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Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
U s n e s e n í 

 
z jednání Rady města Příbram, konaného dne 24.06.2019 

od 13.00 hodin na Městském úřadě Příbram 

 
 
1) Zahájení, kontrola zápisu a usnesení z minulé RM, ověřovatelé 

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Zorka Brožíková, 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. MKDS Příbram – rozšíření o nové kamerové body č. 27 až č. 31 
6. Změna poskytování fakultativní činnosti asistovaný kontakt od 01.07.2019 
7. Žádost o schválení technického zhodnocení formou přestavby prostor na kanceláře DPS Brodská a DPS 

Březové Hory 
8. Dodatek č. 8 Organizačního řádu Městského úřadu Příbram (ON č. 1/2015) 
9. Schválení Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí 

příspěvku č. PBA-V-38/2019 
10. Zpráva o plnění usnesení RM Příbram za IV. čtvrtletí 2018 včetně plnění usnesení RM za minulá období 
11. Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2019 
12. Převzetí technického zhodnocení – betonáž 
13. Převzetí technického zhodnocení – oplocení minigolfu 
14. Sbírka 
15. Přijetí dotace ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na projekt „Zámeček – Ernestinum – 

odvlhčení obvodových zdí“ 
16. Přijetí dotace ze Středočeského Humanitárního fondu na projekt „Fakultativní činnosti – sociální pracovník“ 
17. Návrh na přidělení bytu v DPS 
18. Dodatek č. 4 Smlouvy o výpůjčce nemovitostí Centru sociálních a zdravotních služeb města Příbram, p. o. 
19. Projekt Městská udržitelná mobilita – zahraniční pracovní cesta 
20. Zápisy z jednání Komise kulturní, letopisecké a památkové 
21. Zahraniční komise – zápis z 22.05.2019 
22. Revokace R.usn.č.479/2019 Kežmarok – EL´RO 2019 
23. Waldorfská škola Příbram – MŠ, ZŠ a SŠ – žádost o navýšení kapacity střední školy a školní jídelny 
24. Uzavření smlouvy – Jakub Popelka 
25. Vyskladnění neaktuálních jízdních řádů na MHD 
26. Mateřská škola, Příbram VII, Jana Drdy 496 – žádost o navýšení provozního příspěvku 
27. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího umístění zděného pilíře – p. č. 2249/2 v k. ú. Příbram 
28. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení přípojky vodovodu a plynu – p. č. 605 v k. ú. Březové 

Hory 
29. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení 2x přípojky vodovodu a 2x přípojky splaškové 

kanalizace – p. č. 55/1 v k. ú. Žežice 
30. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení vodovodního řadu a 3 vodovodních přípojek – p. č. 

339/1 v k. ú. Žežice 
31. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení vodovodní a kanalizační přípojky – p. č. 4606/1 v k. ú. 

Příbram 
32. Návrh na uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 83022679/1 
33. Souhlas vlastníka pozemku p. č. 1504 v k. ú. Příbram s umístěním lešení 
34. Souhlas vlastníka pozemků p. č. st. 115/6 a p. č. 134/6, oba v k. ú. Březové Hory, se vstupem na tyto 

pozemky za účelem provedení injektážních prací 
35. Žádost o souhlas zřizovatele s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a o přijetí dotace 

z rozpočtu Středočeského kraje 
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36. Převzetí technického zhodnocení - osvětlení 
37. Převzetí technického zhodnocení – kamerový systém 
38. Waldorfská MŠ, nám. Dr. Theurera 261, Příbram II – oznámení o změně délky provozu 
39. MŠ Klubíčko – žádost o navýšení provozního příspěvku 
40. Základní umělecká škola, Příbram I, nám. T. G. Masaryka 155 – žádost o souhlas zřizovatele se zapojením 

do projektu OPVVV Šablony II 
41. Demolice bývalé vrátnice – výběr dodavatele 
42. Souvislé opravy místních komunikací 2019, I. část - výsledek 
43. Návrh směrnice č. 1/2019 – Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
44. Dokončení stavebních úprav a přístavby Junior klubu (2) – výběr dodavatele 
45. Waldorfská škola Příbram – mateřská škola, základní škola a střední škola – žádost o souhlas zřizovatele se 

zapojením do projektu OPVVV Šablony II 
46. Žádost o pronájem části pozemku p. č. 140 o výměře cca 210 m2 z celkové výměry 1164 m2 v katastrálním 

území Kozičín 
47. Oprava podlahy školní kuchyně – výběr dodavatele 
48. Výsledky hlasování v participativním rozpočtu 2019 
49. Rozšíření mobilní aplikace nad rámec nastavené specifikace 
50. Vzdání se funkce ředitelky Galerie Františka Drtikola Příbram 

51. Správce stavby rekonstrukce aquaparku Příbram – záměr zakázky 
52. Bezplatné zapůjčení městského turistického vláčku na akci Prokopská pouť 
53.  Různé 

  
R.usn.č.623/2019 
Rada      s c h v a l u j e 
              stažení materiálu č. 23 z programu dnešního jednání RM. 

 
hl.  pro  5 

 
R.usn.č.624/2019        
Rada      s c h v a l u j e 

upravený program dnešního jednání RM. 
                                                        

  hl.  pro  5 
 

 
3) Informace členů RM 

 
  
4) Interpelace 

 
 
5) Městský kamerový dohlížecí systém Příbram – rozšíření o nové kamerové body č. 27 až č. 31 

R.usn.č. 625/2019    
Rada   s c h v a l u j e  

1) rozšíření Městského kamerového dohlížecího systému Příbram o nové kamerové body č. 27                
až č. 31, 
 

2) uzavření smlouvy o dílo na rozšíření Městského kamerového dohlížecího systému  
o kamerové body č. 27 až č. 31 se společností INTEGOO s.r.o., se sídlem Truhlářská 1520/23,          
110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO: 269 12 571, DIČ: CZ 269 12 571, za nabídkovou cenu 
1.708.411,36 Kč bez DPH.  

 
 hl.  pro  5  
 

6) Změna poskytování fakultativní činnosti asistovaný kontakt od 01.07.2019 

R.usn.č.626/2019        
Rada   b e r e   n a   v ě d o m í 
           změnu poskytování fakultativní činnosti asistovaný kontakt do 01.07.2019 dle důvodové zprávy. 

 
 hl.  pro  5 
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7) Žádost o schválení technického zhodnocení formou přestavby prostor na kanceláře DPS Brodská              
a DPS Březové Hory 

