
Město Příbram - RM – 13.06.2011 

1

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 13.06.2011
od 12.00 hodin na Městském úřadě Příbram

1) Zahájení, ověřovatelé

Ověřovatelé:  Václav Černý
                      Martin Poulíček

2) Program včetně návrhů změn a doplňků

P r o g r a m:
1. Zahájení, ověřovatelé
2. Program včetně návrhu změn a doplňků
3. Informace
4. Kontrola zápisu a usnesení
5. Interpelace
6. Umístění „Laviček – zadarmo.cz“
7. Návrh na povolení výjimky z Nařízení města Příbram č. 6/2003
8. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací
9. Smlouva mezi vlastníky provozně souvisejících vodovodů – Barandov Building, s.r.o
10. Zřízení věcných břemen u pozemků parc. č. 9/6, 753/41, 753I50, 753/39, 753/49 v k.ú. Lazec
11. Platový postup ředitelek MŠ, Příbram III, Jugmannova 91 a MŠ, Příbram VII, Školní 131
12. Informace o rezignaci na funkci ředitelky mateřské školy a příprava konkursního řízení
13. Alternativní mateřská škola – souhlas s přijetím finančního daru
14. Žádost o odkoupení CD
15. Partnerství projektu Nové velké varhany pro Svatou Horu pro roky 2011-2012
16. Žádost o dotaci MARO Příbram 
17. Příbramská svatohorská šalmaj 
18. Žádost o dotaci (Chairé, o.s.)
19. Žádost o dotaci (Společnost Waldorfské školy)
20. Žádost o dotaci (Veterán Policie ČR, o.s.
21. Hornické oslavy ve Freibergu (Německo)
22. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na službu raná péče pro rodiny s dětmi,  pro organizaci 

“Diakonie Českobratrské církve evangelické“
23. Žádost o poskytnutí finančního daru pro občanské sdružení Dar života
24. Seznam přidělených bytů v DPS za II. čtvrtletí 2011 a nevyřízených žádostí k 25.05.2011
25. Rozpočtové změny 
26. Návrh na změnu provádění ročního vyúčtování záloh na služby v obecních bytech v Příbrami
27. Žádosti o přidělení buňky v ubytovně v Příbrami IV – 5 (kasárna)
28. Prodej volného bytu č.11 v Příbrami III, ul. Milínská č.p. 112 o vel. 2+1 obálkovou metodou
29. Žádost o pronájem bytu č. 4 v Příbrami IV, Březnická 157
30. Žádost o souhlas k provedení stavebních úprav v nebytovém prostoru CYGY s.r.o v Příbrami VIII, ul. 

Školní č.p. 146
31. Žádost o odprodej pozemku p.č. 3812/258 v k.ú. Příbram
32. Žádost o pronájem lesů ve vlastnictví města vč. výkonu práva myslivosti (staženo z programu)
33. Žádost o odprodej pozemku p. č. 916 v k. ú. Příbram
34. Žádost o zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN v obci Žežice
35. Bezúplatný převod pozemku p. č. 715/36 v k. ú. Březové Hory
36. Žádost o odprodej části pozemku p. č. 179/30 v k. ú. Příbram
37. Žádost o sepsání souhlasného prohlášení – pozemky v k. ú. Příbram
38. Žádost o odprodej pozemků p. č. 4177/7 a p. č. 2272/12 v k. ú. Příbram
39. Žádost o odprodej pozemků p. č. 4177/6 a p. č. 2272/11 v k. ú. Příbram
40. Žádost o odprodej pozemku p. č. 4172/39 v k. ú. Příbram
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41. Žádost o umístění prodejního stánku na části p.č. 29/2 v.k. Příbram (staženo z programu)
42. Žádost o prodej části pozemku p.č. 1625/58 v k.ú. Příbram
43. Žádost o zřízení věc. břemene uložení kabelového vedení NN v oblasti garáží u fy ZAT, a.s.
44. Žádost o zřízení věc. břemene uložení plynovod. řadu a přípojek v ul. Ondrákova, Hornická, Spojovací 

a Hornické náměstí
45. Žádost o zřízení věc. břemene uložení kabelového vedení NN a VN v oblasti zahr. osady Brod a prodej 

části pozemku p.č. 4177/3 k. ú. Příbram pod trafostanici
46. Žádost o zřízení věc. břemene uložení kabelového vedení NN v oblasti Hatě
47. Žádost o zřízení věc. břemene uložení telekomunikační sítě v k. ú. Háje u Příbramě
48. Žádost o zřízení věc. břemene uložení kabelového vedení NN v ul. Cihlářská
49. Žádost o zřízení věc. břemene uložení kabelového vedení NN v k.ú. Lazec
50. Žádost o zřízení věc. břemene uložení vodovodní přípojky přes pozemky p.č. 101/1 a 334/3 v k.ú.  

Žežice
51. Podání zprávy o postupu při realizaci záměrů ustanovení společnosti THERMO Příbram, a.s.
52. Změna v Kontrolním výboru ZM Příbram
53. Realizace energetických úspor ve školních objektech – areál ZŠ Bratří Čapků
54. Havarijní stav šoupat a požárního hydrantu v ul. Politických vězňů
55. Zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 4268/29 v k.ú. Příbram
56. Žádost o dotaci z OP VK
57. Předložení Smlouvy o smlouvě budoucí a zřízení věcného břemene
58. Návrh na oslovení starostů okolních měst a obcí o finanční dotace na provoz Záchytné stanice               

v Příbrami
59. Žádost o dotaci (Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram)
60. Žádost ZŠ a MŠ Chraštice – bezúplatné zapůjčení pódia
61. Různé

R.usn.č.456/2011      
Rada      s c h v a l u j e
              program dnešního jednání.

                                                       hl.  pro  5

3) Informace

4) Kontrola zápisu a usnesení

5) Interpelace

6) Umístění „LAVIČEK-ZADARMO.CZ“ 

R.usn.č.457/2011
Rada    n e s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy mezi Technickými službami města Příbrami, p.o. a firmou  LAVIČKY-
ZADARMO.CZ, s.r.o., Praha.

                                                       hl.  pro  5

7) Garáž na pozemku parc. č. 2521/75 v kat. území Příbram - návrh na povolení výjimky z Nařízení města 
Příbram č. 6/2003, kterým se vyhlašuje stavební uzávěra na výstavbu jednopodlažních garáží ve 
správním území města Příbram 

R.usn.č.458/2011
Rada    n e p o v o l u j e       

v souladu s § 99 odst.1 a § 102 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů,  a   podle § 99 odst.3 a § 189a zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění,   výjimku ze  zákazu stavební činnosti 
podle Nařízení města č.6/2003, kterým se vyhlašuje stavební uzávěra na výstavbu jednopodlažních 
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garáží ve správním území města Příbram, za účelem realizace zděné garáže na pozemku parc.č. 
2521/74 v kat. území Příbram v rozsahu dle předloženého návrhu.

                                                       hl.  pro  5

8) Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací

R.usn.č.459/2011
Rada    d o p o r u č u j e   ZM 

schválit Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací ve variantě č. 1 (meziroční zvyšování 
nájemného o 3%).

                                                       hl.  pro  5

9) Smlouva mezi vlastníky provozně souvisejících vodovodů – Barandov Building, s.r.o.

R.usn.č.460/2011
Rada    s o u h l a s í 

s uzavřením smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících 
vodovodů a kanalizací, uzavřená podle § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. se společností Barandov 
Building, s.r.o.

                                                       hl.  pro  5

10) Zřízení věcných břemen u pozemků parc č. č. 9/6, 753/41, 753/50, 753/39, 753/49 v katastrálním území 
Lazec

R.usn.č.461/2011
Rada    s o u h l a s í 

s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch města Příbram u pozemků parc č. č. 9/6, 
753/41, 753/50, 753/39, 753/49 v katastrálním území Lazec s vlastníky těchto pozemků. Věcné 
břemeno bude zřízeno bezúplatně.

