neurčitou, s dvanáctiměsíční výpovědní dobou. 
Výše pachtovného bude jedenkrát ročně upravována dle míry inflace vyhlašované Českým 
statistickým úřadem a v případě prodlení s úhradou pachtovného má propachtovatel právo  
na úhradu úroku z prodlení ve výši dle platných předpisů za každý den prodlení s platbou 
pachtovného.  

 
                                                         hl.  pro  7 

 
 
19) Žádost o směnu části pozemku p. č. 320/6  a části pozemku p. č. 610 za pozemek  
p. č. 328/2 a část pozemku p. č. 330, vše v katastrálním území Březové Hory 

Hlasováno o návrhu Ing. Holého. 
R.usn.č.857/2020        
Rada    s t a h u j e 
 předložený materiál z dnešního jednání RM. 

 
                                                         hl.  pro  7 

 
 
20) Žádost o směnu pozemků p. č. 592/1, p. č. 641, p. č. 642 za pozemky p. č. 682/2, p. č. 683/3 a p. č. 
658/2, vše v katastrálním území Lazec 

R.usn.č.858/2020        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM 

schválit směnu pozemků vše v katastrálním území Lazec, a to pozemků p. č. 592/1, za cenu 560 Kč/m2,  
p. č. 641, za cenu 670 Kč/m2 a p. č. 642, za cenu 670 Kč/m2,  které jsou ve vlastnictví města Příbram 
za pozemky p. č. 682/2, za cenu 560 Kč/m2, p. č. 683/3, za cenu 560 Kč/m2 a p. č. 658/2, za cenu  
560 Kč/m2, které jsou ve vlastnictví paní , bytem ,  

s tím, že paní  doplatí městu Příbram částku celkem ve výši 
436.130,00 Kč, a podpisem směnné smlouvy potvrdí skutečnost, že byla seznámena s tím, že  
ve směňovaných pozemcích vede vodovodní řad ve vlastnictví města Příbram, přičemž zákres 
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vodovodního řadu obsahuje vyjádření 1. SčV, a.s. ze dne 20.07.2020, jež se stane nedílnou součástí 
smluvního vztahu. 
 
II.   u k l á d á 
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 9.11.2020. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
21) Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb ze dne 12.11.2019 

R.usn.č.859/2020        
Rada    n e s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb č. A 1013/OSM/2019 uzavřené dne 12.11.2019 
mezi objednatelem městem Příbram a dodavatelem společností Alteris, s.r.o., se sídlem Praha 10 
 – Vršovice, Na Stezce 1330/3, PSČ 100 00, IČO 278 62 313, jehož předmětem bude zvýšení ceny 
za poskytování služeb z 35.000,00 Kč bez DPH/měsíc, tj. z 42.350,00 Kč s DPH/měsíc na 50.075,00 Kč 
bez DPH/měsíc, tj. 60.590,75 Kč s DPH/měsíc, které uhradí objednatel dodavateli z důvodů zvýšených 
hygienických požadavků souvisejících s výskytem onemocnění COVID-19, a to od 01.06.2020 do doby 
zrušení mimořádných opatření vydaných Ministerstvem zdravotnictví ČR. 
 

                                                         hl.  pro  6 
           zdrž. 1  

 
 
22) Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu – opravu části účelové komunikace na p. č. 677/2 
v k. ú. Březové Hory 

R.usn.č.860/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o právu provést stavbu – opravu účelové komunikace na části pozemku p.č. 677/2 
v k.ú. Březové Hory  v rozsahu předložené projektové dokumentace v délce 192 m v šíři 3,0 m, mezi 
stavebníky a investory, kterými jsou a  bytem , 

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 Oprava účelové komunikace  Ke Stadionu/Rožmitálská – 
zahrádky, zpracovaným I  v květnu 2020, společně se smlouvou o výpůjčce části 
pozemku p.č. 677/2 o výměře cca 576 m2 z celkové výměry 2896 m2, v k.ú. Březové Hory (vyznačeno 
na situačním snímku z projektové dokumentace, která je přílohou předloženého materiálu), mezi 

a , bytem a vlastníkem 
pozemku městem Příbram, na dobu určitou s účinností ode dne protokolárního předání pozemku 
vypůjčiteli do dne převzetí pozemku půjčitelem po ukončení stavby, maximálně však uplynutím lhůty  
3 roky ode dne protokolárního předání pozemku.      
 