R.usn.č.627/2019        
Rada    s c h v a l u j e 

CSZS technické zhodnocení formou přestavby prostor na kanceláře DPS Brodská a DPS Březové     
Hory dle popisu uvedeného v důvodové zprávě. 

 hl.  pro  5  
         

 
8) Dodatek č. 8 Organizačního řádu Městského úřadu Příbram (ON č. 1/2015) 
R.usn.č.628/2019        
Rada    s c h v a l u j e    

Dodatek č. 8 Organizačního řádu Městského úřadu Příbram, Organizační norma č. 1/2015, který je 
přílohou tohoto materiálu. 

        hl.  pro  5 
         

 
9) Schválení Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí 
příspěvku č. PBA-V-38/2019 

R.usn.č.629/2019       
Rada    s c h v a l u j e   

uzavření „Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí 
příspěvku č. PBA-V-38/2019“ a přijetí příspěvku na vytvoření 1 pracovního místa ve výši a za podmínek 
blíže specifikovaných v přiložené dohodě. 

 hl.  pro  5 
        
 
10) Zpráva o plnění usnesení RM Příbram za IV. čtvrtletí 2018 včetně plnění usnesení RM za minulá 
období 
R.usn.č.630/2019 
Rada     b e r e   n a   v ě d o m í 

1) zprávu o plnění usnesení RM Příbram za IV. čtvrtletí 2018 včetně plnění usnesení RM za minulá 
období, 
 

2) vyřazení ze sledování kontroly plnění ukládacích usnesení RM: 
- bod 26) R.usn.č.1037/2018 ze dne 08.10.2018 
- bod 24) R.usn.č.1117/2018 ze dne 12.11.2018. 

 
                                                                                                      hl. pro  5 

                                                                                          
 

11) Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2019 (a – l) 

R.usn.č.631/2019        
Rada    s c h v a l u j e   
11 a) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 
- OE (příspěvek z národního projektu č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000059, ÚZ 13101) o částku 16.000,00 
Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 717 - MP ve stejné výši z důvodu přijetí příspěvku (za duben 2019)                   
od Úřadu práce ČR dle Dohody č. PBA-VZ-43/2017 a jejích Dodatků č. 1-3 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE 
(příspěvek z národního projektu č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000059, ÚZ 13101) o částku 16.000,00 
Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 717 - MP ve stejné výši z důvodu přijetí příspěvku (za duben 2019)                  
od Úřadu práce ČR dle Dohody č. PBA-VZ-43/2017 a jejích Dodatků č. 1-3. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0154 717 - MP 5311 5011 13101 002 OP Zaměstnanost - 
vytvoření prac. příležitostí v 
rámci veřejně prospěšných 
prací (koordinátor a 
pomocník APK) 

4631 Platy SR 10 560,00 
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RP0154 717 - MP 5311 5031 13101 002 OP Zaměstnanost - 
vytvoření prac. příležitostí v 
rámci veřejně prospěšných 
prací (koordinátor a 
pomocník APK) 

4632 Pojistné na 
sociální 
zabezpečení SR 

4 000,00 

RP0154 717 - MP 5311 5032 13101 002 OP Zaměstnanost - 
vytvoření prac. příležitostí v 
rámci veřejně prospěšných 
prací (koordinátor a 
pomocník APK) 

4633 Zdravotní 
pojištění SR 

1 440,00 

RP0156 741 - OE  4116 13101 002 Neinvestiční přijaté 
transfery 

4630 Nové pracovní 
příležitosti SR 

16 000,00 

 
11 b) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 
- OE (příspěvek - Aktivní politika zaměstnanosti ÚZ 13101) o částku 31.763,00 Kč a výdajů kapitoly 749 - 
MěRK ve stejné výši z důvodu přijetí příspěvku (za duben 2019) od Úřadu práce dle Dohody o vytvoření 
pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. PBA-V-45/2018 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE 
(příspěvek - Aktivní politika zaměstnanosti ÚZ 13101) o částku 31.763,00 Kč a výdajů kapitoly 749 - 
MěRK ve stejné výši z důvodu přijetí příspěvku (za duben 2019) od Úřadu práce dle Dohody o vytvoření 
pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. PBA-V-45/2018. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0147 749 - 
MěRK 

6409 5011 13101 001 Běžné 
výdaje - 
správa a 
údržba bytů 
a nebytů 

4570 Platy 23 704,00 

RP0147 749 - 
MěRK 

6409 5031 13101 001 Běžné 
výdaje - 
správa a 
údržba bytů 
a nebytů 

4571 Pojistné na sociální 
zabezpečení a 
příspěvek na státní 
politiku zaměstnanosti 

5 926,00 

RP0147 749 - 
MěRK 

6409 5032 13101 001 Běžné 
výdaje - 
správa a 
údržba bytů 
a nebytů 

4572 Pojistné na veřejné 
zdravotní pojištění 

2 133,00 

RP0158 741 - OE  4116 13101 002 
Neinvestičn
í přijaté 
transfery 

4137 Vyhrazení 
společensky účelného 
prac. místa 

31 763,00 

 
11 c) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 na straně výdajů, tj. snížení 
rozpočtu kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů) o částku 250.000,00 Kč a navýšení rozpočtu 
kapitoly 728 - OSVZ ve stejné výši z důvodu realizace akce s názvem Olympiáda seniorů na Orlíku - 
Vystrkov 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 na straně výdajů, tj. snížení rozpočtu kapitoly 
741 - OE (rezerva z dotačních titulů) o částku 250.000,00 Kč a navýšení rozpočtu kapitoly 728 - OSVZ 
ve stejné výši z důvodu realizace akce s názvem Olympiáda seniorů na Orlíku - Vystrkov.  