                                                       hl.  pro  5

11) Platový postup ředitelek MŠ, Příbram III, Jungmannova 91 a MŠ, Příbram VII, Školní 131

R.usn.č.462/2011
Rada    b e r e  n a  v ě d o m í 

postu ředitelky MŠ, Příbram III, Jungmannova 91, a ředitelky MŠ, Příbram VIII, Školní 
131,  do 5. platového stupně 10. platové třídy stupnice platových tarifů s účinností od 1. srpna 2011.

                                                       
hl.  pro  5

12) Informace o rezignaci na funkci ředitelky mateřské školy a příprava konkursního řízení

R.usn.č.463/2011
Rada    I.  b e r e n a  v ě d o m í 
           rozhodnutí stávající ředitelky Mateřské školy Pohádka rezignovat na funkci její ředitelky.

             II.  u k l á d á 
            odboru školství:

1)   připravit a předložit na jednání rady materiál k sestavení konkursní komise a jmenování jejích členů, 
2) připravit a předložit na jednání rady návrh na vyhlášení konkursního řízení včetně realizace 

konkursního řízení s návrhem na jmenování účastníka konkursního řízení do funkce na uvolněné 
místo ředitelky v Mateřské škole Pohádka, to vše s ohledem na dodržení zákonných termínů a 
náležitostí celého procesu.

                                                       hl.  pro  5

13) Alternativní mateřská škola – souhlas s přijetím finančního daru

R.usn.č.464/2011
Rada    s o u h l a s í  
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s tím, aby ředitelka Alternativní mateřské školy Příbram přijala finanční dar ve výši 4.000,- Kč od 
společnosti FRAM, účetní a daňová kancelář, s.r.o., na výlet a dárky pro děti, které na konci tohoto 
školního roku ukončí předškolní vzdělávání v této škole.

                                                       hl.  pro  5

14) Žádost o odkoupení CD

R.usn.č.465/2011
Rada    s c h v a l u j e 

odkoupení 80 ks CD "Vánoce na Svaté Hoře" v hodnotě 20.000,- Kč od Matice Svatohorské, o.s.,              
IČ: 70829071, pro potřeby prezentace a propagace města Příbram u českých i zahraničních partnerů   
z kap. 716 – kultura.

                                                       hl.  pro  5

15) Partnerství projektu Nové velké varhany pro Svatou Horu pro roky 2011 - 2012

R.usn.č.466/2011
Rada    s c h v a l u j e 

partnerství projektu Nové velké varhany pro Svatou Horu pro roky 2011 - 2012 organizovaným Maticí 
Svatohorskou, o.s. dle uvedených bodů v žádosti.

                                                       hl.  pro  5

16) Žádost o dotaci (o.s. MARO)

R.usn.č.467/2011
Rada    s c h v a l u j e 

poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč pro o. s. MARO Příbram, IČO: 22835695, na činnost mládeže       
v roce 2011 z kap. 716 - kultura, z prvku dotace sportovní poskytnuté z rezervy starosty.

                                                       hl.  pro  5

17) Příbramská svatohorská šalmaj

R.usn.č.468/2011
Rada    s c h v a l u j e 

1) poskytnutí záštity starosty města Příbram nad akcí ,,Příbramská svatohorská šalmaj“, která se bude 
konat dne 17.9.2011,

2) zajištění technické pomoci při Příbramské svatohorské šalmaji dne 17.9.2011 v rozsahu dle 
důvodové zprávy.

                                                       hl.  pro  5

18) Žádost o dotaci (Chairé, o.s.)

R.usn.č.469/2011
Rada    s c h v a l u j e 

poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč pro občanské sdružení Chairé, Čs.armády 145, 261 01 Příbram 
IV, IČ:26515172 na uspořádání koncertů, z prvku dotace kulturní poskytnuté z rezervy starosty, kap.716 
- kultura. 

                                                       hl.  pro  5

19) Žádost o dotaci (Společnost Waldorfské školy)

R.usn.č.470/2011
Rada    s c h v a l u j e 

poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč pro Společnost Waldorfské školy Příbram, o.s., Hornická 327, 
Příbram II na oslavu 20.let založení Waldorfské školy, z prvku dotace kulturní poskytnuté z rezervy 
starosty, kap.716 - kultura.

                                                       hl.  pro  5
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20) Žádost o dotaci (Veterán Policie ČR, o.s.)

R.usn.č.471/2011
Rada    s c h v a l u j e 

poskytnutí dotace ve výši 19.000,- Kč pro občanské sdružení Veterán Policie ČR, Příbram na pořízení 
historického praporu, z prvku dotace kulturní poskytnuté z rezervy starosty, kap.716 - kultura.

                                                       hl.  pro  5

21) Hornické oslavy ve Freibergu (Německo)

R.usn.č.472/2011
Rada    I.  n e s c h v a l u j e 

zahraniční služební cestu do Freibergu (Německo) ve dnech 23. – 26.6.2011. 

II.  u k l á d á
odboru kultury, sportu a informačních služeb zaslat do Freibergu, vzhledem ke konání městských 
slavností, omluvný dopis.

                                                       hl.  pro  5

22) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na službu raná péče pro rodiny s dětmi s postižením, pro 
organizaci „Diakonie Českobratrské církve evangelické“

R.usn.č.473/2011
Rada    n e s c h v a l u j e 

poskytnutí finančního příspěvku na službu raná péče pro rodiny s dětmi s postižením, pro organizaci 
„Diakonie Českobratrské církve evangelické“.

                                                       hl.  pro  5

23) Žádost o poskytnutí finančního daru pro občanské sdružení Dar života

R.usn.č.474/2011
Rada    n e s c h v a l u j e 

poskytnutí finančního daru pro občanské sdružení Dar života.

                                                       hl.  pro  5

24) Seznam přidělených bytů v DPS za II. čtvrtletí 2011 a nevyřízených žádostí k 25.05.2011

R.usn.č.475/2011
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í
            seznam přidělených bytů v DPS za II. čtvrtletí 2011 a přehled nevyřízených žádostí k 25.05.2011.

                                                       hl.  pro  5

25) Rozpočtové změny (a – p)

R.usn.č.476/2011
Rada    s c h v a l u j e 

25 a) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011 na straně výdajů v rámci kapitol 728 - sociální věci a 715 
- zdravotnictví

návrh změny rozpočtu města na rok 2011 na straně výdajů v rámci kapitol 728 - sociální věci a 715 –
zdravotnictví.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny

RP0062 715 - ZDR 3539 5229 129 Granty -240 000,00

RP0062 715 - ZDR 3539 5222 2660
Neinvestiční transfery občanským 
sdružením

60 000,00
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RP0062 715 - ZDR 3539 5213 2661
Neinv. transfer nefinančním 
podnikatelským subjektům - PO

80 000,00

RP0062 715 - ZDR 3539 5339 2663 Neinv. transfery cizím PO 60 000,00

RP0062 715 - ZDR 3539 6323 2662
Investiční transfery církvím a 
náboženským společnostem

40 000,00

RP0066 728 - OSV 4319 5229 400 Příspěvky organizacím (granty) -754 400,00

RP0066 728 - OSV 4319 5222 2657
Neinvestiční transfery občanským 
sdružením

582 400,00

RP0066 728 - OSV 4319 5221 2659
Neinvestiční transfery obecně 
prospěšným společnostem

172 000,00

                                                       

25 b) Návrh na změnu rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE,  o 
částku 179 669,- Kč, navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE, prvek 660 (rezerva) o částku 80 865,-
Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 749 - MěRK o částku 98 804,- Kč

návrh na změnu rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE,  o částku 
179 669,- Kč, navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE, prvek 660 (rezerva) o částku 80 865,- Kč a 
navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 749 - MěRK o částku 98 804,- Kč.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny

RP0067
749 -

MěRK
3113 5171 1018 Opravy 98 804,00

RP0068 741 - OE 6171 2322 66 Pojistná plnění za minulá období 179 669,00
RP0068 741 - OE 6171 5901 660 Rezerva 80 865,00

                                                       

25 c) Návrh na změnu rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE 
(dotace) o částku 309 000,- Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 716 - OKSIS (Knihovna Jana Drdy) o 
stejnou částku

návrh na změnu rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace) o 
částku 309 000,- Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 716 - OKSIS (Knihovna Jana Drdy) o stejnou 
částku.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny

RP0072 741 - OE 4122 00603 1132
"Zajištění regionálch funkcí knihoven ve 
Středočeském kraji"

304 000,00

RP0072
716 -

OKSIS
3314 5331 00603 529 Neinvestiční dotace - KÚ SK 304 000,00

RP0073
716 -

OKSIS
3314 5331 34070 532 Neinvestiční dotace MK ČR 5 000,00

RP0073 741 - OE 4116 34070 1240
Neinvestiční účelová dotace Knihovna 
21.století "Měsíc pro duši"

5 000,00

                                                       

25 d) Návrh na změnu rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE 
(dotace) o částku 623 866,60 a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 714 - OŠ (Waldorfská škola) ve stejné 
výši

návrh na změnu rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace) o 
částku 623 866,60 a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 714 - OŠ (Waldorfská škola) ve stejné výši.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny

RP0074 741 - OE 4116 33163 1213 Neinvestiční dotace ze SR ČR 25 000,00
RP0074 741 - OE 4116 33123 2497 Neinvestiční dotace EU Peníze školám 509 036,61
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RP0074 741 - OE 4116 33123 2498
Neinvestiční dotace EU Peníze školám 
15%

89 829,99

RP0074 714 - OŠ 3113 5331 33123 2499 Neinvestiční dotace Peníze školám 509 036,61
RP0074 714 - OŠ 3113 5331 33123 2500 Neinvestiční dotace školám 15 % 89 829,99

RP0074 714 - OŠ 3113 5331 33163 2671
Neinvestiční dotace pro WŠ Prevence 
rizikového chování

25 000,00

                                                       

25 e) Návrh na změnu rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 716 - OKSIS 
(1.FK Příbram, občanské sdružení ve výši 1.805.000,--Kč a snížení rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE 
(rezerva) o stejnou částku

návrh na změnu rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 716 - OKSIS (1.FK 
Příbram, občanské sdružení IČ 26995913) ve výši 1.805.000,--Kč a snížení rozpočtu výdajů kapitoly 
741 - OE (rezerva) o stejnou částku.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny

RP0044
716 -

OKSIS
3421 5492 2423

1.FK Příbram, občanské sdružení IČ 
26995913

1 805 000,00

RP0075 741 - OE 6171 5901 660 Rezerva -1 805 000,00

                                                       

25 f) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011 v rámci výdajů kapitoly 714 - odbor školství

             návrh změny rozpočtu města na rok 2011 v rámci výdajů kapitoly 714 - odbor školství.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účel. 
znak

prvek 
rozpočt

u
popis částka změny

RP0081 714 - OŠ 3119 6122 2056
Rezerva (havárie) - nákup 
investičního majetku

-139 628,00

RP0081 714 - OŠ 3111 6351 2672 MŠ,Příbram VII, Bratří Čapků 278 139 628,00

RP0082 714 - OŠ 3113 5331 918
Waldorfsdká škola Příbram, Hornická 
327, Příbram II - neinvestiční 
příspěvek

8 000,00

RP0082 714 - OŠ 3231 5331 921
ZUŠ Příbram I, nám T. G. Masaryka 
155 - neinvestiční příspěvek

30 000,00

RP0082 714 - OŠ 3119 5331 121 Dotace - spoluúčast KÚ, MŠMT -38 000,00

                                                       

25 g) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (neinvestiční 
dotace, ÚZ 13305) o částku 360.000,- Kč a výdajů kapitoly 728 - sociální věci (Azylový dům města 
Příbram, ÚZ 13305) ve stejné výši z důvodu přijetí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu  na 
rok 2011

návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (neinvestiční dotace, 
ÚZ 13305) o částku 360.000,- Kč a výdajů kapitoly  728 - sociální věci (Azylový dům města Příbram, ÚZ 
13305) ve stejné výši z důvodu přijetí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2011.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola
paragra

f
pol.

účelový 
znak

prvek 
rozpočt

u
popis částka změny

RP0063 741 - OE 4116 13305 1134 Azylový dům města Příbram 360 000,00
RP0070 728 - OSV 4374 5011 13305 1192 Platy zaměstnanců 180 000,00
RP0070 728 - OSV 4374 5031 13305 1193 Sociální pojištění 46 800,00
RP0070 728 - OSV 4374 5032 13305 1194 Zdravotní pojištění 16 200,00
RP0070 728 - OSV 4374 5137 13305 424 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 000,00
RP0070 728 - OSV 4374 5139 13305 1455 Nákup materiálu 6 000,00
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RP0070 728 - OSV 4374 5151 13305 1456 Vodné, stočné 6 000,00
RP0070 728 - OSV 4374 5152 13305 1457 Teplo 81 000,00
RP0070 728 - OSV 4374 5154 13305 1458 Elektrická energie 12 000,00
RP0070 728 - OSV 4374 5162 13305 1459 Telefony 3 000,00
RP0070 728 - OSV 4374 5171 13305 1882 Opravy a udržování 6 000,00

                                                       

25 h) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011 na straně výdajů v rámci kapitoly 728  - OSV

            návrh změny rozpočtu města na rok 2011 na straně výdajů v rámci kapitoly 728  - OSV.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny

RP0085 728 - OSV 4374 5011 413 Platy zaměstnanců -139 545,00
RP0085 728 - OSV 4374 5024 2673 Odstupné 139 545,00

                                                       

25 ch) Návrh na změnu rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 721 - OIT o 
částku 90.000,-- Kč a snížení rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE ve stejné výši

návrh na změnu rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 721 - OIT o částku 
90.000,-- Kč a snížení rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE ve stejné výši.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny

RP0083 721 - OIT 6171 5137 460 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 90 000,00
RP0086 741 - OE 6171 5901 660 Rezerva -90 000,00

                                                       

25 i) Návrh na změnu rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE 
(dotace)  o částku 920 000,- Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 716 - OKSIS (Divadlo A. Dvořáka 
Příbram) ve stejné výši

návrh na změnu rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace)  o 
částku 920 000,- Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 716 - OKSIS (Divadlo A. Dvořáka Příbram) ve 
stejné výši.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny

RP0088 741 - OE 4116 34352 1221 Neinvestiční dotace z MK ČR 920 000,00

RP0088
716 -

OKSIS
3311 5331 34352 525 Neinvestiční dotace - MK ČR 920 000,00

                                                       
25 j) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 749 - MěRK ve výši 
374.600,--Kč a snížení rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OOVV o stejnou částku

návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 749 - MěRK ve výši 
374.600,--Kč a snížení rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OOVV o stejnou částku.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny

RP0022
749 -

MěRK
6409 5139 502 Nákup materiálu 2 000,00

RP0022
749 -

MěRK
6409 5011 494 Platy 252 000,00

RP0022
749 -

MěRK
6409 5031 496 Povinné poj. na soc.zab. 63 000,00
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RP0022
749 -