                                                    hl.  pro  7 
 
 

23) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN – p. č. 677/2 
v k. ú. Březové Hory 

R.usn.č.861/2020        
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. 677/2 v k. ú. Březové Hory, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín – Děčín 
IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035. 
 
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:  
pozemek p. č. 677/2 – účelová komunikace, ostatní pozemek 
                                 – uložení v účelové komunikaci a v ostatním pozemku za shodnou cenu 
                                    100 Kč/bm. 
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
 

                                                         hl.  pro  7 



Město Příbram - RM 19.10.2020  

 11 

24) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení vodovodní přípojky – p. č. 340/1 v k. ú. Žežice 

R.usn.č.862/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky přes pozemek ve vlastnictví města Příbram 
p. č. 340/1 v k. ú. Žežice, ve prospěch pozemku p. č. 224/1 a pozemku p. č. 224/2, jehož součástí je 
stavba rodinného domu č. p. 126 v části obce Žežice, obec Příbram, vše v k. ú. Žežice, přičemž 
v době uzavírání příslušných smluvních vztahů týkajících se zřízení věcného břemene budou v těchto 
smluvních dokumentech uvedeni jako oprávnění z věcného břemene ti, kteří budou v té době vlastníky 
pozemků, v jejichž prospěch se věcné břemeno zřizuje.  
 
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: 
pozemek p. č. 340/1 – komunikace III. tř., ostatní pozemek 
                                 – uložení křížením komunikace za cenu 700 Kč/bm 
                                 – uložení v ostatním pozemku za cenu 50 Kč/bm. 
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
25) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení přípojky elektro a budoucího umístění pilíře – 
p. č. 4737 v k. ú. Příbram 

R.usn.č.863/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení přípojky elektro přes pozemek ve vlastnictví města Příbram 
p. č. 4737 v k. ú. Příbram a dále zřízení věcného břemene umístění kompaktního (plastového) pilíře na 
tomto uvedeném pozemku, ve prospěch pozemku p. č. 4590/1 v k. ú. Příbram, 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. 4737 – ostatní pozemek 
                                – uložení v ostatním pozemku za cenu 50 Kč/bm 
                                – umístění plastového pilíře na pozemku za cenu 10.000,00 Kč/ks. 
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
26) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení vodovodní přípojky, přípojky splaškové 
kanalizace a přípojky dešťové kanalizace – p. č. 2489, p. č. 2411/2, p. č. 2323/9, p. č. 2463 a 
p. č. 2324/8, vše v k. ú. Příbram 

R.usn.č.864/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace přes pozemek ve 
vlastnictví města Příbram p. č. 2489 v k. ú. Příbram a dále přípojky dešťové kanalizace přes pozemky 
ve vlastnictví města Příbram p. č. 2411/2, p. č. 2323/9, p. č. 2463 a p. č. 2324/8, vše 
v k. ú. Příbram,  ve prospěch pozemku p. č. 2496, jehož součástí je stavba technického vybavení 
č. p. 83 v Příbrami IV a též ve prospěch pozemku p. č. 2497, jehož součástí je stavba technického 
vybavení č. p. 84 v Příbrami IV, vše v k. ú. Příbram, přičemž v době uzavírání příslušných smluvních 
vztahů týkajících se zřízení věcného břemene bude v těchto smluvních dokumentech uveden jako 
oprávněný z věcného břemene ten, který bude v té době vlastníkem pozemků, v jejichž prospěch se 
věcné břemeno zřizuje.  
 