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

akce 
prvek 
rozpočtu 

popis částka změny 

RP0148 728 - 
OSVZ 

4359 5169 007 
Olympiáda 
seniorů na 
Lipně 

4446 Nákup ostatních služeb 225 000,00 

RP0148 728 - 
OSVZ 

4359 5021 007 
Olympiáda 
seniorů na 
Lipně 

4472 Ostatní osobní výdaje 25 000,00 

RP0159 741 - OE 6171 5901 001 
Ostatní 

3369 Rezerva z dotačních titulů -250 000,00 



Město Příbram - RM  24.06.2019 

 5 

 

 
11 d) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE (dotace ÚZ 13013) o celkovou částku 33.000,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE 
(rezerva z dotačních titulů) ve stejné výši a další změny rozpočtu v rámci běžných výdajů kapitoly 719 - 
OVV z důvodu přijetí částky 33.000,00 Kč od Úřadu práce v Příbrami jako příspěvků za duben 2019 dle 
dvou dohod o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku 
spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. PBA-JZ-83/2018 a č. PBA-
JZ-77/2018 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - 
OE (dotace ÚZ 13013) o celkovou částku 33.000,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva                  
z dotačních titulů) ve stejné výši a další změny rozpočtu v rámci běžných výdajů kapitoly 719 - OVV                     
z důvodu přijetí částky 33.000,00 Kč od Úřadu práce v Příbrami jako příspěvků za duben 2019 dle dvou 
dohod o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného 
ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. PBA-JZ-83/2018 a č. PBA-JZ-77/2018. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0157 741 - OE  4116 13013 002 
Neinvestiční 
přijaté 
transfery 

4621 85 % ESF 28 050,00 

RP0157 741 - OE  4116 13013 002 
Neinvestiční 
přijaté 
transfery 

4622 15 % SR 4 950,00 

RP0157 741 - OE 6171 5901  001 Ostatní 3369 Rezerva z dotačních 
titulů 

33 000,00 

RP0163 719 - 
OVV 

6171 5011 13013 013 OP 
Zaměstnanost: 
Začínáme po 
50 ve 
Středočeském 
kraji II 

4623 85 % ESF Platy  20 932,95 

RP0163 719 - 
OVV 

6171 5031 13013 013 OP 
Zaměstnanost: 
Začínáme po 
50 ve 
Středočeském 
kraji II 

4625 85 % ESF Pojistné na 
sociální zabezpečení 

5 233,45 

RP0163 719 - 
OVV 

6171 5011 13013 013 OP 
Zaměstnanost: 
Začínáme po 
50 ve 
Středočeském 
kraji II 

4624 5 % SR Platy  3 694,05 

RP0163 719 - 
OVV 

6171 5032 13013 013 OP 
Zaměstnanost: 
Začínáme po 
50 ve 
Středočeském 
kraji II 

4627 85 % ESF Pojistné na 
veřejné zdravotní 
pojištění 

1 883,60 

RP0163 719 - 
OVV 

6171 5031 13013 013 OP 
Zaměstnanost: 
Začínáme po 
50 ve 
Středočeském 
kraji II 

4626 15 % SR Pojistné na 
sociální zabezpečení 

923,55 

RP0163 719 - 
OVV 

6171 5032 13013 013 OP 
Zaměstnanost: 
Začínáme po 
50 ve 
Středočeském 
kraji II 

4628 15 % SR Pojistné na 
veřejné zdravotní 
pojištění 

332,40 

RP0163 719 - 
OVV 

6171 5032  001 Činnost 
místní správy 

185 Zdravotní pojištění -2 216,00 
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RP0163 719 - 
OVV 

6171 5031  001 Činnost 
místní správy 

184 Sociální pojištění -6 157,00 

RP0163 719 - 
OVV 

6171 5011  001 Činnost 
místní správy 

182 Platy zaměstnanců -24 627,00 

 

11 e) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 na straně běžných výdajů 
kapitoly 719 - OVV (projekt Podpora sociálního začleňování rozvojem služeb systému prostupného 
bydlení) 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 na straně běžných výdajů kapitoly 719 - OVV 
(projekt Podpora sociálního začleňování rozvojem služeb systému prostupného bydlení). 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0161 719 - 
OVV 

4351 5175 13013 006 Podpora 
sociálního 
začleňování 
rozvojem služeb 
systému 
prostupné 
bydlení 

4090 Pohoštění 85 % 3 000,00 

RP0161 719 - 
OVV 

4351 5021 13013 006 Podpora 
sociálního 
začleňování 
rozvojem služeb 
systému 
prostupné 
bydlení 

4106 OON 85 % -13 000,00 

RP0161 719 - 
OVV 

4351 5167 13013 006 Podpora 
sociálního 
začleňování 
rozvojem služeb 
systému 
prostupné 
bydlení 

4111 Školení a vzdělávání 
85 % 

10 000,00 

RP0161 719 - 
OVV 

4351 5175 13013 006 Podpora 
sociálního 
začleňování 
rozvojem služeb 
systému 
prostupné 
bydlení 

4093 Pohoštění 10 % 1 000,00 

RP0161 719 - 
OVV 

4351 5021 13013 006 Podpora 
sociálního 
začleňování 
rozvojem služeb 
systému 
prostupné 
bydlení 

4107 OON 10 % -4 700,00 

RP0161 719 - 
OVV 

4351 5167 13013 006 Podpora 
sociálního 
začleňování 
rozvojem služeb 
systému 
prostupné 
bydlení 

4112 Školení a vzdělávání 
10 % 

3 200,00 

RP0161 719 - 
OVV 

4351 5162 13013 006 Podpora 
sociálního 
začleňování 
rozvojem služeb 
systému 
prostupné 
bydlení 

4139 Telekomunikace 10 % 500,00 

RP0161 719 - 
OVV 

4351 5175  006 Podpora 
sociálního 
začleňování 
rozvojem služeb 

4095 Pohoštění spoluúčast 500,00 
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systému 
prostupné 
bydlení 

RP0161 719 - 
OVV 

4351 5021  006 Podpora 
sociálního 
začleňování 
rozvojem služeb 
systému 
prostupné 
bydlení 

4109 OON spoluúčast -500,00 

 
11 f) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 na straně běžných výdajů 
kapitoly 719 - OVV (Volby do Evropského parlamentu) 

rozpočtové opatření – změnu rozpočtu města na rok 2019 na straně běžných výdajů kapitoly 719 - OVV 
(Volby do Evropského parlamentu). 