MěRK
6409 5032 497 Povinné poj. na zdrav.zab. 23 000,00

RP0022
749 -

MěRK
6409 5038 498 Ostatní povin. pojist. 1 100,00

RP0022
749 -

MěRK
6409 5192 499 Odvod. soc.fondu z platu zam. 8 000,00

RP0022
749 -

MěRK
6409 5156 506 Pohonné hmoty 3 000,00

RP0022
749 -

MěRK
6409 5162 508 Služby telekomunikací 10 800,00

RP0022
749 -

MěRK
6409 5169 512 Ostatní služby 6 700,00

RP0022
749 -

MěRK
6409 5179 1007 Ošatné 2 000,00

RP0022
749 -

MěRK
6409 5424 1686 Náhrada mezd v době nemoci 3 000,00

RP0087
719 -

OOVV
6171 5161 191 Služby pošt -150 000,00

RP0087
719 -

OOVV
6171 5139 190 Nákup materiálu -224 600,00

                                                       
25 k) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 749 - MěRK ve výši 
4.870.190,--Kč a snížení rozpočtu výdajů kapitoly 740 - OIV o stejnou částku

návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 749 - MěRK ve výši
4.870.190,--Kč a snížení rozpočtu výdajů kapitoly 740 - OIV o stejnou částku.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny

RP0089 740 - OIV 3111 5139 1465 Nákup materiálu -96 680,00
RP0089 740 - OIV 3111 5171 2019 Opravy - havárie -953 510,00
RP0089 740 - OIV 3111 5171 1466 PB III/416 (MŠ V Zahradě) -200 000,00
RP0089 740 - OIV 3111 5171 1467 PB II/280 (MŠ Kličkova vila) -150 000,00
RP0089 740 - OIV 3111 5171 1468 PB VII/200 (MŠ Klubíčko) -750 000,00
RP0089 740 - OIV 3111 5171 1470 PB VII/55 (MŠ 28.října 55,Příbram VII) -50 000,00

RP0089 740 - OIV 3111 5171 1471
PB VII/278 (MŠ,Příbram VII, Bratří 
Čapků 278)

-450 000,00

RP0089 740 - OIV 3111 5171 1472 PB I/66 (MŠ Pohádka) -100 000,00

RP0089 740 - OIV 3111 5171 1473
PB VII/496 (MŠ,Příbram VII,  Jana Drdy 
496) 

-700 000,00

RP0089 740 - OIV 3111 5171 1474
PB III/91 (MŠ Příbram III, Jungmannova 
91)

-150 000,00

RP0089 740 - OIV 3111 5171 1475
PB VIII/131 (MŠ, Příbram VIII, Školní 
131)

-600 000,00

RP0089 740 - OIV 3111 5171 1476 PB II/262 (MŠ pod Svatou Horou) -120 000,00
RP0089 740 - OIV 3111 5171 1477 PB VIII/143 (Alternativní MŠ) -50 000,00
RP0089 740 - OIV 3111 5171 1478 PB II/272 (MŠ Rybička) -500 000,00

RP0102
749 -

MěRK
3111 5139 806 Nákup materiálu 96 680,00

RP0102
749 -

MěRK
3111 5171 1025 MŠ Pohádka, Hradební 66, Příbram I 100 000,00

RP0102
749 -

MěRK
3111 5171 1031 MŠ Rybička, Fibichova 272, Příbram II 500 000,00

RP0102
749 -

MěRK
3111 5171 1030

Alternativní MŠ,Školní 143, Příbram 
VIII

50 000,00

RP0102
749 -

MěRK
3111 5171 1024

Mateřská škola, Příbram VII, Bratří 
Čapků 278

450 000,00

RP0102
749 -

MěRK
3111 5171 1028 Mateřská škola, Příbram VIII, Školní 131 600 000,00

RP0102
749 -

MěRK
3111 5171 1026 MŠ, Příbram VII, Jana Drdy 496 700 000,00

RP0102
749 -

MěRK
3111 5171 1027 MŠ, Příbram III, Jungmannova 91 150 000,00
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RP0102
749 -

MěRK
3111 5171 810

MŠ V Zahradě, Jungmannova 
416,Příbram III

200 000,00

RP0102
749 -

MěRK
3111 5171 1029

MŠ pod Svatou Horou, nám. Dr. Josefa 
Theurera 262,Příbram II

120 000,00

RP0102
749 -

MěRK
3111 5171 1021 MŠ Klubíčko, Okružní 200, Příbram VII 750 000,00

RP0102
749 -

MěRK
3111 5171 1020

MŠ Kličkova vila, Ondrákova 280, 
Příbram II

150 000,00

RP0102
749 -

MěRK
3111 5171 1023 MŠ 28.října 55, Příbram VII 50 000,00

RP0102
749 -

MěRK
3111 5171 815 Opravy a údržba 953 510,00

                                                       
25 l) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení příjmů kapitoly 749 - MěRK o částku 
4.160.382,--Kč a snížení rozpočtu výdajů kapitoly 740 - OIV ve stejné výši

návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení příjmů kapitoly 749 - MěRK o částku 4.160.382,--
Kč a snížení rozpočtu výdajů kapitoly 740 - OIV ve stejné výši.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny

RP0090 740 - OIV 4374 5171 1461 Opravy a udržování -120 000,00
RP0090 740 - OIV 4357 5169 1462 Služby - servis výtahů, revize, EPS, EZS -50 000,00
RP0090 740 - OIV 4357 5137 761 Drobný hmotný dlouhodobý majetek -60 000,00
RP0090 740 - OIV 4357 5171 1463 Opravy a udržování -276 349,00
RP0090 740 - OIV 3539 5171 1480 Opravy a udržování -850 000,00
RP0090 740 - OIV 3639 5171 1500 Opravy a udržování -100 000,00
RP0090 740 - OIV 3639 5139 1840 Nákup materiálu -50 000,00
RP0090 740 - OIV 5512 5139 1796 Nákup materiálu -50 000,00
RP0090 740 - OIV 3613 5139 1506 Nákup materiálu -50 000,00
RP0090 740 - OIV 3613 5166 2010 Konzultační, poradenské a právní služby -120 000,00
RP0090 740 - OIV 3613 5171 1511 Opravy a údržba -400 000,00
RP0090 740 - OIV 3639 5139 1522 Nákup materiálu -9 870,00

RP0090 740 - OIV 3639 5137 2363
Pořízení drobného hmotného 
dlouhodobého majetku

-20 000,00

RP0090 740 - OIV 3314 5171 2366 Opravy a udržování -4 163,00
RP0090 740 - OIV 3419 5171 1718 Oprava střechy -1 200 000,00
RP0090 740 - OIV 3419 5171 2519 Oprava teras -250 000,00
RP0090 740 - OIV 3419 5171 1774 Oprava prosklené konstrukce velké haly -500 000,00

RP0090 740 - OIV 5512 5169 1503
Revize - el.zařízení, hromosvody, 
komíny, plyn

-50 000,00

RP0103
749 -

MěRK
3539 5137 779 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00

RP0103
749 -

MěRK
4357 5137 770 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60 000,00

RP0103
749 -

MěRK
3539 5139 738 Nákup materiálu 9 870,00

RP0103
749 -

MěRK
3613 5139 1926 Nákup materiálu 100 000,00

RP0103
749 -

MěRK
3613 5166 490 Právní služby 120 000,00

RP0103 720 - OSB 5512 5169 768 Nákup ostatních služeb 50 000,00
RP0103 720 - OSB 6171 5139 771 Nákup materiálu 50 000,00

RP0103
749 -

MěRK
4357 5169 1573 Služby - revize DD 50 000,00

RP0103
749 -

MěRK
3419 5171 2634 Oprava prosklené konstrukce velké haly 500 000,00

RP0103
749 -

MěRK
3419 5171 2633 Oprava teras 250 000,00

RP0103
749 -

MěRK
3419 5171 2632 Oprava střechy 1 200 000,00

RP0103
749 -

MěRK
3314 5171 2631 Opravy a udržování 4 163,00
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RP0103
749 -