Věcné břemeno bude oceněno zvlášť pro každou inženýrskou síť dle "Zásad", a to: 
pozemek p. č. 2489 – komunikace III. tř., ostatní pozemek 
                                – uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm 
                                – uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm 
pozemky p. č. 2411/2 a p. č. 2323/9 – komunikace II. tř., ostatní pozemek 
                                                          – uložení protlakem pod komunikací za cenu 200 Kč/bm 
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                                                          – uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm 
pozemky p. č. 2463 a p. č. 2324/8 – ostatní pozemek 
                                                       – uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm. 
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.  
 

                                                         hl.  pro  7 
 
27) Návrh programu 20. zasedání ZM dne 09.11.2020 

R.usn.č.865/2020        
Rada    s o u h l a s í  

s návrhem programu 20. zasedání ZM dne 09.11.2020 s tím, že do programu budou zahrnuty i další 
materiály určené na základě jednání RM dne 19.10.2020. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
28) Organizační změny provedené v Centru sociálních a zdravotních služeb města Příbram 

R.usn.č.866/2020        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í  

organizační změny provedené v Centru sociálních a zdravotních služeb města Příbram. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
29) Žádost o souhlas se záměrem pořízení investičního majetku – osobní vozidlo, 2x kotel plynový 

R.usn.č.867/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

záměr pořízení investičního majetku – osobní vozidlo, 2x kotel plynový. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
30) Opětovné zahájení provozu Dětské skupiny Berušky a Rehabilitačního stacionáře od 7. 10. 2020 

R.usn.č.868/2020        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í 

opětovné zahájení provozu Dětské skupiny Berušky a Rehabilitačního stacionáře od 7. 10. 2020.  
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
31) Smlouva s TECHAK, z.s. na projekt k zajištění distanční výuky na základních školách – 2. část 
R.usn.č.869/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy s Technickou akademií dětí a mládeže, z.s. se sídlem 9. května 555, 261 72 
Březnice, IČO 07970285 na projekt „Zavedení metody LMS a distanční výuky v příbramských ZŠ – 
2. část – Školení pedagogických pracovníků“ za celkovou cenu 120.000,00 Kč pro sedm základních 
škol zřizovaných městem Příbram (spolek není plátcem DPH). 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
32) Dopis kolektivu pedagogů ZŠ 28. října starostovi města 

R.usn.č.870/2020        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

dopis kolektivu pedagogů ZŠ 28. října. 
 
II.   n e u k l á d á  
OŠKS  přijmout opatření. 

                                                         hl.  pro  7 



Město Příbram - RM 19.10.2020  

 13 

 
33) Výjimka z Pravidel č. 1/2018/MěÚ – prodloužení doby ubytování 
R.usn.č.871/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

udělení výjimky z Pravidel č. 1/2018/MěÚ pro přidělování a užívání obytných prostor ubytovacího 
zařízení v majetku města Příbram pro pana (nar.  spočívající  
v prodloužení maximální doby ubytování na ubytovně Čs. armády 5, Příbram IV, o dalších 24 měsíců. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
34) Návrh na přidělení bytu v DPS 

R.usn.č.872/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

přidělení bytu č. 11 v DPS Příbram I, Hradební 69, pro  trvale bytem  
podle Směrnice č. 1/2018/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů 

ve vlastnictví města Příbram“. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
35) Příjemci veřejné sbírky – finanční podpora pro samoživitele 

R.usn.č.873/2020        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

1) vzor formuláře „Žádost o poskytnutí finančního příspěvku z veřejné sbírky města Příbram (pro 
osobu žijící v samostatné domácnosti pouze s nezletilým dítětem)“ (dále jen „formulář“), 

2) zveřejnění formuláře na webové stránce www.pribram.eu po dobu neurčitou od 26.10.2020, 
3) příjem Žádostí o poskytnutí finančního příspěvku z veřejné sbírky města Příbram bude probíhat  

po dobu zveřejnění prostřednictvím podatelny MěÚ Příbram. 
 

