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

 
 

 
U s n e s e n í  

 
z jednání Rady města Příbram, konaného dne 28.12.2020 

od 13.00 hodin na Městském úřadě Příbram 

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

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Zorka Brožíková, Ing. Petr Rotter 
 
 
2) Schválení programu včetně návrhů změn a doplňků 

Program byl upraven a doplněn na celkový počet 34 bodů. 
 
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. Dočasné uzavření dětské skupiny Berušky do 14. 12. do 17. 12. 2020 z důvodu karanténních opatření 
6. Žádost o udělení souhlasu s odpisem nedobytných pohledávek 
7. Žádost o vypořádání vratek za jídlonosiče klientů pečovatelské služby 
8. Žádost o schválení převodu technického zhodnocení Městu Příbram 
9. Žádost o udělení souhlasu s přijetím věcných a finančních darů 

10. Žádost o převod provozních prostředků roku 2020 do investic 
11. Revokace usnesení ve věci odkoupení vodovodního a kanalizačního řadu 
12. Přísedící Okresního soudu v Příbrami 
13. Přísedící Okresního soudu v Příbrami – opětovné zvolení 
14. Svěření pravomoci ve věci stanovení úředních hodin Městského úřadu Příbram 
15. Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020 
16. Návrh rozpočtového opatření – změny rozpočtu města na rok 2020 
17. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení zemního kabelového vedení NN – k. ú. Příbram 

a k. ú. Zdaboř 
18. Návrh na dočasnou úpravu nájemného pro společnost Drápal Club s.r.o. 
19. Žádost o propachtování pozemku p. č. 4172/211 a pozemku p. č. 4170/86, oba v katastrálním území 

Příbram 
20. Udělení souhlasu města Příbram se vstupem na pozemky p. č. 1376/2, p. č. 1376/3 a p. č. 1376/4, vše 

v k. ú. Příbram, za účelem rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu 
21. Návrh na schválení uzavření smlouvy o výpůjčce prostor v budově č. p. 145, ul. Čs. armády, Příbram IV, 

včetně přilehlých pozemků 
22. Návrh obce Stachy na uzavření smlouvy na svoz a zneškodňování komunálního odpadu pro rok 2021 - 

chata Granit Zadov 
23. Zpráva o plnění usnesení RM Příbram za III. čtvrtletí 2020 včetně plnění usnesení RM za minulá období 
24. Zánik mandátu člena zastupitelstva a nastoupení náhradníka 
25. Návrh programu 22. zasedání ZM dne 18.01.2021 
26. Stanovení působnosti neuvolněného člena Rady města Příbram 
27. Platový výměr ředitelky MŠ Kličkova vila 
28. Žádost ředitelky ZŠ, Příbram VII, 28. října 1 o souhlas zřizovatele s vypořádáním se státním rozpočtem 
29. Souhlas s nahlédnutím do spisu ve Státním oblastním archivu v Příbrami 
30. Informace o novele zákona 
31. Modernizace TC MěÚ Příbram - námitky 
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32. Přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Studie a realizace sídelní zeleně“ 
33. Přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Odbahnění a úpravy Čekalíkovského 

rybníku“ 
34. Různé 

 
R.usn.č.1091/2020        
Rada      s c h v a l u j e 
               upravený program dnešního jednání RM. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
3) Informace členů RM 

 
  
4) Interpelace 

 
 
5) Dočasné uzavření dětské skupiny Berušky od 14. 12. do 17. 12. 2020 z důvodu karanténních opatření 
R.usn.č.1092/2020        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í  

dočasné uzavření dětské skupiny Berušky od 14. 12. do 17. 12. 2020 z důvodu karanténních opatření. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
6) Žádost o udělení souhlasu s odpisem nedobytných pohledávek 

R.usn.č.1093/2020        
Rada    u d ě l u j e  

souhlas Centru sociálních a zdravotních služeb města Příbram s odpisem nedobytných pohledávek 
ve výši 362.956,00 Kč. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
7) Žádost o vypořádání vratek za jídlonosiče klientů pečovatelské služby 

R.usn.č.1094/2020        
Rada    u d ě l u j e  

souhlas Centru sociálních a zdravotních služeb města Příbram s vypořádáním vratek za jídlonosiče 
klientů pečovatelské služby dle návrhu. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
8) Žádost o schválení převodu technického zhodnocení Městu Příbram 

R.usn.č.1095/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

převod technického zhodnocení Městu Příbram v celkové hodnotě 465.124,90 Kč dle důvodové zprávy. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
9) Žádost o udělení souhlasu s přijetím věcných a finančních darů 

R.usn.č.1096/2020        
Rada    u d ě l u j e   

souhlas Centru sociálních a zdravotních služeb města Příbram s přijetím věcných a finančních darů dle 
přílohy. 
 

