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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 27.06.2011
od 12.00 hodin na Městském úřadě Příbram

1) Zahájení, ověřovatelé

Ověřovatelé:  Jiřina Kaiserová
                       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. Návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Rekonstrukce a revitalizace nám. T. G. 

Masaryka v Příbrami“ (objekty 110a,112a)
7. Havarijní stav šoupat  v ul. Edvarda Beneše
8. Výběr dodavatele na zakázku: Dodávka univerzálního kolového traktoru s návěsem
9. Výběr dodavatele na zakázku: Komunikační systém pro město Příbram
10. Žádost o dotaci (HFK Příbram, o.s.)
11. Žádost o dotaci (CK Windoor´s Příbram)
12. Žádost o dotaci (Milan Málek, Martin Málek)
13. Žádost o dotaci (Divadelní společnost Půlnoc)
14. Žádost o dotaci (Občanská iniciativa Čech, Moravy a Slezska)
15. Zahraniční cesta "Po stopách Arnošta z Pardubic"
16. Navýšení příspěvků pro Divadlo A.Dvořáka Příbram
17. Návrh na odkoupení medailí
18. Zahraniční cesta do Kežmaroku (Sportovní olympiáda)
19. Žádost ředitelky ZŠ Školní o souhlas zřizovatele s přijetím peněžního daru
20. Návrh odměn ředitelkám a ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Příbram
21. Návrh na vyhlášení konkursního řízení na funkci ředitele mateřské školy
22. Žádost ředitelky ZŠ Školní o souhlas zřizovatele s přijetím věcného daru
23. ZŠ Příbram VII, 28. října 1 - žádost o výjimku z počtu žáků
24. Rozpočtové změny
25. Návrh na revokaci usnesení ze dne 07.02.2011 R.usn.č. 71/2011 a návrh na revokaci usnesení RM      

ze dne 04.04.2011 R.usn.č. 273/2011
26. II. výběrové řízení na poskytování půjček z fondu FOM pro rok 2011, návrh výběrové komise RM - FOM
27. Žádost nájemce NP v Příbrami VII/307 o stažení výpovědi
28. Výpověď nájmu místnosti č. 3 v Příbrami VII, ul. Legionářů čp. 400
29. Žádost o prodej volného bytu č. 4 v Příbrami IV, Březnická 157
30. Žádost o povolení oprav sociálního zařízení a o úpravu Smlouvy o nájmu nebytového prostoru v Příbrami 

I, nám. T. G. Masaryka čp. 1
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31. Žádost o změnu dispozic provozu nebytových prostor „D“ clubu v Příbrami VII, ul. Legionářů čp. 400
32. Žádost o souhlas s podnájmem nemovitostí v prostoru budované skládky TKO Bytíz
33. Informace o připravovaném prodeji p. č. 763/2 v k. ú. Lazec formou výběrového řízení
34. Žádost o pronájem lesů ve vlastnictví města vč. výkonu práva myslivosti
35. Žádost o zřízení věc. břemene uložení kabelového vedení NN v oblasti Pichce
36. Žádost o souhlas s dělením pozemků p.č. 773/10, 773/11, 773/12, 773/42 v k.ú. Příbram
37. Žádost o zřízení věc. břemene uložení vodovodního řadu pro Bytíz
38. Žádost o zřízení věc. břemene uložení optického komunikačního vedení v k.ú. Příbram a Březové Hory
39. Žádost o prodej poz.p.č. 632/2 a p.č. 3176/4 v k.ú. Příbram
40. Žádost o umístění prodejního stánku na části p. č. 29/2 v k. ú. Příbram
41. Návrh programu 7. zasedání ZM dne 11.07.2011
42. Výběr dodavatele na zakázku „Poskytnutí krátkodobého revolvingového úvěru Městu Příbram“
43. Vybudování opěrné zdi na investiční akci „Dostavba sportovního areálu     1. ZŠ“
44. Pronájem nebytového prostoru č. 708 v Příbrami IV, ul. Čs. Armády čp.5
45. Návrh z jednání bytové komise ze dne 16.06.2011
46. Prodej volného nebytového prostoru č. 112/102 v Příbrami VIII,  ul. Čechovská čp. 112 - 114
47. Žádost o navýšení počtu zaměstnanců v MěRK
48. Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru
49. Výkup pozemku od AELIA PROPERTY
50. Příspěvek – přechod pro pěší přes železniční trať – Junior klub
51. Žádost o vyjádření k využití předkupního práva k odkupu částí pozemků p.č. 350/1 v k.ú. Dubno              

a p.č. 60/1 v k.ú. Bytíz v prostoru budované skládky TKO
52. Nájemní smlouva – Volejbalový oddíl Příbram
53. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Rekonstrukce a revitalizace náměstí T. G. 