II.   u k l á d á    
OSVZ v průběhu sběru Žádostí o poskytnutí finančního příspěvku z veřejné sbírky zpracovávat  
do jednání Rady města Příbram materiál, který bude obsahovat přehled podaných žádostí a návrh 
vyhodnocení, na základě kterého RM rozhodne o přidělení finančního příspěvku jednotlivým žadatelům. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 

36) Smlouva o právu provést stavbu, Chodník Anenská 

R.usn.č.874/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o právu provést stavbu s vlastníkem pozemku parc. č. 52/47 v k.ú. Březové Hory 
zapsaném na LV 5924 v souvislosti s plánovanou stavbou chodníku v Anenské ulici, Příbram IV. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
37) Závěrečný účet Svazku obcí Podbrdského regionu za rok 2019  

R.usn.č.875/2020        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM 

vzít na vědomí celoroční hospodaření a  závěrečný účet Svazku obcí Podbrdského regionu za rok 2019 
včetně Zprávy KÚ Středočeského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 a účetní 
závěrku Svazku obcí Podbrdského regionu za období 01.01.2019 do 31.12.2019. 
 
II.   u k l á d á  
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 09.11.2020. 

 
                                                         hl.  pro  7 
 

 

http://www.pribram.eu/
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38) Návrh rozpočtového opatření – změny rozpočtu města na rok 2020 (a – c) 

R.usn.č.876/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

 
38 a) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2020 v rámci kapitoly 792 - FOVM, tj. 
snížení kapitálových výdajů o částku 4.900.000,00 Kč a navýšení běžných výdajů ve stejné výši z 
důvodu opravy - obnovy kanalizace stoky V 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2020 v rámci kapitoly 792 - FOVM, tj. snížení 
kapitálových výdajů o částku 4.900.000,00 Kč a navýšení běžných výdajů ve stejné výši z důvodu 
opravy - obnovy kanalizace Stoka V. 

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

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0241 792 - 
FOVM 

3639 5171 002 Opravy 5330 Stoka V - obnova 
kanalizace 

4 900 000,00 

RP0241 792 - 
FOVM 

3639 6121 001 
Vodovody a 
kanalizace 

5054 Vodovod Orlov - 
rekonstrukce a 
zkapacitnění výtlačného 
řadu z VDJ Kozičín do 
VDJ Orlov 

-4 900 000,00 

 
 

38 b) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2020 v rámci příjmů, to je navýšení 
příjmů kapitoly 741 - OE (transfery) o celkovou částku 3.444.730,16 Kč z důvodu přijetí neinvestičních 
účelových dotací pro Centrum sociálních a zdravotních služeb v celkové výši 778.757,39 Kč (169.700,00 
Kč na dofinancování sociálních služeb, ÚZ 13305, 364.083,00 Kč na vícenáklady na COVID-19, ÚZ 13351 
a 244.974,39 Kč na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků v 
sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19 v rámci mimořádného dotačního řízení číslo: 
350/2020/SOC/OKD a investičních transferů o částku 2.665.972,77 Kč z důvodu přijetí první části účelové 
dotace na Regeneraci veřejného prostranství - pěší zóna "Cíl" Příbram dle Smlouvy č. 3908110131 o 
poskytnutí dotace na úhradu nákladů na regeneraci veřejného prostranství na sídlišti a snížení příjmů 
kapitoly 785 - OSM (kapitálové příjmy) ve stejné výši z důvodu neuskutečněného prodeje nebytových 
prostor 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2020 v rámci příjmů, to je navýšení příjmů kapitoly 
741 - OE (transfery) o celkovou částku 3.444.730,16 Kč z důvodu přijetí neinvestičních účelových dotací 
pro Centrum sociálních a zdravotních služeb v celkové výši 778.757,39 Kč (169.700,00 Kč na 
dofinancování sociálních služeb, ÚZ 13305, 364.083,00 Kč na vícenáklady na COVID-19, ÚZ 13351 a 
244.974,39 Kč na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků v 
sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19 v rámci mimořádného dotačního řízení číslo: 
350/2020/SOC/OKD a investičních transferů o částku 2.665.972,77 Kč z důvodu přijetí první části 
účelové dotace na Regeneraci veřejného prostranství - pěší zóna "Cíl" Příbram dle Smlouvy č. 
3908110131 o poskytnutí dotace na úhradu nákladů na regeneraci veřejného prostranství na sídlišti a 
snížení příjmů kapitoly 785 - OSM (kapitálové příjmy) ve stejné výši z důvodu neuskutečněného prodeje 
nebytových prostor.  