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

znak 
název akce prvek 

rozpo
čtu 

popis částka 
změny 

RP0155 719 - 
OVV 

6117 5156 98348 014 Volby do 
Evropského 
Parlamentu 
dne 24.-
25.5.2019 

1865 Pohonné hmoty a maziva 5 115,00 

RP0155 719 - 
OVV 

6117 5175 98348 014 Volby do 
Evropského 
Parlamentu 
dne 24.-
25.5.2019 

1867 Pohoštění -2 606,00 

RP0155 719 - 
OVV 

6117 5162 98348 014 Volby do 
Evropského 
Parlamentu 
dne 24.-
25.5.2019 

2952 Telefony -8 249,00 

RP0155 719 - 
OVV 

6117 5019 98348 014 Volby do 
Evropského 
Parlamentu 
dne 24.-
25.5.2019 

1928 Refundace 15 000,00 

RP0155 719 - 
OVV 

6117 5169 98348 014 Volby do 
Evropského 
Parlamentu 
dne 24.-
25.5.2019 

1864 Nákup ostatních služeb 30 000,00 

RP0155 719 - 
OVV 

6117 5021 98348 014 Volby do 
Evropského 
Parlamentu 
dne 24.-
25.5.2019 

1891 Ostatní osobní výdaje -39 260,00 

 
11 g) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE (transfery, ÚZ 13015) o částku 742.777,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 719 – OVV            
ve stejné výši  z důvodu přijetí účelové dotace na výkon sociální práce 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - 
OE (transfery, ÚZ 13015) o částku 742.777,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OVV ve stejné výši     
z důvodu přijetí účelové dotace na výkon sociální práce. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP016
0 

741 - OE  4116 13015 002 
Neinvestiční 
přijaté 
transfery 

3532 Dotace na výkon 
sociální práce 

742 777,00 
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RP016
2 

719 - 
OVV 

4359 5167 13015 011 Výkon 
sociální 
práce 

3617 Školení 331 276,70 

RP016
2 

719 - 
OVV 

6171 5011  001 Činnost 
místní správy 

182 Platy 
zaměstnanců 

411 500,30 

 
11 h) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 na straně výdajů, tj. snížení 
rozpočtu kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů) o částku 25.000,00 Kč a navýšení rozpočtu 
kapitoly 777 - OŠKS ve stejné výši z důvodu uzavření smlouvy o dílo s Okresním sdružením ČUS 
Příbram, z.s. 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 na straně výdajů, tj. snížení rozpočtu kapitoly 
741 - OE (rezerva z dotačních titulů) o částku 25.000,00 Kč a navýšení rozpočtu kapitoly 777 - OŠKS 
ve stejné výši z důvodu uzavření smlouvy o dílo s Okresním sdružením ČUS Příbram, z.s. 

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

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0149 777 - 
OŠKS 

3421 5169 002 Ostatní 
kultura, 
sport, 
infocentrum 

4704 Nákup ostatních 
služeb 

25 000,00 

RP0164 741 - 
OE 

6171 5901 001 Ostatní 3369 Rezerva z 
dotačních titulů 

-25 000,00 

 
11 i) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - 
OE (transfery, ÚZ 13013) o částku 718.029,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 787 - CSZS (projekt Dětská 
skupina "Berušky" II.) ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace na realizaci projektu 
Dětská skupina "Berušky" II. registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008943 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE 
(transfery, ÚZ 13013) o částku 718.029,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 787 - CSZS (projekt Dětská 
skupina "Berušky" II.) ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace na realizaci projektu 
Dětská skupina "Berušky" II. registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008943. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0165 741 - 
OE 

 4116 13013 002 
Neinvestiční 
přijaté 
transfery 

4530 Projekt Dětská 
skupina 
"Berušky" II. - ČR 

75 582,00 

RP0165 741 - 
OE 

 4116 13013 002 
Neinvestiční 
přijaté 
transfery 

4529 Projekt Dětská 
skupina 
"Berušky" II. - EU 

642 447,00 

RP0165 787 - 
CSZS 

4351 5336 13013 002 
Transfery 
neinvestiční  

4532 Projekt Dětská 
skupina 
"Berušky" II. - ČR 

75 582,00 

RP0165 787 - 
CSZS 

4351 5336 13013 002 
Transfery 
neinvestiční  

4531 Projekt Dětská 
skupina 
"Berušky" II. - EU 

642 447,00 

 
11 j) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - 
OE (nedaňové příjmy) o částku 65.491,70 Kč a výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů) ve 
stejné výši z důvodu přijetí doplatku neinvestiční účelové dotace z finančního vypořádání minulých let 
na překročené výdaje vzniklé v souvislosti s konáním Volby prezidenta ČR ve dnech 12. - 13. ledna 2018 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE 
(nedaňové příjmy) o částku 65.491,70 Kč a výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů)                  
ve stejné výši z důvodu přijetí doplatku neinvestiční účelové dotace z finančního vypořádání minulých 
let na překročené výdaje vzniklé v souvislosti s konáním Volby prezidenta ČR ve dnech 12. - 13. ledna 
2018. 

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

název 
akce 

prvek 
rozpočtu 

popis částka 
změny 

RP0167 741 - 
OE 

6402 2222 98008 002 
Ostatní 
nedaňové 
příjmy 

4705 Volba prezidenta 
ČR - doplatek 

65 491,70 

RP0167 741 - 
OE 

6171 5901  001 
Ostatní 

3369 Rezerva z 
dotačních titulů 

65 491,70 

 
11 k) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 na straně výdajů, tj. snížení 
rozpočtu kapitoly 786 – OIRM o částku 200.000,00 Kč a navýšení rozpočtu kapitoly 788 - ŠŠZ ve stejné 
výši z důvodu technického zhodnocení herní plochy v zahradě MŠ, Příbram VII, Bratří Čapků 278 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 na straně výdajů, tj. snížení rozpočtu kapitoly 
786 - OIRM o částku 200.000,00 Kč a navýšení rozpočtu kapitoly 788 - ŠŠZ ve stejné výši z důvodu 
technického zhodnocení herní plochy v zahradě MŠ, Příbram VII, Bratří Čapků 278. 

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

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0152 788 - 
ŠŠZ 

3111 6351 001 
Mateřské 
školy -  
investiční 
transfery 

2672 MŠ,Příbram VII, 
Bratří Čapků 278 

200 000,00 

RP0166 786 - 
OIRM  

3639 6121 023 
Revitalizace 
sídliště "Cíl" 

4552 Realizace stavby -200 000,00 

 
11 l) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 v rámci výdajů  kapitoly 792 - 
FOVM, tj. navýšení rozpočtu běžných výdajů Fondu vodohospodářského majetku města Příbram 
(Rezerva) o částku 985.745,00 Kč a snížení kapitálových výdajů ve stejné výši 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 v rámci výdajů kapitoly 792 - FOVM,                    
tj. navýšení rozpočtu běžných výdajů Fondu vodohospodářského majetku města Příbram (Rezerva)                  
o částku 985.745,00 Kč a snížení kapitálových výdajů ve stejné výši. 