MěRK
3613 5171 491 Opravy a udržování 500 000,00

RP0103
749 -

MěRK
4374 5171 766 Opravy a údržba 120 000,00

RP0103
749 -

MěRK
3539 5171 746 Opravy a údržba 850 000,00

RP0103
749 -

MěRK
4357 5171 777 Opravy a údržba 276 349,00

                                                       

25 m) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 749 - MěRK ve 
výši 4.530.104,64 Kč a snížení rozpočtu výdajů kapitoly 740 - OIV o stejnou částku

návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 749 - MěRK ve výši 
4.530.104,64 Kč a snížení rozpočtu výdajů kapitoly 740 - OIV o stejnou částku.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny

RP0094 740 - OIV 3113 5166 1531 Konzultační a poradenské služby -188 300,00
RP0094 740 - OIV 3113 5171 1532 Opravy (ZŠ Jiráskovy sady) -401 136,00
RP0094 740 - OIV 3113 5171 1533 Opravy (Waldorfská škola) -200 000,00
RP0094 740 - OIV 3113 5171 1535 Opravy (ZŠ Březové Hory) -183 705,00
RP0094 740 - OIV 3113 5171 1537 Opravy (ZŠ 28.října) -200 000,00
RP0094 740 - OIV 3113 5171 1538 Opravy (ZŠ Bratří Čapků) -700 000,00
RP0094 740 - OIV 3113 5171 1540 Opravy (ZŠ Školní) -100 000,00
RP0094 740 - OIV 3113 5171 2030 Opravy - havárie -556 375,20
RP0094 740 - OIV 6171 5171 1487 Opravy a udržování -770 220,00

RP0094 740 - OIV 6171 5169 1485
Služby - pasporty budov, revize, TKO, 
projekty

-943 105,44

RP0094 740 - OIV 6171 5166 1791 Služby - revize -104 500,00
RP0094 740 - OIV 6171 5139 1481 Nákup materiálu -158 814,00
RP0094 740 - OIV 6171 5137 1837 Drobný hmotný dlouhodobý majetek -23 949,00

RP0105
749 -

MěRK
6171 5137 752 Drobný hmotný dlouhodbý majetek 23 949,00

RP0105
749 -

MěRK
6171 5139 767 Nákup materiálu 158 814,00

RP0105
749 -

MěRK
3113 5166 2630 Konzultační a poradenské služby 188 300,00

RP0105
749 -

MěRK
6171 5169 756 Nákup ostatních služeb 943 105,44

RP0105
749 -

MěRK
3113 5171 791 Opravy a údržba - havárie 556 375,20

RP0105
749 -

MěRK
6171 5171 759 Opravy a údržba 770 220,00

RP0105
749 -

MěRK
3113 5171 1017 Opravy 100 000,00

RP0105
749 -

MěRK
3113 5171 1016 Opravy 700 000,00

RP0105
749 -

MěRK
3113 5171 1336 Opravy 200 000,00

RP0105
749 -

MěRK
3113 5171 1013 Opravy 183 705,00

RP0105
749 -

MěRK
3113 5171 1018 Opravy 200 000,00

RP0105
749 -

MěRK
3113 5171 1014 Opravy 401 136,00

RP0105
749 -

MěRK
3613 5166 490 Právní služby 104 500,00
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25 n) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 749 - MěRK ve výši 
2.765.387,--  Kč a snížení rozpočtu výdajů kapitoly 740 - OIV o stejnou částku

návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 749 - MěRK ve výši 
2.765.387,--  Kč a snížení rozpočtu výdajů kapitoly 740 - OIV o stejnou částku.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny

RP0091 740 - OIV 3122 5171 1514 PB II/271 (SPŠ) -243 835,00
RP0091 740 - OIV 3122 5171 1515 PB I/113 (SZŠ) -613 776,00
RP0091 740 - OIV 3122 5171 1517 PB I/104 (OA a VOŠ) -250 000,00

RP0091 740 - OIV 3121 5171 1518
PB II/328 (Gymnázium pod Svatou 
Horou)

-600 000,00

RP0091 740 - OIV 3122 5171 2270 Opravy - havárie -200 000,00
RP0091 740 - OIV 3141 5171 1519 Opravy (7. ŠJ) -200 000,00
RP0091 740 - OIV 3141 5171 1521 Opravy (3.ŠJ) -165 000,00

RP0091 740 - OIV 3231 5171 1544
ZUŠ, Příbram I, nám. T.G.Masaryka 155 
(bývalá 2.ZUŠ)

-392 776,00

RP0091 740 - OIV 3231 5171 1545
ZUŠ Antonína Dvořáka, Příbram  III, 
Jungmannova 351

-100 000,00

RP0104
749 -

MěRK
3122 5171 2626 PB II/271 (SPŠ) 243 835,00

RP0104
749 -

MěRK
3122 5171 2627 PB I/113 (SZŠ) 613 776,00

RP0104
749 -

MěRK
3122 5171 2628 PB I/104 (OA a VOŠ) 250 000,00

RP0104
749 -

MěRK
3121 5171 2629

PB II/328 (Gymnázium pod Svatou 
Horou)

600 000,00

RP0104
749 -

MěRK
3122 5171 1058 Opravy - havárie 200 000,00

RP0104
749 -

MěRK
3141 5171 796 Opravy a udržování 200 000,00

RP0104
749 -

MěRK
3141 5171 1052 Opravy a udržování 165 000,00

RP0104
749 -

MěRK
3231 5171 813 ZUŠ,Příbram I, nám. T.G.Masaryka 155 392 776,00

RP0104
749 -

MěRK
3231 5171 1055

ZUŠ Antonína Dvořáka, Příbram III, 
Jungmannova 351

100 000,00

                                                       

25 o) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 749 - MěRK ve výši 
3.523.918,-- Kč a snížení rozpočtu výdajů kapitoly 740 - OIV o stejnou částku

návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 749 - MěRK ve výši 
3.523.918,-- Kč a snížení rozpočtu výdajů kapitoly 740 - OIV o stejnou částku.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny

RP0095 740 - OIV 6171 5151 772 Vodné, stočné -329 818,00
RP0095 740 - OIV 6171 5153 773 Plyn -1 900 000,00
RP0095 740 - OIV 6171 5154 774 Elektrická energie -1 294 100,00

RP0106
749 -

MěRK
6171 5154 754 Elektrická energie 1 294 100,00

RP0106
749 -

MěRK
6171 5153 1075 Plyn 1 900 000,00

RP0106
749 -

MěRK
6171 5151 1010 Vodné, stočné 329 818,00
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25 p) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011 ve výdajové části v rámci kapitoly 710 a 740 - OSHI

           návrh změny rozpočtu města na rok 2011 ve výdajové části v rámci kapitoly 710 a 740 – OSHI.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny

RP0096 740 - OIV 3639 5166 784 Konzultační, poradenské a právní služby 240 000,00
RP0099 710 - OSS 2212 6121 2155 TGM realizace -240 000,00

                                                       hl.  pro  5

26) Návrh na změnu provádění ročního vyúčtování záloh na služby v obecních bytech v Příbrami

R.usn.č.477/2011
Rada    s c h v a l u j e 

změnu provádění ročního vyúčtování záloh na služby  v obecních bytech v Příbrami za kalendářní rok.

                                                       hl.  pro  5

27) Žádosti o přidělení buňky v ubytovně v Příbrami IV-5 (kasárna)

R.usn.č.478/2011
Rada    n e s c h v a l u j e 

1) přidělení buňky v ubytovně v Příbrami IV, Čs. armády 5 
2) přidělení buňky v ubytovně v Příbrami IV, Čs. armády 5.

                                                       hl.  pro  5

28) Prodej volného bytu č. 11 v Příbrami III, ul. Milínská  č. p. 112 o vel. 2+1 obálkovou metodou

R.usn.č.479/2011
Rada    d o p o r u č u j e   ZM

schválit prodej volného bytu o vel. 2+1 v Příbrami III, ul. Milínská  č. p. 112, č.b. 11, za cenu 560.000,-
Kč s platbou převodem, do 14 dnů po obdržení oznámení o usnesení ZM.