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0220 741 - OE  4213 92501 002 
Investiční 
přijaté 
transfery 

5294 Regenerace veřejného 
prostranství - pěší zóna 
"Cíl" 

2 665 972,77 

RP0220 741 - OE  4116 35442 001 
Neinvestiční 
přijaté 
transfery 

5328 MZ - dotace pro CSZS - 
COVID 

244 974,39 

RP0220 741 - OE  4116 13351 001 
Neinvestiční 
přijaté 
transfery 

5251 MPSV - CSZS - 
mimořádná dotace 
COVID-19 

364 083,00 

RP0220 741 - OE  4122 13305 001 
Neinvestiční 

3603 Neinvestiční dotace KÚ 
- poskytování soc. 

169 700,00 
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přijaté 
transfery 

služeb 

RP0243 785 - 
OSM 

3613 3112  001 Příjmy z 
prodeje 
nebytových 
prostor 

3531 Příjmy z prodeje 
nebytových prostor 

-3 444 730,16 

 
 

38 c) Návrh rozpočtové opatření - změny rozpočtu města na rok 2020 na straně výdajů, tj. snížení 
běžných výdajů kapitoly 777 - OŠKS (volné zdroje) o částku 1.521.473,67 Kč a navýšení kapitálových 
výdajů kapitoly 781 - SZM (investiční příspěvek zřizovatele) ve stejné výši z důvodu zvýšených nákladů 
způsobených převzetím nového střediska Junior klubu 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2020 na straně výdajů, tj. snížení běžných výdajů 
kapitoly 777 - OŠKS (volné zdroje) o částku 1.521.473,67 Kč a navýšení kapitálových výdajů kapitoly 
781 - SZM (investiční příspěvek zřizovatele) ve stejné výši z důvodu zvýšených nákladů způsobených 
převzetím nového střediska Junior klubu.  

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

akce 
prvek 
rozpočtu 

popis částka změny 

RP0226 777 - 
OŠKS 

3119 5169 001 
Ostatní 
školství  

119 Nákup ostatních 
služeb 

-5 000,00 

RP0226 777 - 
OŠKS 

3319 5169 003 
Zahraničí 

575 Nákup ostatních 
služeb 

-178 817,45 

RP0226 777 - 
OŠKS 

3419 5901 006 
Programo
vé dotace 

3469 Podpora - 
JEDNORÁZOVÉ 
SPORTOVNÍ AKCE 

-31 185,22 

RP0226 777 - 
OŠKS 

3330 5901 006 
Programo
vé dotace 

3471 Podpora - PAMÁTKY 
MÍSTNÍHO VÝZNAMU 

-131 000,00 

RP0226 777 - 
OŠKS 

3419 5493 006 
Programo
vé dotace 

4155 Podpora - 
REPREZENTANT ČR 

-160 000,00 

RP0226 777 - 
OŠKS 

3299 5901 006 
Programo
vé dotace 

3488 Podpora - VÝCHOVA 
A VZDĚLÁVÁNÍ 

-695 471,00 

RP0226 777 - 
OŠKS 

3419 5222 008 
Příspěvky
, ostatní 

5059 HC Příbram - 
schválený příspěvek  

-320 000,00 

RP0247 781 - 
SZM 

3412 6351 001 
Příspěvky 
zřizovatel
e 

3796 Investiční příspěvek 
zřizovatele 

1 521 473,67 

 
                                                         hl.  pro  7 

 
 
39) Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram za rok 2019 

R.usn.č.877/2020        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM 

vzít na vědomí celoroční hospodaření a  závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram 
za rok 2019 včetně Zprávy KÚ Středočeského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 
a účetní závěrku Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram za období 01.01.2019 do 31.12.2019. 
 