                                                         hl.  pro  6 
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10) Žádost o převod provozních prostředků roku 2020 do investic 

R.usn.č.1097/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

snížení provozního příspěvku Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram pro rok 2020 
o 800.000,00 Kč a navýšení investičního příspěvku roku 2020 ve výši 800.000,00 Kč. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
11) Revokace usnesení ve věci odkoupení vodovodního a kanalizačního řadu 

R.usn.č.1098/2020      
Rada    I.   r e v o k u j e  

usnesení č. 689/2019 ze dne 08. 07. 2019 v bodě 1), kterým bylo schváleno „odkoupení vodovodního 
řadu DN 63, kanalizačního řadu DN 250 vše v k. ú. Zdaboř od vlastníků  J  

 y a za symbolickou částku souhrnně ve výši 1,00 Kč.“ 
 
 II.   s c h v a l u j e 

 odkoupení vodovodního řadu DN 63, kanalizačního řadu DN 250 vše v k. ú. Zdaboř od vlastníků 
, J  I  a P za symbolickou částku souhrnně 

ve výši 3,00 Kč. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
12) Přísedící Okresního soudu v Příbrami 
R.usn.č.1099/2020        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM 

zvolit do funkce přísedících Okresního soudu v Příbrami pro funkční období 2021 – 2025 pana/paní: 
J  bytem 

, bytem 
 
II.   u k l á d á 
OVV zařadit tento materiál do programu Zasedání zastupitelstva města Příbram dne 18.01.2021. 

 
                                                            hl.  pro  6 
 
 
13) Přísedící Okresního soudu v Příbrami – opětovné zvolení 
R.usn.č.1100/2020        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM 

zvolit do funkce přísedících Okresního soudu v Příbrami pro funkční období 2021 – 2025 pana/paní: 

 

 
II.   u k l á d á 
OVV zařadit tento materiál do programu Zasedání zastupitelstva města Příbram dne 18.01.2021. 
 

                                                         hl.  pro  6 
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14) Svěření pravomoci ve věci stanovení úředních hodin Městského úřadu Příbram 

R.usn.č.1101/2020        
Rada    s v ě ř u j e    

pravomoc ve věci stanovení úředních hodin Městského úřadu Příbram tajemníkovi Městského úřadu 
Příbram.  
 

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

R.usn.č.1102/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

 
15 a) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020 v rámci kapitálových výdajů, tj. navýšení 
výdajů kapitoly 749 - MěRK (výtahy - technické zhodnocení) o částku 400.000,00 Kč a snížení výdajů 
kapitoly 721 - OIT (volné zdroje) ve stejné výši z důvodu instalace náhradního energetického zdroje 
UPS, výtah v DPS, Brodská 102, Příbram VIII 

úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020 v rámci kapitálových výdajů, tj. navýšení výdajů kapitoly 
749 - MěRK (výtahy - technické zhodnocení) o částku 400.000,00 Kč a snížení výdajů kapitoly 721 - 
OIT (volné zdroje) ve stejné výši z důvodu instalace náhradního energetického zdroje UPS, výtah 
v DPS, Brodská 102, Příbram VIII. 

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

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0354 749 - MĚRK 3612 6122 001 Byty 3582 Výtahy - technické zhodnocení 400 000,00 

RP0355 721 - OIT 6171 6111 001 Investiční 
výdaje a výdaje 
související 

957 Programové vybavení -400 000,00 

 
 

15 b) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020 v rámci běžných výdajů, tj. snížení výdajů 
kapitoly 780 - KJD (neinvestiční příspěvek) o částku 214.000,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 741 - OE 
(rezerva města) ve stejné výši z důvodu snížení nákladů v organizaci Knihovna Jana Drdy v letošním 
roce 

úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020 v rámci běžných výdajů, tj. snížení výdajů kapitoly 780 - 
KJD (neinvestiční příspěvek) o částku 214.000,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva 
města) ve stejné výši z důvodu snížení nákladů v organizaci Knihovna Jana Drdy v letošním roce. 

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

účelový 
znak 

prvek 
rozpočtu 

popis částka změny 

RP0357 780 - KJD 3314 5331  528 Neinvestiční příspěvky -214 000,00 

RP0357 741 - OE 6171 5901  3593 Rezerva města 214 000,00 

 
 

15 c) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020 v rámci kapitoly 778 - DAD, tj. snížení 
neinvestičního příspěvku o částku 2.100.000,00 Kč a navýšení neinvestičních transferů ve stejné výši z 
důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z MK ČR 

úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020 v rámci kapitoly 778 - DAD, tj. snížení neinvestičního 
příspěvku o částku 2.100.000,00 Kč a navýšení neinvestičních transferů ve stejné výši z důvodu přijetí 
neinvestiční účelové dotace z MK ČR. 