Masaryka – 2. etapa“
54. Žádost o dotaci z OP ŽP na revitalizaci zeleně – 4. etapa
55. Turnaj v malé kopané o pohár starosty města Příbram pro žáky příbramských základních škol
56. 3. ročník turnaje v malé kopané o pohár starosty města Příbram
57. Realizace projektu prevence kriminality „Prázdniny v písku aneb letní turnaj v plážovém fotbale“
58. Různé

R.usn.č.509/2011      
Rada      s c h v a l u j e
              program dnešního jednání.

                                                       hl.  pro  6

3) Informace

4) Kontrola zápisu a usnesení

5) Interpelace

6) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Rekonstrukce a revitalizace nám. T. G. 
Masaryka v Příbrami (objekty 110a,112a)“ 

R.usn.č.510/2011
Rada    I. d o p o r u č u j e    ZM 

schválit uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Rekonstrukce a revitalizace 

nám. T. G. Masaryka v Příbrami (objekty 110a,112a)“, 

II.  u k l á d á
samostatnému oddělení dotací předložit k projednání zastupitelstvu města dne 11. 7. 2011 Dodatek č. 2        
ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Rekonstrukce a revitalizace nám. T. G. Masaryka v 
Příbrami (objekty 110a,112a)“.

                                                       hl.  pro  6
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7) Havarijní stav šoupat  v ul. Edvarda Beneše

R.usn.č.511/2011
Rada    s o u h l a s í 

s úhradou nákladů spojených s odstraněním havárie úsekových šoupat v ulici Edvarda Beneše 
společnosti 1. SčV, a.s. Výše nákladů činí 199.417,- Kč včetně DPH.

                                                       hl.  pro  6

8) Výběr dodavatele na zakázku „Dodávka univerzálního kolového traktoru s návěsem“

R.usn.č.512/2011
Rada    s c h v a l u j e 

1) pořadí uchazečů dle nabídkové ceny 1. Agrowest a.s.; 2. Agrozet České Budějovice a.s.; 3. Kvarto, 
spol. s r.o.; 4. PEKASS PRAHA a.s.; 5. STROM PRAHA a.s.; 6. WINCORP AGRI, spol. s r.o.

2) doporučuje zadavateli „Městské lesy s.r.o.“ zadání zakázky „Dodávka univerzálního kolového 
traktoru s návěsem“ vítěznému uchazeči dle nabídkové ceny a uzavření smlouvy se společností  
Agrowest a.s., Božkovská 397/15, Plzeň, za nabídkovou cenu 1 057 243,- Kč bez DPH.

                                                       hl.  pro  6

9) Výběr dodavatele na zakázku „Komunikační systém pro město Příbram

R.usn.č.513/2011
Rada    s c h v a l u j e 

1)  vyloučení uchazečů IPEX a.s.; Internet Pb, spol. s r.o.; ALCASERV, spol. s r.o.; MALAFA SERVIS-
telekomunikace; P-Tel., s.r.o.; TTC TELEKOMUNIKACE s.r.o.; Jiří Páv; BusinessCom a.s. pro 
nesplnění požadavků zadávací dokumentace,

2) zadání zakázky „Komunikační systém pro město Příbram“ vítěznému uchazeči dle nabídkové ceny a 
uzavření smlouvy se společností  ASOCOM spol. s r.o., Obecnická 323, Příbram I, za nabídkovou 
cenou 949 900,- Kč, bez DPH.

                                                       hl.  pro  6

10) Žádost o dotaci (HFK Příbram, o.s.)

R.usn.č.514/2011
Rada    s c h v a l u j e 

poskytnutí dotace ve výši  10.000,- Kč pro HFK Příbram, o.s. IČO: 22736492, na činnost mládežnického 
družstva futsalového klubu HFK Příbram z kap. 716 - kultura, z prvku dotace sportovní poskytnuté         
z rezervy starosty.

                                                       hl.  pro  6

11) Žádost o dotaci (CK Windoor´s Příbram, o.s.)