                                                       hl.  pro  5

29) Žádost o pronájem bytu č. 4 v Příbrami IV, Březnická 157

R.usn.č.480/2011
Rada    n e s c h v a l u j e 

pronájem volného bytu č. 4 v Příbrami IV, ul. Březnická 157.

                                                       hl.  pro  5

30) Žádost o souhlas k provedení stavebních úprav v nebytovém prostoru CYGY s.r.o. v Příbrami VIII, ul. 
Školní č.p. 146

R.usn.č.481/2011
Rada    s c h v a l u j e 

žádost nájemkyně nebytového prostoru gynekologické ordinace CYGY s.r.o. v Příbrami VIII, ul. Školní 
č.p. 146 o souhlas k provedení stavebních úprav dle přiložené stavební dokumentace s tím, že  úpravy 
budou provedeny na náklady nájemce po schválení Stavebním úřadem Příbram a po kolaudaci bude 
navýšeno nájemné o přistavěnou plochu.

                                                       hl.  pro  5
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31) Žádost o odprodej pozemku p. č. 3812/258 v k. ú. Příbram

Hlasováno o návrhu V. Černého.
Usn. nebylo přijato.
Rada    d o p o r u č u j e  ZM

schválit odprodej pozemku p. č. 3812/258 v k. ú. Příbram za cenu………,-Kč/m
2

s podmínkou  uvedení 
textu do kupní smlouvy,  že na tomto pozemku vázne nájemní vztah a že  kupující přejímá práva a 
povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy uzavřené dne   01. 03. 2009 se Zemědělským družstvem 
Sádek.

                                                                                hl.   pro  3 
                                                                                      proti 0
                                                                                      zdrž. 2 

Návrh nebyl přijat.

32) Žádost o pronájem lesů ve vlastnictví města vč. výkonu práva myslivosti

Staženo z programu.

33) Žádost o odprodej pozemku p. č. 916 v katastrálním území Příbram

R.usn.č.482/2011
Rada    I.   n e d o p o r u č u j e  ZM

schválit  odprodej pozemku p. č. 916 v k. ú. Příbram za cenu………,-Kč/m
2
.

             II.  u k l á d á
             odboru  právnímu  předložit tento materiál k projednání v ZM dne 11.07.2011.

                                                       hl.  pro  5

34) Žádost o zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN v obci Žežice

R.usn.č.483/2011
Rada    s c h v a l u j e 

zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN  ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., IČ 
24729035, se sídlem v Děčíně, přes pozemky p. č. 332/3, p. č. 333/1 a p. č. 333/5 (ve vlastnictví města) 
vše v katastrálním území Žežice. Věcné břemeno bude oceněno dle „Zásad“, a to:
p. č. 332/3 - ostatní pozemek 100,- Kč/bm,  p. č. 333/1, p. č. 333/5 - křížení místní komunikace III. třídy 
1.500,-Kč/bm.
S uzavřením věcného břemene vzniká oprávněnému právo vstupu a vjezdu na dotčené nemovitosti za 
účelem vybudování, zajištění oprav, údržby, rekonstrukce a likvidace výše uvedeného zařízení. Věcné 
břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a přechází s převodem vlastnictví nemovitosti na nového 
nabyvatele. Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.

                                                       hl.  pro  5

35) Bezúplatný převod pozemku p. č. 715/36 v k. ú. Březové Hory

R.usn.č.484/2011
Rada    I.   d o p o r u č u j e  ZM

schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 715/36 v k. ú. Březové Hory z vlastnictví Stř. kraje               
(IČ 70891095, se sídlem v Praze 5) - Územního střediska záchranné služby Stř. kraje, Kladno            
(IČ 75030926, se sídlem v Kladně) do vlastnictví města Příbram.

             II. u k l á d á 
             odboru  právnímu  předložit tento materiál k projednání v ZM dne 11.07.2011.

                                                       hl.  pro  5
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36) Žádost o odprodej části pozemku p. č. 179/30 v katastrálním území Příbram

R.usn.č.485/2011
Rada    I.   n e d o p o r u č u j e  ZM

schválit odprodej části pozemku p. č. 179/30 o vým. cca 80 m
2
 v katastrálním území Příbram 

za cenu………Kč,-/m
2
.  

             II.  u k l á d á   
            odboru  právnímu  předložit tento materiál k projednání v ZM dne 11.07.2011.

                                                       hl.  pro  5

37) Žádost o sepsání souhlasného prohlášení – pozemky v k. ú. Příbram

R.usn.č.486/2011
Rada    I.  s c h v a l u j e 

sepsání souhlasného prohlášení s obcí Dubno, ve kterém město prohlásí, že není vlastníkem pozemků 
p. č. 3688/11, p. č. 3689/20, p. č. 3695/6, p. č. 3711/33, p. č. 3812/403, p. č. 3810/39, p. č. 3800/3 vše 
v katastrálním území Příbram.

             II.  d o p o r u č u j e  ZM
schválit sepsání souhlasného prohlášení s obcí Dubno, ve kterém město prohlásí, že není vlastníkem 
pozemků p. č. 3688/11, p. č. 3689/20, p. č. 3695/6, p. č. 3711/33, p. č. 3812/403, p. č. 3810/39, p. č. 
3800/3 vše v katastrálním území Příbram.

             III.  u k l á d á 
             odboru  právnímu  předložit tento materiál k projednání v ZM dne 11.07.2011.

                                                       hl.  pro  5

38) Žádost o odprodej pozemků p. č. 4177/7 a p. č. 2272/12 v k. ú. Příbram

R.usn.č.487/2011
Rada     I.   d o p o r u č u j e ZM

schválit odprodej pozemků p. č. 4177/7 a p. č. 2272/12 vše v  k. ú. Příbram, za cenu 250,- Kč/m
2
 včetně 

úhrady za bezesmluvní užívání pozemku zpětně za 2 roky ve výši 7,- Kč/m
2
/rok.

             II.  u k l á d á
            odboru  právnímu  předložit tento materiál k projednání v ZM dne 11.07.2011.

                                                       hl.  pro  5

39) Žádost o odprodej pozemků p. č. 4177/6 a p. č. 2272/11 v katastrálním území Příbram

R.usn.č.488/2011
Rada    I.   d o p o r u č u j e  ZM

schválit odprodej pozemků p. č. 4177/6 a p. č. 2272/11 vše v  k. ú. Příbram za cenu 250,- Kč/m
2
 včetně 

úhrady za bezesmluvní užívání pozemku zpětně za 2 roky ve výši 7,- Kč/m
2
/rok.

             II.  u k l á d á
            odboru  právnímu  předložit tento materiál k projednání v ZM 11.07.2011.

                                                       hl.  pro  5

40) Žádost o odprodej pozemku p. č. 4172/39 v k. ú. Příbram

R.usn.č.489/2011
Rada    I.  d o p o r u č u j e  ZM

schválit odprodej pozemku p. č. 4172/39 v  k. ú. Příbram za cenu 250,- Kč/m
2
 včetně úhrady za 

bezesmluvní užívání pozemku zpětně za 2 roky ve výši  7,- Kč/m
2
/rok.
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             II.  u k l á d á 
            odboru  právnímu  předložit tento materiál k projednání v ZM dne 11.07.2011. 

                                                       hl.  pro  5

41) Žádost o umístění prodejního stánku na části p. č. 29/2 v k. ú. Příbram

Staženo z programu.

42) Žádost o prodej části pozemku p.č. 1625/58 v k.ú. Příbram

Usn. nebylo přijato.
Rada    d o p o r u č u j e  ZM

schválit prodej části pozemku p.č. 1625/58, o výměře cca 68 m
2

- výměra bude upřesněna po zaměření, 
v k.ú. Příbram za cenu ……………..Kč/m

2
.