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

účelový 
znak 

prvek 
rozpočtu 

popis částka změny 

RP0375 778 - DAD 3311 5331  522 Neinvestiční příspěvek - divadlo -2 100 000,00 

RP0375 778 - DAD 3311 5336 34352 3449 
Neinvestiční transfer MK - 
divadelní činnost 2 100 000,00 

 
 

15 d) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020 v rámci běžných výdajů, to je navýšení 
kapitoly 777 - OŠKS (Erasmus) ve výši 2.068.629,93 Kč a snížení kapitoly 788 - ŠŠZ (transfery - 
předpoklad) z důvodu přijetí neinvestiční dotace na základě grantové smlouvy 2020-1-CZ01-KA201-
078440 na projekt s více příjemci v rámci programu Erasmus+ 
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úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020 v rámci běžných výdajů, to je navýšení kapitoly 777 - OŠKS 
(Erasmus) ve výši 2.068.629,93 Kč a snížení kapitoly 788 - ŠŠZ (transfery - předpoklad) z důvodu přijetí 
neinvestiční dotace na základě grantové smlouvy 2020-1-CZ01-KA201-078440 na projekt s více 
příjemci v rámci programu Erasmus+. 

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

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0362 777 - OŠKS 3291 5139 018 Erasmus+  3132 Materiál  99 789,60 

RP0362 777 - OŠKS 3291 5021 018 Erasmus+  3119 Ostatní osobní výdaje (dohody) 115 200,00 

RP0362 777 - OŠKS 3291 5173 018 Erasmus+  3130 Cestovné 23 546,48 

RP0362 788 - ŠŠZ 3119 5901 005 Transfery - 
předpoklad 

5067 Transfery - předpoklad -2 068 629,93 

RP0362 777 - OŠKS 3291 5331 018 Erasmus+  5379 Příspěvek partnerům 1 830 093,85 
 

 
15 e) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020 v rámci běžných výdajů kapitoly 719 – OVV 

úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020 v rámci běžných výdajů kapitoly 719 – OVV.  
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. účelový znak název akce prvek 
rozpočtu 

popis částka změny 

RP0378 719 - OVV 6171 5424  001 Činnost 
místní správy 

1803 Náhrada mezd v 
době nemoci 

300 000,00 

RP0378 719 - OVV 6171 5032  001 Činnost 
místní správy 

185 Zdravotní pojištění -300 000,00 

RP0378 719 - OVV 6171 5163  004 Provoz 
osobních 
automobilů 

252 Pojištění 4 000,00 

RP0378 719 - OVV 6171 5171  004 Provoz 
osobních 
automobilů 

254 Opravy a 
udržování 

-4 000,00 

RP0378 719 - OVV 4319 5137 13011 006 Dotace 
MPSV na 
SPOD 

1092 Drobný hmotný 
dlouhodobý 
majetek 

269 770,00 

RP0378 719 - OVV 4319 5424 13011 006 Dotace 
MPSV na 
SPOD 

1861 Náhrada mezd v 
době nemoci 

10 000,00 

RP0378 719 - OVV 4319 5139 13011 006 Dotace 
MPSV na 
SPOD 

2843 Nákup materiálu 16 224,80 

RP0378 719 - OVV 4319 5169 13011 006 Dotace 
MPSV na 
SPOD 

2844 Nákup služeb -6 400,00 

RP0378 719 - OVV 4319 5173 13011 006 Dotace 
MPSV na 
SPOD 

2845 Cestovné -9 495,00 

RP0378 719 - OVV 4319 5178 13011 006 Dotace 
MPSV na 
SPOD 

4186 Nájemné za nájem 
s právem koupě 

-1 108,00 

RP0378 719 - OVV 4319 5136 13011 006 Dotace 
MPSV na 
SPOD 

2850 Nákup knih -3 000,00 

RP0378 719 - OVV 4319 5011 13011 006 Dotace 
MPSV na 
SPOD 

1089 Platy -275 991,80 

 
                                                         hl.  pro  6 
 
 

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

R.usn.č.1103/2020        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

 
16 a) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2020, to je snížení příjmů kapitoly 741 
- OE (neinvestiční transfery) o částku 10.000,00 Kč a běžných výdajů kapitoly 780 - KJD ve stejné výši z 
důvodu nerealizování projektu "Bookstart s knížkou do života" v organizaci Knihovna Jana Drdy 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2020, to je snížení příjmů kapitoly 741 - OE 
(neinvestiční transfery) o částku 10.000,00 Kč a běžných výdajů kapitoly 780 - KJD ve stejné výši z 
důvodu nerealizování projektu "Bookstart s knížkou do života" v organizaci Knihovna Jana Drdy. 
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Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
č. pož. kapitola paragraf pol. 