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

akce 
prvek 
rozpočtu 

popis částka 
změny 

RP016
8 

792 - 
FOVM 

3639 5171 001 
Běžné 
výdaje 

3832 Rezerva 985 745,00 

RP016
8 

792 - 
FOVM 

3639 6121 002 
Kapitálov
é výdaje 

1747 PB I - Balonka - 
zkapacitněnívodovo
dního řadu DN 150 

-985 745,00 

 
 hl.  pro  5 

         
 

12) Převzetí technického zhodnocení – betonáž 

R.usn.č.632/2019  
Rada  s c h v a l u j e    

převzetí technického zhodnocení – zhotovení betonových částí v areálu venkovního plaveckého bazénu   
do účetnictví města Příbram v celkové částce 88.200,00 Kč. 

          
 hl.  pro  5 
 
 

13) Převzetí technického zhodnocení – oplocení minigolfu 

R.usn.č.633/2019    
Rada    s c h v a l u j e  



Město Příbram - RM  24.06.2019 

 10 

 

převzetí technického zhodnocení – zhotovení nového oplocení minigolfu v areálu Nový rybník                     
do účetnictví města Příbram v celkové částce 268.265,00 Kč. 

    
                                                                                                        hl.  pro  5 
 

 
14) Sbírka 

Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky. 
R.usn.č.634/2019  
Rada    s c h v a l u j e   

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,00 Kč do veřejné sbírky pořádané městem Kyjov                     
za účelem pomoci rodině místostarosty obce Dražůvky pana Rudolfa Štose, který byl zastřelen                  
při plnění úředních povinností dne 24. května 2019, formou daru. Konání veřejné sbírky bylo osvědčeno 
Krajským úřadem Jihomoravského kraje dne 30.5.2019, č.j. JMK/77707/2019. 
 

hl.  pro  5 
  
 

15) Přijetí dotace ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na projekt „Zámeček – Ernestinum 
– odvlhčení obvodových zdí“ 

R.usn.č.635/2019        
Rada s c h v a l u j e    

přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na projekt 
„Zámeček – Ernestinum – odvlhčení obvodových zdí“. 
                       

hl.  pro  5 
 

     
16) Přijetí dotace ze Středočeského Humanitárního fondu na projekt „Fakultativní činnosti – sociální 
pracovník“ 

R.usn.č.636/2019        
Rada n e s c h v a l u j e    

přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na projekt 
„Fakultativní činnosti – sociální pracovník“. 

 
       hl.  pro  5 

 
 

17) Návrh na přidělení bytu v DPS 

R.usn.č.637/2019     
Rada   s c h v a l u j e  

1) přidělení bytu č. 21 v DPS Příbram III, Průběžná 143, pro  trvale bytem 
podle Směrnice č. 1/2018/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů 

ve vlastnictví města Příbram“, 
 
2) přidělení bytu č. v DPS Příbram III, Průběžná 143, pro  trvale bytem 

 podle Směrnice č. 1/2018/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů 
ve vlastnictví města Příbram“. 

 
hl.  pro  5 
 

18) Dodatek č. 4 Smlouvy o výpůjčce nemovitostí Centru sociálních a zdravotních služeb města 
Příbram, p. o. 
R.usn.č.638/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření Dodatku č. 4 Smlouvy o výpůjčce nemovitostí s Centrem sociálních a zdravotních služeb 
města Příbram, p.o. 
 
                                                      hl.  pro  5 
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19) Projekt Městská udržitelná mobilita – zahraniční pracovní cesta 

R.usn.č.639/2019        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í,  

že se zahraniční pracovní cesta do Drážďan a Lipska (Německo) k projektu Udržitelná městská mobilita 
neuskutečnila z důvodu nemoci účastníka cesty.  

 
       hl.  pro  5 

     
 
20) Zápisy z jednání Komise kulturní, letopisecké a památkové 

R.usn.č.640/2019      
Rada    b e r e    n a   v ě d o m í 

zápisy z jednání Komise kulturní, letopisecké a památkové ze dne 15.05.2019 a 12.06.2019. 
 

                                                       hl.  pro  5 
 
         

21) Zahraniční komise – zápis z 22.05.2019 

R.usn.č.641/2019        
Rada   b e r e    n a   v ě d o m í 
            zápis z jednání Zahraniční komise ze dne 22.05.2019. 
 

hl.  pro  5 
       
  

22) Revokace R.usn.č.479/2019 Kežmarok – EL´RO 2019 

R.usn.č.642/2019      
Rada    I.  s c h v a l u j e 

revokaci usnesení Rady města Příbram ze dne 13.05.2019, R.usn.č.479/2019. 
 

II. s c h v a l u j e  
zahraniční pracovní cestu do Kežmaroku (Slovensko) k účasti na festivalu lidových řemesel EĹRO, 
která se uskuteční ve dnech 10.07.–14.07.2019. Cesty se zúčastní zástupci města ve složení: Ing. 
Jindřich Vařeka. Cestovní náklady (pojistné, stravné, 40 % kapesného pro zástupce města) a dar                     
do výše 3.000,00 Kč hradí město Příbram z kap. 777 – OŠKS. Cesta se uskuteční soukromým 
motorovým vozidlem. 
 
                                                       hl.  pro  5 

 
 

23) Waldorfská škola Příbram – MŠ, ZŠ a SŠ – žádost o navýšení kapacity střední školy a školní jídelny 

(staženo z programu)  
 

      
 

24) Uzavření smlouvy – Jakub Popelka 

R.usn.č.643/2019   
Rada    s c h v a l u j e 

1) výběr fyzické osoby Jakub Popelka, IČO: 76413195 jako zhotovitele 
strategického dokumentu „Plán rozvoje sportu města Příbram do roku 2030“, 
 

2) uzavření smlouvy s fyzickou osobou Jakub Popelka,  IČO: 76413195 
na vytvoření strategického dokumentu „Plán rozvoje sportu města Příbram do roku 2030“ v celkové 
výši 162.000,00 Kč. 

hl.  pro  5 
 
 

25) Vyskladnění neaktuálních jízdních řádů na MHD 
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R.usn.č.644/2019        
Rada s c h v a l u j e 

vyskladnění neaktuálních jízdních řádů MHD Příbram ze skladových zásob Infocentra a jejich      
skartování v počtu 535 ks v celkové nákupní ceně 5.564,00 Kč. 
        