R.usn.č.515/2011
Rada    n e d o p o r u č u j e   ZM
            schválit poskytnutí dotace pro CK Windoor´s Příbram, o.s., IČ 22692533 na celoroční provoz klubu        

z kap. 716 - kultura, z prvku dotace sportovní poskytnuté z rezervy starosty.

                                                       hl.  pro  6

12) Žádost o dotaci (Milan Málek, Martin Málek)

R.usn.č.516/2011
Rada    s c h v a l u j e
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poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč pro Milana a Martina Málkovi, bytem Podlesí 351, Příbram, na 
zajištění účasti v Mezinárodním finále soutěže Eurobot v Astrachani (Rusko) ve dnech 28.6. – 2.7.2011, 
z prvku dotace kulturní poskytnuté z kap.7169-kultura.

                                                       hl.  pro  6

13) Žádost o dotaci (Divadelní společnost Půlnoc)

R.usn.č.517/2011
Rada    s c h v a l u j e 

1) poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč pro Divadelní společnost Půlnoc, Smetanova 326, Příbram III, 
IČ:6193850, na porádání 1.ročníku ,,Příbramské neckyády“, která se bude konat dne 6.8.2011 
v areálu koupaliště Nový rybník v Příbrami,z prvku 579-dotace kulturní, kap.716-kultura,

2) převzetí záštity starosty města Příbram nad 1.ročníkem ,,Příbramské neckyády“, která se bude konat 
dne 6.8.2011 v areálu koupaliště Nový rybník v Příbrami. 

                                                       hl.  pro  6

14) Žádost o dotaci (Občanská iniciativa Čech, Moravy a Slezska)

R.usn.č.518/2011
Rada    n e s c h v a l u j e 

poskytnutí dotace pro Občanskou iniciativu Čech, Moravy a Slezska, Přístavní 10, Praha 7-Holešovice, 
na zajištění slavnostní akce ,,Udělení praporu dopravní policii Středočeského kraje“, které se bude 
konat 23.6.2011 v Poděbradech, z prvku 579 – dotace kulturní, kap.716-kultura.

                                                       
hl.  pro  6

15) Zahraniční cesta „Po stopách Arnošta z Pardubic“

R.usn.č.519/2011
Rada    s c h v a l u j e 

zahraniční služební cestu „Po stopách Arnošta z Pardubic“ do Polska ve dnech 28. - 30. 6. 2011. 
Cestovní  náklady (pojistné, stravné, 40% kapesné) a dar do výše 4.000,- Kč hradí město Příbram            
z kap. 716 - zahraniční styky. Cesta se uskuteční služebním vozem Volkswagen Transporter. Cesty se 
zúčastní: MUDr. Ivan Šedivý, Ing. Juraj Molnár, Václav Černý, tlumočník,  řidič.

                                                       hl.  pro  6

16) Navýšení příspěvku pro Divadlo A.Dvořáka Příbram

R.usn.č.520/2011
Rada    s c h v a l u j e 

1) navýšení příspěvku pro Divadlo A.Dvořáka Příbram, Legionářů 400, Příbram VII o částku ve výši 
55.000,- Kč na vydání divadelního bulletinu, z kap. 716 – kultura, z prvku 579 – dotace kulturní.

2) navýšení příspěvku pro Divadlo A.Dvořáka Příbram, Legionářů 400, Příbram VII, o částku 50.000,-
Kč na úhradu režijních nákladů Příbramské filharmonie, z kap. 716 – kultura, z prvku 579 – dotace 
kulturní.

                                                       hl.  pro  6

17) Návrh na odkoupení medailí

R.usn.č.521/2011
Rada    s c h v a l u j e 
           odkoupení 30 ks tombak (á 400,- Kč), ke 120. výročí důlní katastrofy k dalšímu prodeji.

                                                       hl.  pro  6

18) Zahraniční cesta do Kežmaroku (Sportovní olympiáda)
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R.usn.č.522/2011
Rada    s c h v a l u j e 

zahraniční služební cestu do Kežmaroku (Slovensko) ve dnech 16. – 18.9.2011. Cestovní náklady 
(pojistné, 20%kapesného) a dar do výše 4.000,-Kč hradí město Příbram z kap.716-zahraniční styky. 
Cesta se uskuteční vozidlem SDH Příbram I. 