účelový 
znak 

prvek 
rozpočtu 

popis částka změny 

RP0342 741 - OE  4116 34070 1240 
Neinvestiční účelová dotace 
Knihovna 21.století  -10 000,00 

RP0342 780 - KJD 3314 5336 34070 3445 
Neinvestiční dotace Min. kultury 
ČR 

-10 000,00 

 
 

16 b) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2020 v rámci kapitoly 749 - MěRK, tj. 
snížení běžných výdajů o 215.050,00 Kč a posílení kapitálových výdajů ve stejné výši z důvodu rozšíření 
stávajícího elektronického požárního systému a jeho napojení na pult centrální ochrany v budově DPS 
Příbram III, Průběžná 143 a instalace náhradního energetického zdroje UPS, výtah DPS v Příbrami VIII, 
Brodská 102 

rozpočtové opatření - změny rozpočtu města na rok 2020 v rámci kapitoly 749 - MěRK, tj. snížení 
běžných výdajů o 215.050,00 Kč a posílení kapitálových výdajů ve stejné výši z důvodu rozšíření 
stávajícího elektronického požárního systému a jeho napojení na pult centrální ochrany v budově DPS 
Příbram III, Průběžná 143 a instalace náhradního energetického zdroje UPS, výtah DPS v Příbrami VIII, 
Brodská 102. 

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

akce 
prvek 
rozpočtu 

popis částka 
změny 

RP0353 749 - 
MĚRK 

3612 6121 001 
Byty 

3571 Technické zhodnocení  200 250,00 

RP0353 749 - 
MĚRK 

3612 6122 001 
Byty 

3582 Výtahy - technické zhodnocení 14 800,00 

RP0353 749 - 
MĚRK 

6409 5136 001 
Provoz 
MěRK 

500 Knihy, tisk, zákony -800,00 

RP0353 749 - 
MĚRK 

6409 5152 001 
Provoz 
MěRK 

504 Teplo -5 000,00 

RP0353 749 - 
MĚRK 

6409 5161 001 
Provoz 
MěRK 

507 Služby pošt -11 550,00 

RP0353 749 - 
MĚRK 

6409 5167 001 
Provoz 
MěRK 

510 Školení a vzdělávání -4 000,00 

RP0353 749 - 
MĚRK 

6409 5173 001 
Provoz 
MěRK 

514 Cestovné -2 000,00 

RP0353 749 - 
MĚRK 

6409 5361 001 
Provoz 
MěRK 

515 Kolky -10 000,00 

RP0353 749 - 
MĚRK 

6409 5179 001 
Provoz 
MěRK 

1007 Ošatné -8 000,00 

RP0353 749 - 
MĚRK 

3612 5192 002 
Byty 

477 Příspěvek do fondu oprav - 
neprodané byty v prodaných 
domech 

-20 000,00 

RP0353 749 - 
MĚRK 

3612 5166 002 
Byty 

478 Konzultační, poradenské a 
právní služby 

-10 000,00 

RP0353 749 - 
MĚRK 

3612 5169 002 
Byty 

483 Ostatní služby -25 000,00 

RP0353 749 - 
MĚRK 

6409 5169 001 
Provoz 
MěRK 

512 Ostatní služby -24 200,00 

RP0353 749 - 
MĚRK 

6409 5011 001 
Provoz 
MěRK 

494 Platy -85 000,00 

RP0353 749 - 
MĚRK 

6409 5031 001 
Provoz 
MěRK 

496 Povinné pojistné na sociální 
zabezpečení 

-5 000,00 

RP0353 749 - 
MĚRK 

6409 5032 001 
Provoz 

497 Povinné pojistné na zdravotní 
pojištění 

-4 500,00 
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MěRK 

 
 
16 c) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2020 v rámci příjmů, to je navýšení 
kapitoly 741 - OE (neinvestiční transfery),to je navýšení neinvestičních transferů, neboť městu Příbram 
byla dne 14.12.2020 připsána ve prospěch účtu v ČNB č. ú. 94-0001812211/0710 částka 1.870.457,22 Kč 
na projekt "Chytrá Příbram: zavedení konceptu Smart City do strategického řízení města" registrační 
číslo CZ.03.4.74/0.0./17_080/0010072, prioritní osa OPZ: Efektivní veřejná správa, Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace č. OPZ/4.1./080/0010072.  II,  ÚZ  13013 a snížení kapitálových příjmů ve stejné výši z 
důvodu neuskutečněných prodejů nemovitého majetku, tj. snížení kapitoly 785 - OSM (příjmy z 
nebytových prostor) o částku 659.015,84 Kč a snížení kapitoly 790 - FOP (prodej pozemků) o částku 
1.241.441,38 Kč 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2020 v rámci příjmů, to je navýšení kapitoly 741 - 
OE (neinvestiční transfery),to je navýšení neinvestičních transferů, neboť městu Příbram byla dne 
14.12.2020 připsána ve prospěch účtu v ČNB č. ú. 94-0001812211/0710 částka 1.870.457,22 Kč na 
projekt "Chytrá Příbram: zavedení konceptu Smart City do strategického řízení města" registrační číslo 
CZ.03.4.74/0.0./17_080/0010072, prioritní osa OPZ: Efektivní veřejná správa, Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace č. OPZ/4.1./080/0010072.  II,  ÚZ  13013 a snížení kapitálových příjmů ve stejné výši z důvodu 
neuskutečněných prodejů nemovitého majetku, tj. snížení kapitoly 785 - OSM (příjmy z nebytových 
prostor) o částku 659.015,84 Kč a snížení kapitoly 790 - FOP (prodej pozemků) o částku 1.241.441,38 
Kč. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0356 741 - OE  4116 13013 001 
Neinvestiční 
přijaté 
transfery 