II.   u k l á d á  
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 09.11.2020 
 

                                                         hl.  pro  7 
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40) Závěrečný účet Svazku obcí pro vodovody a kanalizace za rok 2019 

R.usn.č.878/2020        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM 

vzít na vědomí celoroční  hospodaření a  závěrečný účet Svazku obcí  pro    vodovody   a    kanalizace    
za   rok   2019 včetně   Zprávy    KÚ Středočeského kraje   o   výsledku přezkoumání hospodaření 
dobrovolného svazku obcí za období od 1.1.2019 do 31.12.2019 a účetní závěrku Svazku obcí pro 
vodovody a kanalizace za období 01.01.2019 do 31.12.2019. 
 
II.   u k l á d á  
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 09.11.2020 

 
                                                         hl.  pro  7 
 

 
41) 2020 Výspravy komunikací před zimou 

R.usn.č.879/2020        
Rada    I. b e r e   n a    v ě d o m í 

informaci o dílčí veřejné zakázce „2020 Výspravy komunikací před zimou“ (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 
STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 60838744, za nabídkové 
ceny  
524,00 Kč bez DPH za 1 m2 opravy MK 
2 175,00 Kč bez DPH za výškovou úpravu 1 ks uliční vpusti 
2 292,00 Kč bez DPH za výškovou úpravu 1 ks revizní šachty 
2 088,00 Kč bez DPH za výškovou úpravu 1 ks šoupěte. 
 
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 „2020 Výspravy komunikací před zimou“ se společností STRABAG 

a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 60838744, za nabídkové ceny  
524,00 Kč bez DPH za 1 m2 opravy MK 
2 175,00 Kč bez DPH za výškovou úpravu 1 ks uliční vpusti 
2 292,00 Kč bez DPH za výškovou úpravu 1 ks revizní šachty 
2 088,00 Kč bez DPH za výškovou úpravu 1 ks šoupěte. 
 

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 7 
 

 
42) 2020 recyklát 
R.usn.č.880/2020        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

informaci o dílčí veřejné zakázce „2020 recyklát“ (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 
STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 60838744, za nabídkovou 
cenu 175 167,68 Kč bez DPH.  
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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 „2020 recyklát“ se společností STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 

982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 60838744, za nabídkovou cenu 175 167,68 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  7 
 

 
43) Waldorfská MŠ - projednání přerušení provozu mateřské školy 

R.usn.č.881/2020        
Rada    s o u h l a s í  

s přerušením provozu v mateřské škole Waldorfské školy Příbram – mateřské školy, základní školy  
a střední školy od 29.10.2019 do 30.10.2020. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
44) Přijetí nadačního příspěvku od Skupiny ČEZ na projekt „Rozsvěcení vánočního stromu 2020 
v Příbrami“ 

R.usn.č.882/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

1) přijetí nadačního příspěvku ve výši 30.000,00 Kč od Skupiny ČEZ na projekt „Rozsvěcení 
vánočního stromu 2020 v Příbrami“, 

 
2) uzavření Smlouvy o reklamě a propagaci v rámci akce „Rozsvěcení vánočního stromu 2020 

v Příbrami“. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
45) Galerie Františka Drtikola Příbram - návrh na zvýšení osobního příplatku 

R.usn.č.883/2020        
Rada    s t a n o v u j e 

s účinností od 01.11.2020 osobní příplatek pro BcA. Jana Freiberga, ředitele příspěvkové organizace 
města „Galerie Františka Drtikola Příbram“ ve výši dle předloženého návrhu uvedeného v příloze č. 1 
tohoto materiálu.  
 