                                                       hl.  pro  2
                                                                                      proti 0

                                                                                                           zdrž. 3 
Návrh nebyl přijat.

43) Žádost o zřízení věc. břemene uložení kabelového vedení NN v oblasti garáží u fy ZAT, a.s.

R.usn.č.490/2011
Rada    s c h v a l u j e 

zřízení věc. břemene uložení kabelového vedení NN a umístění pojistkové skříně ve prospěch ČEZ 
Distribuce, a.s., Klišská 874/8, Děčín 4, přes pozemky ve vlastnictví města Příbram  v k.ú. Příbram. 
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad" a to:
poz. p.č. 2879/1 místní komunikace 3.tř.  podvrtem za cenu 200,- Kč/bm,
poz. p.č. 2879/88 ostatní pozemek za cenu 100,- Kč/bm, 
umístění pojistkové skříně  za cenu 500,- Kč/ks.
S uzavřením věcného břemene vzniká oprávněnému právo vstupu a vjezdu na dotčené nemovitosti za 
účelem realizace-vybudování zařízení, zajištění oprav, údržby, rekonstrukce a likvidace výše 
uvedeného zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a přechází s převodem vlastnictví 
nemovitosti na nového nabyvatele. Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných 
právních předpisů.

                                                       hl.  pro  5

44) Žádost o zřízení věc. břemene uložení plynovod. řadu a přípojek v ul. Ondrákova, Hornická, 
Spojovací a Hornické náměstí

R.usn.č.491/2011
Rada    s c h v a l u j e 

zřízení věc. břemene uložení plynovodu a přípojek ve prospěch RWE GasNet, s.r.o.,  Klišská 940, Ústí 
nad Labem, přes pozemky ve vlastnictví města Příbram v oblasti Příbram II v k.ú. Příbram. 
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad" a to:
poz. p.č. 3195 místní komunikace   
poz. p.č. 3198 místní komunikace 3.tř.  ul. Spojovací a nám. Hornické
                        podélné za cenu  400,- Kč/bm
                        křížení překopem  za cenu  1 500,- Kč/bm
                        chodník za cenu 100,- Kč/bm
poz. p.č. 3200/5 místní komunikace  3. tř.   ul. Střelecká křížení překopem  za cenu 1 500,- Kč/bm.
Uložení přes poz .p.č. 3199 místní komunikace 3.tř. ul. Ondrákova a poz. p.č. 3197 ul. Hornická bude 
cena věc. břemene za 1,- Kč v souladu s rozhodnutím  PS ze dne 22.11.2010.
S uzavřením věcného břemene vzniká oprávněnému právo vstupu a vjezdu na dotčené nemovitosti za 
účelem realizace-vybudování zařízení, zajištění oprav, údržby, rekonstrukce a likvidace výše 
uvedeného zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a přechází s převodem vlastnictví 
nemovitosti na nového nabyvatele. Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných 
právních předpisů.

                                                       hl.  pro  5
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45) Žádost o zřízení věc. břemene uložení kabelového vedení NN a VN v oblasti zahr. osady Brod a 
prodej části pozemku p.č. 4177/3 k. ú. Příbram pod trafostanicí

R.usn.č.492/2011
Rada    s c h v a l u j e 

zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s.,Teplická 
874/8, Děčín 4 přes pozemky ve vlastnictví města Příbram  v k.ú. Brod a Příbram. Věcné břemeno bude 
oceněno dle "Zásad"  a to:
k.ú.Brod
poz. p.č. 17/1 místní komunikace 3.tř. ul. Dolní  (NN) uložení v krajnici   za cenu 100,- Kč/bm
                                                                   překop za cenu 1 500,- Kč/bm
                                                                   spojovací skříň za cenu 500,- Kč/ks
                17/2 místní komunikace 3.tř. ul. Dolní (NN) uložení v krajnici za cenu  100,- Kč/bm
                                                                   překop za cenu 1 500,- Kč/bm
                                                                   3 x přípojková skříň za cenu 500,- Kč/ks
                                                                   91/1 (NN) ostatní pozemek za cenu 100,- Kč/bm
                92/2 (NN) ostatní pozemek za cenu 100,- Kč/bm
                123/132, 123/164, 123/115   3x připojková  skříň za cenu 500,- Kč/ks
                123/133 1x rozpojovací skříň za cenu 500,- Kč/ks                                  
                125/65 (NN)  ostatní pozemek za cenu 100,- Kč/bm
k.ú.Příbram
poz. p.č. 4172/220  (NN) ostatní pozemek  za cenu 100,- Kč/bm
               4177/3   (NN a VN) ostatní pozemek za cenu 100,- Kč/bm za každé vedení
               2272/152 (NN a VN) ostatní pozemek za cenu 100,- Kč/bm za každé vedení                                           
                                                     rozpojovací skříň za cenu 500,- Kč/ks.
S uzavřením věcného břemene vzniká oprávněnému právo vstupu a vjezdu na dotčené nemovitosti za 
účelem realizace-vybudování zařízení, zajištění oprav, údržby, rekonstrukce a likvidace výše 
uvedeného zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a přechází s převodem vlastnictví 
nemovitosti na nového nabyvatele. Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných 
právních předpisů.

                                                       hl.  pro  5

R.usn.č.493/2011
Rada    d o p o r u č u j e  ZM 

schválit prodej části pozemku p.č. 4177/3, o výměře cca  7 m2 -  bude upřesněna po zaměření,  v k.ú. 
Příbram  spol.  ČEZ Distribuce, a.s.,Teplická 874/8, Děčín 4 za cenu 500,- Kč/m

2
.

hl.  pro  5

46) Žádost o zřízení věc. břemene uložení kabelového vedení NN v oblasti Hatě

R.usn.č.494/2011
Rada    s c h v a l u j e 

zřízení věc. břemene uložení kabelové přípojky vedení NN ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 
874/8, Děčín 4, přes pozemky ve vlastnictví města Příbram v k.ú. Příbram.
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad" a to:
poz. p.č. 4073/2  místní komunikace 3.tř.  podélné za cenu 400,- Kč/bm
poz. p.č. 4091/3  místní komunikace  3.tř. podélné za cenu 400,- Kč/bm
                                                                  překop za cenu 1 500,- Kč/bm 
poz. p.č. 2275/2  místní komunikace 3. tř. podélné za cenu 400,- Kč/bm
                            umístění pojistkové skříně  za cenu 500,- Kč/ks.
S uzavřením věcného břemene vzniká oprávněnému právo vstupu a vjezdu na dotčené nemovitosti za 
účelem realizace-vybudování zařízení, zajištění oprav, údržby, rekonstrukce a likvidace výše 
uvedeného zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a přechází s převodem vlastnictví 
nemovitosti na nového nabyvatele. Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných 
právních předpisů.

                                                       hl.  pro  5
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47) Žádost o zřízení věc. břemene uložení telekomunikační sítě v k. ú. Háje u Příbramě

R.usn.č.495/2011
Rada    s c h v a l u j e 

zřízení věc. břemene uložení telekom. sítě ve prospěch Telefónica 02 CR, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 
Praha 4 přes pozemek ve vlastnictví města Příbram  v k.ú. Háje u Příbramě. Věcné břemeno bude 
oceněno dle "Zásad"  a to:
poz. p.č. 636/1 místní komunikace 3. tř. uložení v krajnici za cenu 100,- Kč/bm
                                                                podélné uložení za cenu 400,- Kč/bm
                                                                příčné překopem  za cenu 1500,-Kč/bm.
S uzavřením věcného břemene vzniká oprávněnému právo vstupu a vjezdu na dotčené nemovitosti za 
účelem realizace-vybudování zařízení, zajištění oprav, údržby, rekonstrukce a likvidace výše 
uvedeného zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a přechází s převodem vlastnictví 
nemovitosti na nového nabyvatele. Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných 
právních předpisů.