hl.  pro  4 
(nepřítomen 1) 

 
 

26) Mateřská škola, Příbram VII, Jana Drdy 496 – žádost o navýšení provozního příspěvku 

R.usn.č.645/2019        
Rada s o u h l a s í   

s navýšením provozního příspěvku Mateřské školy, Příbram VII, Jana Drdy 496 o částku ve výši 
200.000,00 Kč na drobné opravy. 

 
hl.  pro  4 
(nepřítomen 1) 

 
 
27) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího umístění zděného pilíře – p. č. 2249/2 v k. ú. Příbram 

R.usn.č.646/2019        
Rada    s c h v a l u j e 

zřízení věcného břemene umístění zděného pilíře s pojistkovou skříní na pozemku ve vlastnictví města 
Příbram p. č. 2249/2 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: 
pozemek p. č. 2249/2 – ostatní pozemek 
                                    – umístění zděného pilíře za cenu 10.000,00 Kč/ks.  
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
 

hl.  pro  5 
 

 
28) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení přípojky vodovodu a plynu – p. č. 605 v k. ú. 
Březové Hory  

R.usn.č.647/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení přípojky vodovodu a přípojky plynu přes pozemek ve vlastnictví města 
Příbram p. č. 605 v k. ú. Březové Hory, ve prospěch pozemků p. č. st. 117/1, p. č. st. 117/2                     
a p. č. st. 119/1, vše v k. ú. Březové Hory, 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 zvlášť pro každou inž. síť dle "Zásad", a to:  
pozemek p. č. 605 – komunikace III. tř. (chodník a ulice K Dolu Marie), ostatní pozemek 
                              – uložení křížením komunikace za cenu 700,00 Kč/bm  
                              – uložení v ostatním pozemku za cenu 50,00 Kč/bm.                                                                      
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
 

                                                                        hl.  pro  5 
 

 
29) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení 2x přípojky vodovodu a 2x přípojky splaškové 
kanalizace – p. č. 55/1 v k. ú. Žežice 

R.usn.č.648/2019        
Rada     s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení 2x přípojky vodovodu a 2x přípojky splaškové kanalizace přes 
pozemek ve vlastnictví města Příbram p. č. 55/1 v k. ú. Žežice, ve prospěch pozemků p. č. 54/1, 
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p. č. 54/4 a p. č. 54/7, vše v k. ú. Žežice, 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 inž. síť dle "Zásad", a to:  
pozemek p. č. 55/1 – komunikace III. tř. (Žežice směr Lešetice), ostatní pozemek 
                               – uložení křížením komunikace za cenu 700,00 Kč/bm  
                               – uložení v ostatním pozemku za cenu 50,00 Kč/bm.                                                                        
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
 

                                    hl.  pro  5 
 
 

30) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení vodovodního řadu a 3 vodovodních přípojek – 
p. č. 339/1 v k. ú. Žežice  

R.usn.č.649/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení vodovodního řadu a 3 vodovodních přípojek přes pozemek                        
ve vlastnictví města Příbram p. č. 339/1 v k. ú. Žežice, ve prospěch pozemku p. č. 339/2 a pozemku 
p. č. 339/4, oba 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, s tím, že budoucí oprávnění z věcného břemene musí při dalším postupu respektovat 
skutečnost, že pozemek p. č. 339/1 v k. ú. Žežice je předmětem pachtovní smlouvy uzavřené se 
ZD Krásná Hora nad Vltavou, se sídlem 262 56 Krásná Hora nad Vltavou 172, IČO 00107999. 
 
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: 
pozemek p. č. 339/1 – ostatní pozemek 
                                 – uložení v ostatním pozemku za cenu 50,00 Kč/bm. 
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
                                                     
                                                                                         hl.  pro  5 
 
 

31) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení vodovodní a kanalizační přípojky – p. č. 4606/1 
v k. ú. Příbram 

R.usn.č.650/2019        
Rada    s c h v a l u j e   

zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky a kanalizační přípojky přes pozemek ve vlastnictví 
města Příbram p. č. 4606/1 v k. ú. Příbram, ve prospěch pozemku p. č. 4647 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. 4606/1 – komunikace III. tř., ostatní pozemek 
                                   – uložení křížením komunikace za cenu 700,00 Kč/bm 
                                   – uložení v ostatním pozemku za cenu 50,00 Kč/bm. 
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.  

 
                                                    hl.  pro  5 
 
 

32) Návrh na uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 83022679/1 

R.usn.č.651/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 83022679/1 mezi odběratelem městem 
Příbram a provozovatelem 1. SčV, a.s., se sídlem Ke Kablu 971, Praha 10, PSČ 10000, IČO 47549793 
pro odběrné místo č. 802219473 – přízemí budovy (jiné stavby) č. p. 48, Příbram VIII, která je součástí 
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pozemku (zastavěné plochy a nádvoří) p. č. 4239/10 v k.ú. Příbram, ve smyslu návrhu předmětné 
smlouvy, který tvoří přílohu tohoto materiálu.  

 
       hl.  pro  5 

 
 

33) Souhlas vlastníka pozemku p. č. 1504 v k. ú. Příbram s umístěním lešení 
R.usn.č.652/2019        
Rada   s c h v a l u j e                                                                                                                                              

udělení souhlasu města Příbram, jako vlastníka pozemku p. č. 1504 v katastrálním území Příbram, 
panu , bytem  s umístěním lešení na části 
pozemku p. č. 1504 v k. ú. Příbram (část vyznačena v přiloženém situačním snímku), podél stavby, 
která je součástí pozemku p. č. 1508 v k. ú. Příbram, po dobu 3 měsíců, od data 01.07.2019 s tím, že:  
- není možné po dobu rekonstrukce na lesní pozemek odkládat suť ani jiný stavební materiál,  
- po skončení stavebních prací bude pozemek uklizen a dán do původního stavu. 

 
                                                    hl.  pro  5 

 
 
34) Souhlas vlastníka pozemků p. č. st. 115/6 a p. č. 134/6, oba v k. ú. Březové Hory, se vstupem na tyto 
pozemky za účelem provedení injektážních prací 
R.usn.č.653/2019        
Rada    s c h v a l u j e 

udělení souhlasu města Příbram, jako vlastníka pozemků p. č. st. 115/6 a p. č. 134/6, oba 
v katastrálním území Březové Hory, státnímu podniku DIAMO, odštěpnému závodu Správy uranových 
ložisek, 28. října 184, 261 01 PŘÍBRAM VII, IČO 00002739, se vstupem na tyto pozemky, za účelem 
zajištění stability Dolu Marie injektážními pracemi, které budou provedeny dle projektu - zakázkové č. 
Z 09-SI-SUL-05-01-01-02_060, vyhotoveného dne 28.2.2019 s tím, že pozemky budou po skončení 
prací dány do původního stavu.   