4666 10 % SR 196 890,23 

RP0356 741 - OE  4116 13013 001 
Neinvestiční 
přijaté 
transfery 

4665 85 % ESF 1 673 566,99 

RP0359 785 - 
OSM 

3613 3112  001 Příjmy z 
prodeje 
nebytových 
prostor 

3531 Příjmy z prodeje 
nebytových prostor 

-629 015,84 

RP0360 790 - 
FOP 

3639 3111  001 Prodej 
pozemků 
(FOP) 

3757 Prodej pozemků (FOP) -1 241 441,38 

 
 

16 d) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2020, v rámci kapitoly 741 - OE, tj. 
navýšení neinvestičních transferů z důvodu přijetí neinvestiční dotace určené pro Divadlo A. Dvořáka 
Příbram o částku 2.100.000,00 Kč a snížení správních poplatků ve stejné výši ve spojitosti s krizovými 
opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2020, v rámci kapitoly 741 - OE, tj. navýšení 
neinvestičních transferů z důvodu přijetí neinvestiční dotace určené pro Divadlo A. Dvořáka Příbram o 
částku 2.100.000,00 Kč a snížení správních poplatků ve stejné výši ve spojitosti s krizovými opatřeními 
v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2. 

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

účelový 
znak 

prvek 
rozpočtu 

popis částka změny 

RP0367 741 - OE  1361  856 Cestovní doklady -300 000,00 

RP0367 741 - OE  1361  4536 Platební terminál OOA  -800 000,00 

RP0367 741 - OE  1361  847 Registr vozidel -1 000 000,00 

RP0367 741 - OE  4116 34352 1221 
Neinvestiční dotace z MK ČR 
vlastní div. činnost 2 100 000,00 
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16 e) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2020 v rámci příjmů kapitoly 741- OE, 
to je navýšení neinvestičních transferů z důvodu přijetí neinvestiční dotace na základě grantové 
smlouvy 2020-1-CZ01-KA201-078440 na projekt s více příjemci v rámci programu Erasmus+ ve výši 
2.068.629,93 Kč a snížení daňových příjmů (daň z přidané hodnoty) ve stejné výši ve spojitosti s 
krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2020 v rámci příjmů kapitoly 741- OE, to je 
navýšení neinvestičních transferů z důvodu přijetí neinvestiční dotace na základě grantové smlouvy 
2020-1-CZ01-KA201-078440 na projekt s více příjemci v rámci programu Erasmus+ ve výši 
2.068.629,93 Kč a snížení daňových příjmů (daň z přidané hodnoty) ve stejné výši ve spojitosti s 
krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2. 

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

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0377 741 - OE 4119 001 Neinvestiční 
přijaté transfery 

5368 Dům zahraniční spolupráce 2 068 629,93 

RP0377 741 - OE 1211 001 Daně z příjmů, 
nemovitých věcí a 
přidané hodnoty, 
odvody loterie a 
VHP 

33 Daň z přidané hodnoty -2 068 629,93 

 
 

16 f) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2020, to je snížení příjmů kapitoly 741 
- OE (neinvestiční transfery) o částku 313.643,39 Kč a snížení běžných výdajů kapitoly 719 - OVV (volby 
do senátu a zastupitelstev krajů - dotace) ve stejné výši z důvodu vratky dotace na volby do senátu a 
zastupitelstev krajů, ÚZ 98193 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2020, to je snížení příjmů kapitoly 741 - OE 
(neinvestiční transfery) o částku 313.643,39 Kč a snížení běžných výdajů kapitoly 719 - OVV (volby do 
senátu a zastupitelstev krajů - dotace) ve stejné výši z důvodu vratky dotace na volby do senátu a 
zastupitelstev krajů, ÚZ 98193.  

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0380 719 - 
OVV 

6115 5137 98193 019 Volby 
(zastupitelstvo 
kraje a senát) 

761 Drobný hmotný 
dlouhodobý majetek 

-30 000,00 

RP0380 719 - 
OVV 

6115 5164 98193 019 Volby 
(zastupitelstvo 
kraje a senát) 

362 Nájemné -11 034,50 

RP0380 719 - 
OVV 

6115 5011 98193 019 Volby 
(zastupitelstvo 
kraje a senát) 

1648 Platy -91 118,00 

RP0380 719 - 
OVV 

6115 5156 98193 019 Volby 
(zastupitelstvo 
kraje a senát) 

1689 Pohonné hmoty a 
maziva 

-1 286,00 

RP0380 719 - 
OVV 

6115 5029 98193 019 Volby 
(zastupitelstvo 
kraje a senát) 

3879 Refundace OSVČ -10 000,00 

RP0380 719 - 
OVV 

6115 5162 98193 019 Volby 
(zastupitelstvo 
kraje a senát) 