                                                       hl.  pro  6

19) Žádost ředitelky ZŠ Školní o souhlas zřizovatele s přijetím peněžního daru

R.usn.č.523/2011
Rada    s o u h l a s í 

s tím, aby ředitelka Základní školy, Příbram VIII., Školní 75 přijala od Klubu přátel školních lavic při 7. 
ZŠ Příbram peněžní dar v celkové hodnotě 20 000,-- Kč, který bude použit na nákup učebních pomůcek 
pro výuku anglického a německého jazyka.

                                                       hl.  pro  6

20) Návrh odměn ředitelkám a ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Příbram

R.usn.č.524/2011
Rada    s c h v a l u j e 

odměny pro ředitelky a ředitele škol a školských zařízení zřizovaných městem Příbram za plnění 
mimořádných úkolů ve výši dle předloženého návrhu.

                                                       hl.  pro  6

21) Návrh na vyhlášení konkursního řízení na funkci ředitele mateřské školy

R.usn.č.525/2011
Rada    I.   v y h l a š u j e  
            konkursní řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské školy Pohádka se sídlem Hradební 66, Příbram I 

dle předloženého návrhu.

            II.  j m e n u j e
            za zřizovatele do konkursní komise Ing. Juraje Molnára a Mgr. Jaroslava Kopeckého.

                                                       hl.  pro  6

22) Žádost ředitelky ZŠ Školní o souhlas zřizovatele s přijetím věcného daru

R.usn.č.526/2011
Rada    s o u h l a s í 
            s tím, aby ředitelka Základní školy, Příbram VIII., Školní 75 přijala od Klubu přátel školních lavic při 7. ZŠ 

Příbram věcný dar – sporák kombinovaný Zanussi v hodnotě 5 065,-- Kč, který bude sloužit pro 
praktickou výuku žáků školy.

                                                       hl.  pro  6

23) ZŠ Příbram VII, 28. října 1 – žádost výjimku z počtu žáků

R.usn.č.527/2011
Rada    p o v o l u j e
            Základní škole, Příbram VII, 28. října 1 výjimku z nejvyššího počtu žáků pro školní rok 2011/2012 

v každé z obou tříd 6. ročníku na 31 žáků.

                                                       hl.  pro  6

24) Rozpočtové změny (a – m)
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R.usn.č.528/2011
Rada    s c h v a l u j e 

24 a) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 749 – MěRK ve 
výši 140.704,-- Kč a snížení rozpočtu výdajů kapitoly 740 – OIV ve stejné výši

návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 749 – MěRK ve výši 
140.704,-- 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

RP0107 740 - OIV 3639 5151 753 Vodné, stočné -83 004,00
RP0107 740 - OIV 3639 5169 1612 Služby spojené s opravami -57 700,00

RP0108
749 -
MěRK

3613 5151 1557 Voda 83 004,00

RP0108
749 -
MěRK

3613 5169 2065 Ostatní služby 57 700,00

                                                       

24 b) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace) o 
částku 1 972 101,60 Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 714 - OŠ (ZŠ Příbram, Březové Hory, 
Prokopská 337) ve stejné výši

návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace) o 
částku 1 972 101,60 Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 714 - OŠ (ZŠ Příbram, Březové Hory, 
Prokopská 337) ve stejné výši.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny

RP0113 714 - OŠ 3113 5331 33123 2499 Neinvestiční dotace Peníze školám 1 676 286,36
RP0113 714 - OŠ 3113 5331 33123 2500 Neinvestiční dotace školám 15 % 295 815,24
RP0113 741 - OE 4116 33123 2497 Neinvestiční dotace EU Peníze školám 1 676 286,36

RP0113 741 - OE 4116 33123 2498
Neinvestiční dotace EU Peníze školám 
15%

295 815,24

                                                       

24 c) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (neinvestiční 
dotace) v celkové výši 2.659.774,-- Kč a výdajů kapitoly 714 - OŠ ve stejné výši z důvodu přijetí dotací v 
rámci projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Další 
vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ zřizovaných městem Příbram ve výši 1.366.634,99 Kč a 
Tvorba a zavádění evaluačních nástrojů pro zkvalitnění vzdělávání a inovaci školních vzdělávacích 
programů základních škol zřizovaných městem Příbram ve výši 1.293.139,01 Kč

návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (neinvestiční dotace) v 
celkové výši 2.659.774,-- Kč a výdajů kapitoly 714 - OŠ ve stejné výši z důvodu přijetí dotací v rámci 
projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Další vzdělávání 
pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ zřizovaných městem Příbram ve výši 1.366.634,99 Kč a Tvorba a 
zavádění evaluačních nástrojů pro zkvalitnění vzdělávání a inovaci školních vzdělávacích programů 
základních škol zřizovaných městem Příbram ve výši 1.293.139,01 Kč.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny

RP0100 714 - OŠ 3119 5021 33006 2209 Ostatní osobní výdaje 91 739,51
RP0100 714 - OŠ 3119 5021 33006 2178 Ostatní osobní výdaje 519 860,50
RP0100 714 - OŠ 3119 5011 33006 2214 Platy 33 218,98
RP0100 714 - OŠ 3119 5011 33006 2199 Platy 67 350,88
RP0100 714 - OŠ 3119 5175 33006 2636 Pohoštění 7 500,00
RP0100 714 - OŠ 3119 5175 33006 2635 Pohoštění 42 500,00
RP0100 714 - OŠ 3119 5038 33006 2330 Povinné pojištění - dohody 1 500,00
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RP0100 714 - OŠ 3119 5038 33006 2329 Povinné pojištění - dohody 8 500,00
RP0100 714 - OŠ 3119 5161 33006 2216 Poštovné 450,00
RP0100 714 - OŠ 3119 5161 33006 2204 Poštovné 2 550,00
RP0100 714 - OŠ 3319 5019 33006 2609 Refundace mezd 7 500,00
RP0100 714 - OŠ 3119 5019 33006 2608 Refundace mezd 42 500,00
RP0100 714 - OŠ 3119 5169 33006 2292 Služby 232 729,69
RP0100 714 - OŠ 3119 5169 33006 2293 Služby 41 069,94
RP0100 714 - OŠ 3119 5162 33006 2291 Služby telekomunikací 2 250,00
RP0100 714 - OŠ 3119 5162 33006 2290 Služby telekomunikací 12 750,00
RP0100 714 - OŠ 3119 5031 33006 2320 Sociální pojištění - dohody 22 500,00
RP0100 714 - OŠ 3119 5031 33006 2319 Sociální pojištění - dohody 107 566,50
RP0100 714 - OŠ 3119 5032 33006 2322 Zdravotní pojištění - dohody 7 365,45
RP0100 714 - OŠ 3119 5032 33006 2321 Zdravotní pojištění - dohody 41 737,56
RP0100 714 - OŠ 3119 5173 33006 2217 Cestovné 300,00
RP0100 714 - OŠ 3119 5173 33006 2201 Cestovné 1 700,00
RP0100 714 - OŠ 3119 5139 33006 2238 Nákup materiálu 882,35
RP0100 714 - OŠ 3119 5139 33006 2237 Nákup materiálu 5 000,00
RP0100 714 - OŠ 3119 5139 33006 2242 Nákup materiálu - pracovníci 9 317,65
RP0100 714 - OŠ 3119 5139 33006 2241 Nákup materiálu - pracovníci 52 800,00
RP0100 714 - OŠ 3119 5021 33006 2219 Ostatní osobní výdaje 22 631,15
RP0100 714 - OŠ 3119 5021 33006 2182 Ostatní osobní výdaje 128 243,20
RP0100 714 - OŠ 3119 5011 33006 2220 Platy 27 750,00
RP0100 714 - OŠ 3119 5011 33006 2200 Platy 157 250,00
RP0100 714 - OŠ 3119 5163 33006 2229 Poplatky 375,00
RP0100 714 - OŠ 3119 5163 33006 2228 Poplatky 4 250,00
RP0100 714 - OŠ 3119 5161 33006 2222 Poštovné 180,00
RP0100 714 - OŠ 3119 5161 33006 2205 Poštovné 1 020,00

RP0100 714 - OŠ 3119 5137 33006 2221
Pořízení drobného hmotného 
dlouhodobého majetku

15 300,00

RP0100 714 - OŠ 3119 5137 33006 2177
Pořízení drobného hmotného 
dlouhodobého majetku