                                                         hl.  pro  7 
  

 
46) Modernizace a rozšíření dohledového centra MKDS Příbram 

R.usn.č.884/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

1) modernizaci a rozšíření dohledového centra MKDS Příbram,  
 
2) uzavření smlouvy o dílo na modernizaci a rozšíření dohledového centra Městského kamerového 

dohlížecího systému se společností Sator Controls s.r.o., se sídlem Ke Zdravotnímu středisku 103/1, 
155 00 Praha 5 – Řeporyje, IČO: 03109941, za nabídkovou cenu 1 474 970 Kč bez DPH.  

 
                                                         hl.  pro  7 
 
 

47) Žádost o dotaci – TJ AMASOMA Příbram, z. s. 
R.usn.č.885/2020        
Rada     I.   d o p o r u č u j e   ZM  
  schválit: 
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1) poskytnutí dotace ve výši 20.000,00 Kč pro subjekt TJ AMASOMA Příbram, z. s., Žežice 123, 261 01 
Příbram, IČO: 18608671, na projekt s názvem „Údržba a revitalizace sportoviště“ v souladu se 
žádostí o finanční podporu z rozpočtu města označené č.j. MeUPB 90531/2020, 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 20.000,00 Kč a navýšení prvku 3694 
(Neinvestiční účelová dotace spolkům (sport)) ve stejné výši. 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
Kap. 777 – OŠKS, prvek 3718, paragraf 3419, položka 5901            -  20.000,00 Kč 
Kap. 777 – OŠKS, prvek 3694, paragraf 3419, položka 5222            + 20.000,00 Kč 

 
3) uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem TJ AMASOMA Příbram, z. s., Žežice 123, 261 01 

Příbram, IČO: 18608671, o poskytnutí dotace ve výši 20.000,00 Kč na projekt s názvem „Údržba  
a revitalizace sportoviště“, 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. 

 
II.   u k l á d á 
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 09.11.2020. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 

48) Žádost o dotaci – Fotbalová asociace malé kopané 

R.usn.č.886/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

1) poskytnutí dotace ve výši 15.000,00 Kč pro subjekt Fotbalová asociace malé kopané Příbram, z. s., 
Slunná 296, 261 01 Příbram V-Zdaboř, IČO: 61904678, na projekt s názvem „Superliga malé kopané 
podzim 2020 + přátelské utkání proti reprezentaci“ v souladu se žádostí o finanční podporu 
z rozpočtu města označené č.j. MeUPB 86899/2020, 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 15.000,00 Kč a navýšení prvku 3694 
(Neinvestiční účelová dotace spolkům (sport)) ve stejné výši. 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
Kap. 777 – OŠKS, prvek 3718, paragraf 3419, položka 5901            - 15.000,00 Kč 
Kap. 777 – OŠKS, prvek 3694, paragraf 3419, položka 5222            + 15.000,00 Kč 
 

3) uzavření veřejnoprávní smlouvy se  subjektem Fotbalová asociace malé kopané Příbram, z. s., 
Slunná 296, 261 01 Příbram V-Zdaboř, IČO: 61904678, o poskytnutí dotace ve výši 15.000,00 Kč  
na projekt s názvem „Superliga malé kopané podzim 2020 + přátelské utkání proti reprezentaci“,  
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  7 
 

 
49) Žádost o dotaci – Pankration gym z.s. 