                                                       hl.  pro  5

48) Žádost o zřízení věc. břemene uložení kabelového vedení NN v ul. Cihlářská

R.usn.č.496/2011
Rada    s c h v a l u j e 

zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. Klišská 
874/8, Děčín 4, přes pozemek ve vlastnictví města Příbram v k. ú. Příbram. Věcné břemeno bude 
oceněno dle "Zásad" a to:
poz. p.č. 2489  místní komunikace  3. tř. ul. Cihlářská
                         překop za cenu 1 500,- Kč/bm
                         chodník za cenu 100,- Kč/bm.
S uzavřením věcného břemene vzniká oprávněnému právo vstupu a vjezdu na dotčené nemovitosti za 
účelem realizace-vybudování zařízení, zajištění oprav, údržby, rekonstrukce a likvidace výše 
uvedeného zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a přechází s převodem vlastnictví 
nemovitosti na nového nabyvatele. Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných 
právních předpisů.

                                                       hl.  pro  5

49) Žádost o zřízení věc. břemene uložení kabelového vedení NN v k.ú. Lazec

R.usn.č.497/2011
Rada    s c h v a l u j e 

zřízení věc. břemene uložení kabelového vedení NN ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 
Děčín 4, přes pozemky ve vlastnictví města Příbram v k.ú. Lazec k pozemku p. č. 726/18 (ve 
vlastnictví  p. J. Fialy). Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad" a to:
poz. p.č. 80 a 726/2  ostatní pozemek  za cenu 100,- Kč/bm
poz. p.č. 82  místní komunikace 3.tř.  ul. Okrouhlice  podélné za cenu 400,- Kč/bm.
S uzavřením věcného břemene vzniká oprávněnému právo vstupu a vjezdu na dotčené nemovitosti za 
účelem realizace-vybudování zařízení, zajištění oprav, údržby, rekonstrukce a likvidace výše 
uvedeného zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a přechází s převodem vlastnictví 
nemovitosti na nového nabyvatele. Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných 
právních předpisů.

                                                       hl.  pro  5

50) Žádost o zřízení věc. břemene uložení vodovodní přípojky přes pozemky p.č. 101/1 a 334/3 v k.ú. 
Žežice

R.usn.č.498/2011
Rada    s c h v a l u j e 

zřízení věc. břemene uložení vodovodní přípojky k pozemku p.č. 4268/41 v k.ú. Příbram  ve 
spoluvlastnictví  a k pozemku p.č. 4268/39 v k.ú. Příbram ve spoluvlastnictví přes pozemky ve 
vlastnictví města Příbram v k.ú. Žežice . Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad“ a to:
poz. p.č. 334/3 ostatní pozemek za cenu 50,- Kč/bm  pro každou přípojku
poz. p.č.  334/3 vodovodní šachtice společná  pro obě přípojky  za cenu 100,- Kč/ks 
poz. p.č. 101/1 místní komunikace 3.tř. křížení podvrtem za cenu 100,- Kč/bm pro každou přípojku.
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S uzavřením věcného břemene vzniká oprávněnému právo vstupu a vjezdu na dotčené nemovitosti za 
účelem realizace-vybudování zařízení, zajištění oprav, údržby, rekonstrukce a likvidace výše 
uvedeného zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a přechází s převodem vlastnictví 
nemovitosti na nového nabyvatele. Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných 
právních předpisů.

                                                       hl.  pro  5

51) Podání zprávy o postupu při realizaci záměrů ustanovení společnosti THERMO Příbram, a.s.

R.usn.č.499/2011
Rada    I.  b e r e    n a    v ě d o m í 
             předloženou zprávu o postupu při realizaci záměrů ustanovení společnosti THERMO Příbram,a s.

             II.   u k l á d á      
             předložit uvedenou zprávu do jednání ZM.

                                                       hl.  pro  5

52) Změna v kontrolním výboru ZM Příbram

R.usn.č.500/2011
Rada    I.  b e r e   n a   v ě d o m í 
            zánik členství p. Milana Růžičky v Kontrolním výboru ZM Příbram dnem 18.05.2011.

             II.   u k l á d á
odboru org. a vnitřních věcí předložit materiál „Změna v kontrolním výboru ZM Příbram“ na jednání ZM    
dne 11.07.2011.

                                                       hl.  pro  5

53) Realizace energetických úspor ve školních objektech – areál ZŠ Bratří Čapků

R.usn.č.501/2011
Rada    s c h v a l u j e 

1) uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem stavby f. MTStav Příbram s.r.o. na dodání žaluzií, 
bezpečnostních skel connex, folií proti vystřepení a pákovéko mechanismu oken za celkovou cenu 
661.129,35 Kč bez DPH dle nabídek (celkem 793.355,22 Kč vč. DPH.).

2) posílení kapitoly 740 o částku 793.356,- Kč.
                                                       hl.  pro  5

54) Havarijní stav šoupat a požárního hydrantu v ul. Politických vězňů

R.usn.č.502/2011
Rada    s o u h l a s í

s úhradou nákladů spojených s odstraněním havárie hydrantu a sekčních šoupat vodovodního uzlu
v ulici Politických vězňů společnosti 1. SčV, a.s. Výše nákladů činí 193.081,- Kč včetně DPH.

                                                       hl.  pro  5

55) Zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 4268/29 v k.ú. Příbram

R.usn.č.503/2011
Rada    s o u h l a s í

se zřízením věcného břemene ve prospěch města Příbram u pozemku parc. č. 4268/29 v k.ú. Příbram. 
Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 800,- Kč + 20% DPH. Vzhledem k tomu, 
že stavba kanalizace není v současné době realizována, bude s vlastníkem pozemku uzavřena 
smlouva o smlouvě budoucí.

                                                       hl.  pro  5

56) Žádosti o dotaci z OP VK

R.usn.č.504/2011
Rada    s c h v a l u j e
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předložení žádosti o dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt 
v oblasti podpory 1.1 „Zlepšení podmínek a zvyšování kvality výuky přírodovědných oborů a 
technických činností na základních školách zřizovaných městem Příbram“ a na projekt v oblasti podpory 
1.3 „Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ zřizovaných městem Příbram 2012 – 2013“.

                                                       hl.  pro  5

57) Návrh na schválení Smlouvy o smlouvě budoucí a zřízení věcného břemene

R.usn.č.505/2011
Rada    s c h v a l u j e

Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami - Českou správou 
sociálního zabezpečení, se sídlem Praha 5, Křížová 25 a Městem Příbram, se sídlem Příbram I, 
Tyršova 108.

                                                       hl.  pro  5

58) Návrh na oslovení starostů okolních měst a obcí o finanční dotace na provoz Záchytné stanice v 
Příbrami

R.usn.č.506/2011
Rada    s c h v a l u j e

oslovení starostů okolních měst a obcí o finanční dotace na provoz Záchytné stanice v Příbrami dle 
návrhu OSVZ.

                                                       hl.  pro  5

59) Žádost o dotaci (Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram)

R.usn.č.507/2011
Rada    d o p o r u č u j e  ZM
            schválit  poskytnutí  dotace  ve výši 250.000,- Kč pro Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram, o.s. na 

Mistrovství Evropy v italském Turíně z kap. 716 – kultura.

                                                       hl.  pro  5

60) Žádost ZŠ a MŠ Chraštice – bezúplatné zapůjčení pódia

R.usn.č.508/2011
Rada    s o u h l a s í

se zapůjčením skládacího pódia Technických služeb města Příbrami Základní a mateřské škole 
Chraštice a to bezplatně.

                                                       hl.  pro  5

61) Různé     

Příbram, dne: 15.06.2011    
Zapsala: Iva Černohorská