365 Služby telekomunikací 
a radiokomunikací 

-8 813,00 

RP0380 719 - 
OVV 

6115 5173 98193 019 Volby 
(zastupitelstvo 
kraje a senát) 

1359 cestovné -5 000,00 

RP0380 719 - 
OVV 

6115 5139 98193 019 Volby 
(zastupitelstvo 
kraje a senát) 

1356 nákup materiálu -55 955,19 

RP0380 719 - 
OVV 

6115 5169 98193 019 Volby 
(zastupitelstvo 
kraje a senát) 

1358 nákup služeb -123 187,60 

RP0380 719 - 
OVV 

6115 5021 98193 019 Volby 
(zastupitelstvo 
kraje a senát) 

1351 ostatní osobní výdaje 48 292,00 

RP0380 719 - 6115 5175 98193 019 Volby 1360 pohoštění 28 607,00 
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OVV (zastupitelstvo 
kraje a senát) 

RP0380 719 - 
OVV 

6115 5038 98193 019 Volby 
(zastupitelstvo 
kraje a senát) 

1355 povinné pojistné -4 962,00 

RP0380 719 - 
OVV 

6115 5161 98193 019 Volby 
(zastupitelstvo 
kraje a senát) 

1357 poštovné -7 888,50 

RP0380 719 - 
OVV 

6115 5019 98193 019 Volby 
(zastupitelstvo 
kraje a senát) 

1350 refundace -6 823,00 

RP0380 719 - 
OVV 

6115 5031 98193 019 Volby 
(zastupitelstvo 
kraje a senát) 

1353 sociální pojištění -10 274,60 

RP0380 719 - 
OVV 

6115 5032 98193 019 Volby 
(zastupitelstvo 
kraje a senát) 

1354 zdravotní pojištění -24 200,00 

RP0381 741 - OE  4111 98193 001 
Neinvestiční 
přijaté 
transfery 

1640 Volby do senátu a 
zastupitelstev krajů - 
dotace 

-313 643,39 

 
 
16 h) Návrh na rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města v rámci kapitoly 778 - DAD, tj. snížení 
neinvestičního příspěvku o částku 1.500.000,00 Kč a navýšení investičního příspěvku ve stejné výši z 
důvodu posílení investičního fondu pro nákup vozidla IVECO 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města v rámci kapitoly 778 - DAD, tj. snížení neinvestičního 
příspěvku o částku 1.500.000,00 Kč a navýšení investičního příspěvku ve stejné výši z důvodu posílení 
investičního fondu pro nákup vozidla IVECO. 

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

účelový 
znak 

prvek 
rozpočtu 

popis částka změny 

RP0382 778 - DAD 3311 5331  522 Neinvestiční příspěvek - divadlo -1 500 000,00 
RP0382 778 - DAD 3311 6351  526 Investiční příspěvek 1 500 000,00 

 
 

Rada    II.   d o p o r u č u j e   ZM  
 schválit: 
 
16 g) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2020, to je navýšení kapitoly 741 - OE 
(neinvestiční transfery) o částku 7.600.000,00 Kč a běžných výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva z 
dotačních titulů) ve stejné výši z důvodu přijetí transferů MŠMT dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 
19_075/0013580-01 na projekt s názvem "Inkluzivní vzdělávání v Příbrami - 2. etapa“, registrační číslo 
projektu CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013580, ÚZ 33063 

rozpočtové  opatření - změnu rozpočtu města na rok 2020, to je navýšení kapitoly 741 - OE 
(neinvestiční transfery) o částku 7.600.000,00 Kč a běžných výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva z 
dotačních titulů) ve stejné výši z důvodu přijetí transferů MŠMT dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 
19_075/0013580-01 na projekt s názvem "Inkluzivní vzdělávání v Příbrami - 2. etapa“, registrační číslo 
projektu CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013580, ÚZ 33063  

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0376 741 - OE  4116 33063 001 
Neinvestiční 
přijaté 
transfery 

5029 EU 85 % 6 800 000,00 

RP0376 741 - OE  4116 33063 001 
Neinvestiční 
přijaté 
transfery 

5030 EU 15 % 800 000,00 
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RP0376 741 - OE 6171 5901  001 Ostatní 3369 Rezerva z 
dotačních 
titulů 

7 600 000,00 

 
III.  u k l á d á 
OVV  zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 18.01.2021. 

 
                                                         hl.  pro  6 
 
 

17) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení zemního kabelového vedení NN – k. ú. 
Příbram a k. ú. Zdaboř 
R.usn.č.1104/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení zemního kabelového vedení NN přes pozemky ve vlastnictví města 
Příbram p. č. 4519/1, p. č. 4540/2, p. č. 4540/1, p. č. 4540/3, vše v k. ú. Příbram a p. č. 280/2, 
p. č. 280/1, oba v k. ú. Zdaboř, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín - Děčín 
IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035, s tím, že budoucí oprávněný z věcného 
břemene musí při dalším postupu respektovat skutečnost, že pozemky p. č. 4540/2, p. č. 4540/1 a 
 p. č. 4540/3, vše v k. ú. Příbram, p. č. 280/2 a p. č. 280/1, oba v k. ú. Zdaboř, jsou předmětem 
pachtovní smlouvy, kterou město Příbram uzavřelo se Zemědělským družstvem Bohutín, se sídlem 
Bohutín, Vysoká Pec 18, PSČ 26241, IČO 47048239. 
 