86 700,00

RP0100 714 - OŠ 3119 5019 33006 2339 Refundace mezd 15 000,00
RP0100 714 - OŠ 3119 5019 33006 2338 Refundace mezd 85 000,00
RP0100 714 - OŠ 3119 5169 33006 2297 Služby 107 306,74
RP0100 714 - OŠ 3119 5169 33006 2296 Služby 608 071,90
RP0100 714 - OŠ 3119 5162 33006 2295 Služby telekomunikací 1 883,55
RP0100 714 - OŠ 3119 5162 33006 2294 Služby telekomunikací 10 673,45
RP0100 714 - OŠ 3119 5031 33006 2224 Sociální pojištění 1 425,00
RP0100 714 - OŠ 3119 5031 33006 2184 Sociální pojištění 8 075,00
RP0100 714 - OŠ 3119 5031 33006 2324 Sociální pojištění - dohody 1 275,00
RP0100 714 - OŠ 3119 5031 33006 2323 Sociální pojištění - dohody 7 225,00
RP0100 714 - OŠ 3119 5032 33006 2326 Zdravotní pojištění - dohody 1 050,00
RP0100 714 - OŠ 3119 5032 33006 2325 Zdravotní pojištění - dohody 5 950,00

RP0110 741 - OE 4122 33006 2206
Neinvestiční dotace na další vzdělávání 
pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ 
zřizovaných městem Příbram

1 099 168,16

RP0110 741 - OE 4122 33006 2207
Neinvestiční dotace na vzdělávání 
pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ 
zřizovaných městem Příbram

193 970,85

RP0112 741 - OE 4122 33006 2173
Neinvestiční dotace na další vzdělávání 
pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ 
zřizovaných městem Příbram

1 161 639,74

RP0112 741 - OE 4122 33006 2174
Neinvestiční dotace na další vzdělávání 
pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ 
zřizovaných městem Příbram

204 995,25

                                                       

24 d) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (dotace)  v celkové 
výši 144.621,20 Kč a výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva) v souvislosti s přijetím platby dotace od 
Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy na projekt CZ.1.15/3.2.00/36.00729 s názvem 
Rekonstrukce a revitalizace náměstí T. G. Masaryka v Příbrami (objekty 110a a 112a) ve stejné výši

návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (dotace) v celkové výši 
144.621,20 Kč a výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva)  v souvislosti s přijetím platby dotace od Regionální 
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rady regionu soudržnosti Střední Čechy na projekt CZ.1.15/3.2.00/36.00729 s názvem Rekonstrukce a 
revitalizace náměstí T. G. Masaryka v Příbrami (objekty 110a a 112a) ve stejné výši.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny

RP0114 741 - OE 4123 82001 2621 Neinvestiční dotace  SR 9 670,24
RP0114 741 - OE 4123 82005 2622 Neinvestiční dotace EU 93 478,96
RP0114 741 - OE 4223 82501 2623 Investiční dotace SR 3 888,00
RP0114 741 - OE 4223 82505 2624 Investiční dotace EU 37 584,00
RP0114 741 - OE 6171 5901 660 Rezerva 144 621,20

                                                      

24 e) Návrh na změnu rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (neinvestiční 
dotace, ÚZ 98116) o částku 1.105.000,-- Kč a výdajů kapitoly 719 - OOVV ve stejné výši v souvislosti s 
přijetím dotace na částečnou kompenzaci snížení příspěvku na výkon státní správy v roce 2011

návrh na změnu rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (neinvestiční dotace, 
ÚZ 98116) o částku 1.105.000,-- Kč a výdajů kapitoly  719 - OOVV ve stejné výši v souvislosti s přijetím 
dotace na částečnou kompenzaci snížení příspěvku na výkon státní správy v roce 2011.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účel. 
znak

prvek 
rozpočtu

popis částka změny

RP0061 741 - OE 4111 98116 1096
Neinvestiční dotace na výkon agendy státní 
správy v oblasti sociálních služeb - UZ 
98116

1 105 000,00

RP0111 719 - OOVV 6409 5011 98116 2680 Platy 815 980,00
RP0111 719 - OOVV 6409 5031 98116 2681 Sociální pojišění 203 995,00
RP0111 719 - OOVV 6409 5032 98116 2682 Zdravotní pojištění 73 439,00
RP0111 719 - OOVV 6409 5038 98116 2683 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 428,00
RP0111 719 - OOVV 6409 5424 98116 2684 Náhrady mezd v době nemoci 8 158,00

                                                      

24 f) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, ÚZ 29008) 
ve výši 259.857,-- Kč a výdajů kapitoly 723 - ŽP ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové 
dotace ze státního rozpočtu na činnost odborného lesního hospodáře za I. čtvrtletí 2011 (ÚZ 29008)

návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, ÚZ 29008) ve 
výši 259.857,-- Kč a výdajů kapitoly 723 - ŽP ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace 
ze státního rozpočtu na činnost odborného lesního hospodáře za I. čtvrtletí 2011 (ÚZ 29008).