 
                                                    hl.  pro  5 
 
 

35) Žádost o souhlas zřizovatele s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a o přijetí 
dotace z rozpočtu Středočeského kraje  

R.usn.č.654/2019        
Rada   s c h v a l u j e  

1) uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace ze Středočeského kraje, 
 

2)  přijmout dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 1.198.414,00 Kč na výrobu divadelních                    
her v roce 2019. 

 
                                                    hl.  pro  5 

 
 
36) Převzetí technického zhodnocení - osvětlení 
R.usn.č.655/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

převzetí technického zhodnocení – zhotovení nového oplocení minigolfu v areálu Nový rybník                     
do účetnictví města Příbram v celkové částce 268.265,00 Kč. 
 
                                                    hl.  pro  5 
 

 
37) Převzetí technického zhodnocení – kamerový systém 

R.usn.č.656/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

převzetí technického zhodnocení – instalace kamerového systému na  Zimním stadionu – malá hala                
do účetnictví města Příbram v celkové částce 64.985,00 Kč. 
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                                                      hl.  pro  5 
 

 
38) Waldorfská MŠ, nám. Dr. Theurera 261, Příbram II – oznámení o změně délky provozu 

R.usn.č.657/2019        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í 

změnu délky provozu Waldorfské mateřské školy, nám. Dr. Theuera 261, Příbram II. 
                                                 

  hl.  pro  4 
(nepřítomen 1) 
 

 
39) MŠ Klubíčko – žádost o navýšení provozního příspěvku  

R.usn.č.658/2019        
Rada    n e s o u h l a s í 

s navýšením provozního příspěvku Mateřské školy Klubíčko, Okružní 200, Příbram VII o částku ve výši 
300.000,00 Kč na drobné opravy. 

                                                
  hl.  pro  4 

(nepřítomen 1) 
 
 
40) Základní umělecká škola, Příbram I, nám. T. G. Masaryka 155 – žádost o souhlas zřizovatele se 
zapojením do projektu OPVVV Šablony II  
R.usn.č.659/2019        
Rada    s o u h l a s í    

s tím, aby Základní umělecká škola, Příbram I, nám. T. G. Masaryka realizovala projekt pod názvem 
„Šablony II pro ZUŠ, Příbram I, nám. T.G. Masaryka 155“ v rámci Operačního programu výzkum, vývoj 
a vzdělávání „Šablony II“ výzva č. 02_18_063 pro období od 01.09.2019 do 31.08.2021. 

 
       hl.  pro  4 
       (nepřítomen 1) 

 
 
41) Demolice bývalé vrátnice – výběr dodavatele 

R.usn.č.660/2019    
Rada    I.  b e r e   n a   v ě d o m í 

informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Demolice bývalé vrátnice“ (dále jen „veřejná zakázka“) 
zadávané ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, 
uvedenou v důvodové zprávě. 
 
II.  r o z h o d u j e  
o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku společnosti LAMA PB 
s.r.o., se sídlem Brod 45, 261 01 Příbram, IČO: 24749044. Nabídková cena činí 542.956,00 Kč                   
bez DPH. 
 
 
 
III.  s c h v a l u j e 
uzavření smlouvy na zakázku „Demolice bývalé vrátnice“ se společností LAMA PB s.r.o., se sídlem 
Brod 45, 261 01 Příbram, IČO: 24749044; nabídková cena činí 542.956,00 Kč bez DPH. 
 
IV.  u k l á d á 
OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky dle bodu II. a III. tohoto 
usnesení. 
 
                                                    hl.  pro  5 
 

 
42) Souvislé opravy místních komunikací 2019, I. část - výsledek 
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R.usn.č.661/2019        
Rada    I.  r o z h o d u j e 

o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá: 
 
1) pro dílčí část 1: Ulice U Školy – Brodská nabídku společnosti ROBSTAV k.s., se sídlem Mezi 

vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany, IČO 27430774, za nabídkovou cenu 1.347.368,91 Kč 
bez DPH/1.630.316,38 Kč s DPH, 
 

2) pro dílčí část 2: Ulice Strakonická nabídku společnosti ROBSTAV k.s., se sídlem Mezi vodami 
205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany, IČO 27430774, za nabídkovou cenu 1.176.895,07 Kč bez 
DPH/1.424.043,03 Kč s DPH, 

 
3) pro dílčí část 3: Ulice U Kasáren nabídku společnosti ROBSTAV k.s., se sídlem Mezi vodami 

205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany, IČO 27430774, za nabídkovou cenu 1.965.774,76 Kč bez 
DPH/2.378.587,45 Kč s DPH, 

 
4) pro dílčí část 4: Sázky – Brod nabídku společnosti ROBSTAV k.s., se sídlem Mezi vodami 205/29, 

143 00 Praha 4 - Modřany, IČO 27430774, za nabídkovou cenu 2.370.345,93 Kč bez 
DPH/2.868.118,57 Kč s DPH. 

 
      II.  s c h v a l u j e  

uzavření smluv na jednotlivé dílčí části se společností ROBSTAV k.s., se sídlem Mezi vodami 205/29, 
143 00 Praha 4 - Modřany, IČO 27430774, za nabídkové ceny uvedené v bodě I. 
 

 III.  u k l á d á 
OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení jednotlivých dílčích částí zakázky dle 
bodů I. a II. tohoto usnesení. 
 
                                                    hl.  pro  5 
 
 

43) Návrh směrnice č. 1/2019 – Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky. 
R.usn.č.662/2019        
Rada    s t a h u j e  

projednání materiálu z dnešního jednání RM. 
 
                                                    hl.  pro  5 
        
 

44) Dokončení stavebních úprav a přístavby Junior klubu (2) – výběr dodavatele  

R.usn.č.663/2019        
Rada    I.  r u š í 

veřejnou zakázku malého rozsahu „Dokončení stavebních úprav a přístavby Junior klubu (2)“ (dále jen 
„veřejná zakázka“) zadávanou ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění, uvedenou v důvodové zprávě. 
 