R.usn.č.887/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

1) poskytnutí dotace ve výši 48.000,00 Kč pro subjekt Pankration gym,z.s., Špitálská 17, 261 01 
Příbram I, IČO: 22890378, na projekt s názvem „Národní liga MMA“ v souladu se žádostí o finanční 
podporu z rozpočtu města označené č.j. MeUPB 87019/2020, a to z kapitoly 777-OŠKS,  
za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či 
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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 48.000,00 Kč a navýšení prvku 
3694 (Neinvestiční účelová dotace spolkům (sport)) ve stejné výši. 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
Kap. 777 – OŠKS, prvek 3718, paragraf 3419, položka 5901            -  48.000,00 Kč 
Kap. 777 – OŠKS, prvek 3694, paragraf 3419, položka 5222            + 48.000,00 Kč 
 

3)  uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem Pankration gym z.s., Špitálská 17, 261 01 Příbram I, 
IČO: 22890378, o poskytnutí dotace ve výši 48.000,00 Kč na projekt s názvem „Národní liga MMA“, 
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  7 
 

 
50) Podání žádosti o dotaci do Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof 
na akci „Advent 2020 v Příbrami“ 

R.usn.č.888/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

podání žádosti o dotaci do Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof 
na akci „Advent 2020 v Příbrami“.  
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 

51) Náhrada za bezesmluvní užívání části pozemku p. č. 1282/2 v k. ú. Příbram 

R.usn.č.889/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

úhradu částky 74.817 Kč za bezesmluvní užívání části pozemku p.č. 1282/2, o výměře 715 m2 
z celkové výměry 884 m2, k.ú. Příbram (dle situačního snímku v příloze předloženého materiálu), který 
je 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, a na kterém se nachází městem Příbram provozované placené parkoviště „Fibichova“ v Příbrami 
II, a to za období od 12.08.2019 do 31.10.2020. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
52) Dodávka, demontáž a montáž vodoměrů na studenou a teplou vodu v městských bytech v Příbrami - 
zrušení 
R.usn.č.890/2020        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Dodávka, demontáž a montáž vodoměrů na studenou  
a teplou vodu v městských bytech v Příbrami“ (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 zrušení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka, demontáž a montáž vodoměrů na studenou  
a teplou vodu v městských bytech v Příbrami“ a o vypsání nového zadávacího řízení za obdobných 
podmínek. 
 
III.   u k l á d á 
OPVZ učinit právní kroky související se zrušením veřejné zakázky a vypsáním nového zadávacího 
řízení dle bodu II. tohoto usnesení. 
 

                                                         hl.  pro  7 
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53) Ukončení členství v „Jihočeském vodárenském svazu“ a „Sdružení obcí, měst a dalších právnických 
osob Čechy nad zlato“ 

R.usn.č.891/2020        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM  

ukončit členství města Příbram v „Jihočeském vodárenském svazu“ a „Sdružení obcí, měst a dalších 
právnických osob Čechy nad zlato“. 

II.   u k l á d á  
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 09.11.2020. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 

54) Chodník Drkolnov – Šachetní, Drkolnovská (2) – výběr dodavatele 

R.usn.č.892/2020        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

informaci o dílčí veřejné zakázce „Chodník Drkolnov – Šachetní, Drkolnovská (2)“ (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 
STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 60838744, za nabídkovou cenu 
659 226,83 Kč bez DPH. 
 

    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 (2)“ se společností 

STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 60838744, za nabídkovou 
cenu 659 226,83 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  7 
 

55) Rozklad proti rozhodnutí MŽP ve věci rozebírání hald 

R.usn.č.893/2020        
Rada    s o u h l a s í  

s podáním opravného prostředku – rozkladu proti rozhodnutím MŽP č. j. MZP/2020/710/1986   
a č. j. MZP/2020/710/2018 prostřednictvím advokátní kanceláře Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář 
s.r.o., se sídlem Pražská 140, 261 01 Příbram, v rámci stávajícího smluvního vztahu. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

56) Různé      
 
Zápis ověřili:  
Mgr. Renáta Vesecká 
Ing. Jindřich Vařeka 
 
Mgr. Jan Konvalinka, 
starosta 
 
Zapsala: Iva Černohorská 
Příbram, dne: 22.10.2020 
 
Ověřeno: 02.11.2020 
Vyvěšeno: 02.11.2020 