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:  
pozemky p. č. 4519/1 a p. č. 4540/2, oba v k. ú. Příbram – 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 
pozemky p. č. 4540/1 a p. č. 4540/3 v k. ú.  Příbram, p. č. 280/2 a p. č. 280/1, oba v k. ú. Zdaboř –  
                  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 
 
 
18) Návrh na dočasnou úpravu nájemného pro společnost Drápal Club s.r.o. 
R.usn.č.1105/2020        
Rada    n e s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. j. 2011/006/MěRK ze dne 30.05.2011, 
ve znění pozdějších dodatků č. 1 – č. 6 s nájemcem společností Drápal Club s.r.o., se sídlem náměstí 
T. G. Masaryka 1, Příbram I, 261 01 Příbram, IČO 06648444, kdy předmětem dodatku bude dočasné 
snížení nájemného o 30% smluvně stanovené výše v období od 01.11.2020 do 31.12.2021. Důvodem 
je uzavření provozovny na základě usnesení vlády České republiky ze dne 12.10.2020 č. 1021                                
a s tímto spojené negativní ekonomické dopady pandemie koronaviru. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
19) Žádost o propachtování pozemku p. č. 4172/211 a pozemku p. č. 4170/86, oba v katastrálním území 
Příbram 

R.usn.č.1106/2020        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

informaci o výpovědi smlouvy o pronájmu pozemků č. A 630/OP/2010 ze dne 14.9.2010, která  je 
uzavřena mezi pronajímatelem městem Příbram a nájemkyní paní  bytem 

, podanou ze strany nájemkyně s tím, že nájemní vztah 
zaniká ke dni 31.12.2020. 
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II.   s c h v a l u j e    
uzavření pachtovní smlouvy na propachtování pozemku p. č. 4172/211, za cenu 19 Kč/m2/rok,   
pozemku p. č. 4170/86, za cenu 19 Kč/m2/rok, oba v katastrálním území Příbram, mezi 
propachtovatelem městem Příbram a pachtýřkou paní , bytem  

 na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou počínající běžet 
první den měsíce následujícího po doručení výpovědi. 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. V pachtovní smlouvě bude výslovně uvedeno, že paní 

 při skončení smluvního vztahu musí na své náklady odstranit dřevěnou chatku, která je 
v jejím vlastnictví a pozemky řádně uklidit. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
20) Udělení souhlasu města Příbram se vstupem na pozemky p. č. 1376/2, p. č. 1376/3 a p. č. 1376/4, vše 
v k. ú. Příbram, za účelem rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu 

Hlasováno o návrhu Ing. Holého. 
R.usn.č.1107/2020        
Rada    s t a h u j e  

předložený materiál z dnešního jednání RM. 
 

                                                         hl.  pro  5 
                                                                                zdrž.     1  

 
 
21) Návrh na schválení uzavření smlouvy o výpůjčce prostor v budově č. p. 145, ul. Čs. armády, Příbram 
IV, včetně přilehlých pozemků 

R.usn.č.1108/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o výpůjčce prostor o celkové výměře 125,80 m2 (pět místností – 95,50 m2, kuchyňka 
– 4,10 m2, chodba 22,80 m2 a sociální zařízení 3,40 m2) ve 2. nadzemním podlaží v pravé části budovy 
č. p. 145, ul. Čs. armády, Příbram IV, pozemku parc. č. 2792 o výměře 600 m2, pozemku parc. č. 
2791/2 o výměře 17 m2 a části pozemku parc. č. 2791/1 o výměře cca 500 m2 z celkové výměry 917 m2 
dle situačního snímku v příloze přiloženého materiálu, vše v k. ú. Příbram, mezi městem Příbram jako 
půjčitelem a vypůjčitelem pobočným spolkem Junák – český skaut, středisko Hiawatha Příbram, z.s., se 
sídlem Žežická 193, Příbram VII, 261 01 Příbram, IČO 186 08 221, za účelem činnosti spolku, na dobu 
určitou tři měsíce od 01.01.2021 do 31.03.2021. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
22) Návrh obce Stachy na uzavření smlouvy na svoz a zneškodňování komunálního odpadu pro rok 
2021 - chata Granit Zadov 

R.usn.č.1109/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy na svoz a zneškodňování komunálního odpadu pro rok 2021 mezi objednatelem 
městem Příbram a dodavatelem obcí Stachy, Stachy 200, 384 73 Stachy, IČO: 00250678, na dobu 
určitou od 01.01.2021 do 31.12.2021, za celkovou cenu 23.250,00 Kč včetně DPH. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
23) Zpráva o plnění usnesení RM Příbram za III. čtvrtletí 2020 včetně plnění usnesení RM za minulá 
období 
R.usn.č.1110/2020        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í 

zprávu o plnění usnesení RM Příbram za III. čtvrtletí 2020 včetně plnění usnesení RM za minulá 
období.  