 II.  u k l á d á 
             provést nové výběrové řízení za obdobných podmínek. 
 

                                                    hl.  pro  5 
                                                     

 
45) Waldorfská škola Příbram – mateřská škola, základní škola a střední škola – žádost o souhlas 
zřizovatele se zapojením do projektu OPVVV Šablony II  
R.usn.č.664/2019        
Rada    s o u h l a s í    

s tím, aby Waldorfská škola Příbram – mateřská škola, základní škola a střední škola realizovala projekt 
v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání s názvem „Šablony II“  výzva č. 02_18_06 
s termínem realizace 01.07.2019 – 30.06.2020. 
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                                                    hl.  pro  4 
       (nepřítomen 1) 

 
 
46) Žádost o pronájem části pozemku p. č. 140 o výměře cca 210 m2 z celkové výměry 1164 m2 
v katastrálním území Kozičín 

R.usn.č 665/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

pronájem části pozemku p. č. 140 o výměře cca 210 m2 z celkové výměry 1164 m2 v katastrálním území 
Kozičín (vyznačeno v situačním snímku, který je přílohou materiálu)                   

oba bytem , za cenu 39,00 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, 
za účelem umístění laviček, stolů, ohniště či krbu, rozcestníku s mapou a stojanu na kola. 
Výše nájemného bude jedenkrát ročně upravována dle míry inflace vyhlašované Českým statistickým 
úřadem a v případě prodlení s úhradou nájemného má pronajímatel právo na úhradu úroku z prodlení 
ve výši dle platných předpisů za každý den prodlení s platbou nájemného. 
  
                                       hl.  pro  4 
       (zdržel se 1) 

 
 
47) Oprava podlahy školní kuchyně – výběr dodavatele 

R.usn.č.666/2019 
Rada    I.  b e r e   n a   v ě d o m í 

informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Oprava podlahy školní kuchyně“ (dále jen „veřejná 
zakázka“) zadávané ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění, uvedenou v důvodové zprávě. 
 

      II.  r o z h o d u j e  
o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku společnosti  
INVESSALES, spol. s r.o., se sídlem Podskalská 22/1512, 128 00 Praha, IČO: 62957678. Nabídková 
cena činí 719.943,89 Kč bez DPH. 
 

      III.  s c h v a l u j e  
uzavření smlouvy na zakázku „Oprava podlahy školní kuchyně“ se společností INVESSALES, spol. 
s r.o., se sídlem Podskalská 22/1512, 128 00 Praha, IČO: 62957678; nabídková cena činí 719.943,89 
Kč bez DPH. 

 
             IV.  u k l á d á 

OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky dle bodu II. a III. tohoto 
usnesení. 
 
                                          hl.  pro  5 
 
 

48) Výsledky hlasování v participativním rozpočtu 2019 

R.usn.č.667/2019        
Rada     I.    b e r e   n a   v ě d o m í 

výsledky hlasování v projektu participativního rozpočtu Společně pro Příbram. 
 

   II.   s c h v a l u j e 
realizaci projektů umístěných na prvních třech místech. 

 
                                                    hl.  pro  5 
 
 

49) Rozšíření mobilní aplikace nad rámec nastavené specifikace 

R.usn.č.668/2019        
Rada s c h v a l u j e 

ve smyslu § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, 
provedení změny závazku ze smlouvy a uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. 113/OIT/2019 s firmou 
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MARBES CONSULTING s.r.o., IČO: 25212079, na rozšíření projektu „Modernizace městského IS“                  
o moduly mobilní aplikace 
 

  Filtr podle typu na úřední desku, 
  Filtr podle typu + výběr časového úseku od/do, 
  Fulltextové vyhledávání v celé aplikaci, 
  Odjezdy MHD ze specifikovaných zastávek, 

 
ve finančním objemu 135.000,00 Kč bez DPH. 
 
                                           hl. pro  5 
 
 

50)  Vzdání se funkce ředitelky Galerie Františka Drtikola Příbram    

R.usn.č.669/2019 
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í 

vzdání se funkce ředitelky Galerie Františka Drtikola Příbram, příspěvkové organizace města Příbram, 
ke dni 30.11.2019. 

 
                                                                                           hl. pro  5 
 
 
Hlasováno o zařazení bodu do programu dnešního jednání RM. 
R.usn.č.670/2019 
Rada s c h v a l u j e 

zařazení bodu „Správce stavby rekonstrukce aquaparku Příbram – záměr zakázky“. 
 
hl. pro  5 
 

 
51) Správce stavby rekonstrukce aquaparku Příbram – záměr zakázky 

R.usn.č.671/2019 
Rada    I.  s c h v a l u j e 
 záměr realizace zakázky „Správce stavby rekonstrukce aquaparku Příbram“ dle přílohy. 

 
II.  u k l á d á 
OPVZ zadávací řízení realizovat. 
 
III.  s c h v a l u j e 
na zakázku „Správce stavby rekonstrukce aquaparku Příbram“ hodnotící komisi ve složení: 
 
členové: 
Ing. Martin Buršík, MBA 
Ing. Milan Štufka 
Mgr. Jiřina Humlová 
Bc. Michaela Kovalčíková 
Mgr. Radka Škubalová 
 
náhradníci: 
Mgr. Hana Marie Levanti 
 

                                                                                                       hl. pro  5 
 
 
Hlasováno o zařazení bodu do programu dnešního jednání RM. 
R.usn.č.672/2019 
Rada s c h v a l u j e 

zařazení bodu „Bezplatné zapůjčení městského turistického vláčku na akci Prokopská pouť“. 
 
hl. pro  5 
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52) Bezplatné zapůjčení městského turistického vláčku na akci Prokopská pouť 

R.usn.č.673/2019 
Rada s c h v a l u j e 

1) bezplatné zapůjčení městského turistického vláčku na akci Prokopská pouť, 
 

2) uzavření smlouvy o výpůjčce se SPOLKEM PROKOP PŘÍBRAM. 
 
                                                                                                        hl. pro  5 
 
 
53) Různé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis ověřili: 
Mgr. Zorka Brožíková 
Ing. Jindřich Vařeka 
 
Ing. Martin Buršík, MBA, 1. místostarosta 
 
Zapsala: Stanislava Walenková 
Příbram, dne: 02.07.2019    
 
Ověřeno: 04.07.2019 
Vyvěšeno: 09.07.2019 
 
 
 
 