                                                         hl.  pro  6 



Město Příbram - RM 28.12.2020  

 12 

24) Zánik mandátu člena zastupitelstva a nastoupení náhradníka 

R.usn.č.1111/2020        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

1) rezignaci paní Mgr. Moniky Ciklerové na mandát člena Zastupitelstva města Příbram, 
2) nastoupení náhradníka pana Jana Schneidera za člena Zastupitelstva města Příbram. 

 
  II.   o s v ě d č u j e,  
  že pan Jan Schneider se stal členem Zastupitelstva města Příbram dne 12.12.2020. 

  
                                                         hl.  pro  6 

 
 
25) Návrh programu 22. zasedání ZM dne 18.01.2021 

R.usn.č.1112/2020        
Rada    s o u h l a s í  

s návrhem programu 22. zasedání ZM dne 18.01.2021 s tím, že do programu budou zahrnuty i další 
materiály určené na základě jednání RM dne 28.12.2020. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
26) Stanovení působnosti neuvolněného člena Rady města Příbram 

R.usn.č.1113/2020        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM 

stanovit pro funkci neuvolněného člena RM, která je zastávána Mgr. Renátou Veseckou, působnost pro 
oblast sportu, a to v rozsahu metodického a koncepčního řízení. 
 
II.   u k l á d á 
OVV zařadit materiál „Stanovení působnosti neuvolněného člena Rady města Příbram“ do programu 
zasedání ZM dne 18.01.2021. 
 

                                                         hl.  pro  5 
                                                                                zdrž.     1  

 
 
27) Platový výměr ředitelky MŠ Kličkova vila 

R.usn.č.1114/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

platový výměr pro paní  ředitelku Mateřské školy Kličkova vila dle předloženého návrhu, 
s účinností od 01.01.2021. 

                                   
                       hl.  pro  6 

 
 
28) Žádost ředitelky ZŠ, Příbram VII, 28. října 1 o souhlas zřizovatele s vypořádáním se státním 
rozpočtem 

R.usn.č.1115/2020        
Rada    s o u h l a s í     

s tím, aby příspěvková organizace Základní škola, Příbram VII, 28. října 1, IČO: 47074370 vypořádala 
dluh na finančních prostředcích ze státního rozpočtu určených na platy z finančních prostředků 
z vedlejší hospodářské činnosti organizace ve výši 5.447,00 Kč. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
29) Souhlas s nahlédnutím do spisu ve Státním oblastním archivu v Příbrami 
R.usn.č.1116/2020        
Rada    u d ě l u j e 
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souhlas paní K  zaměstnankyni Technických služeb města Příbrami, 
s nahlédnutím do spisů ve Státním oblastním archivu v Příbrami ve věci rekreačních a ostatních 
zařízení umístěných v kempu Bor. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
30) Informace o novele zákona 

R.usn.č.1117/2020        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í  

povinnosti zadavatele uvedené v novelizované legislativě účinné od 01.01.2021.  
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
31) Modernizace TC MěU Příbram - námitky 

R.usn.č.1118/2020        
Rada    I.   b e r e  n a  v ě d o m í 

námitky stěžovatele FourCorners s.r.o., IČO 02694956, se sídlem Nad Kajetánkou 79/24, Břevnov, 
(dále jen „stěžovatel“), doručené zadavateli dne 16. 12. 2020 a směřující proti rozhodnutí zadavatele o 
vyloučení účastníka z veřejné zakázky „Modernizace TC MěU Příbram“ uveřejněné ve Věstníku 
veřejných zakázek dne 12.10.2020 pod ev. č. Z2020-035331 (dále jen „veřejná zakázka“).  
 
II.   r o z h o d u j e 
o odmítnutí námitek pro jejich nedůvodnost. 

 
III.   u k l á d á 
OPVZ učinit následné kroky související s rozhodnutími v bodě II. tohoto usnesení. 

 
                                                         hl.  pro  6 
 
 

32) Přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Studie a realizace sídelní zeleně“ 

R.usn.č.1119/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Studie a realizace sídelní zeleně 
Příbram“, a to ve výši max. 3.100.503,28 Kč. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
33) Přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Odbahnění a úpravy 
Čekalíkovského rybníku“ 

R.usn.č.1120/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Odbahnění a úpravy Čekalíkovského 
rybníku“, a to ve výši max. 1.381.124,25 Kč. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
34) Různé      
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Zápis ověřili: 
Mgr. Zorka Brožíková 
Ing. Petr Rotter 
 
Mgr. Jan Konvalinka, 
starosta 
 
Zapsala: Iva Černohorská 
Příbram, dne: 30.12.2020   
 
Ověřeno: 07.01.2021 
Vyvěšeno: 07.01.2021      
 
 
 