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účel. 
znak

prvek 
rozpočtu

popis částka změny

RP0115 741 - OE 4116 29008 1152
Dotace na činnost odborného 
lesního hospodáře

259 857,00

RP0116 723 - ŽP 1037 5213 29008 310 Odborný lesní hospodář - PO 259 857,00

                                                     

24 g) Návrh na změnu rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE o 
částku 149 000,- Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 716 - OKSIS ve stejné výši

návrh na změnu rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE o částku 149 000,-
Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 716 - OKSIS ve stejné výši.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož. kapitola paragraf pol. účelový prvek popis částka změny
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znak rozpočtu
RP0117 741 - OE 4116 34053 1220 Neinvestiční dotace z MK ČR 149 000,00

RP0117
716 -

OKSIS
3314 5331 34053 531 Neinvestiční dotace MK ČR 149 000,00

                                                      

24 h) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE 
(neinvestiční dotace) o částku 60.000,-- Kč a výdajů kapitoly 717 - Městská policie ve stejné výši           z 
důvodu přijetí účelové dotace z MPSV státního rozpočtu na rok 2011 v oblasti sociálních služeb         
(Poradna pro oběti trestné činnosti a odborné sociální poradenství, ÚZ 13305)

návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (neinvestiční 
dotace) o částku 60.000,-- Kč a výdajů kapitoly 717 - Městská policie ve stejné výši z důvodu přijetí 
účelové dotace z MPSV státního rozpočtu na rok 2011 v oblasti sociálních služeb (Poradna pro oběti 
trestné činnosti a odborné sociální poradenství, ÚZ 13305).

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účel. 
znak

prvek 
rozpočtu

popis částka změny

RP0064 741 - OE 4116 13305 2649
Poradna pro oběti trestné činnosti a 
odb. soc. por.

60 000,00

RP0123 717 - MP 5311 5021 13305 2653 Ostatní osobní výdaje 29 870,00

RP0123 717 - MP 5311 5166 13305 2655
Konzultační, poradenská a právní 
služba

10 000,00

RP0123 717 - MP 5311 5137 13305 2674 Nákup DHDM 9 830,00
RP0123 717 - MP 5311 5139 13305 2675 Nákup materiálu 2 500,00
RP0123 717 - MP 5311 5167 13305 2676 Školení 7 000,00
RP0123 717 - MP 5311 5173 13305 2677 Cestovné 800,00

                                                       
24 i) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011 v rámci výdajů kapitoly 716 - OKSIS

návrh změny rozpočtu města na rok 2011 v rámci výdajů kapitoly 716 – OKSIS.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelo

vý 
znak

prvek 
rozpočtu

popis částka změny

RP0119 716 - OKSIS 3419 5222 2347
Neinvestiční dotace občanským 
sdružením

1 546 000,00

RP0119 716 - OKSIS 3419 5229 588 Dotace -1 600 000,00
RP0119 716 - OKSIS 3419 5212 2348 Neinvestiční dotace fyzickým osobám 54 000,00
RP0120 716 - OKSIS 3319 5229 579 Dotace -684 500,00

RP0120 716 - OKSIS 3319 5213 2342
Neinvestiční dotace nefinančním 
podnikatelským subjektům - právnickým 
osobám

20 000,00

RP0120 716 - OKSIS 3330 5223 2343
Neinvestiční dotace církvím a 
náboženským společnostem

50 000,00

RP0120 716 - OKSIS 3231 5331 2344
Neinvestiční dotace zřízeným 
příspěvkovým organizacím 

16 000,00

RP0120 716 - OKSIS 3399 5222 2354
Neinvestiční dotace občasnkým 
sdružením

50 000,00

RP0120 716 - OKSIS 3312 5493 2357
Neinvestiční dotace nepodnikajícím FO -
hudební činnost

82 000,00

RP0120 716 - OKSIS 3399 5493 2358 Neinvestiční dotace nepodnikajícím FO - 5 000,00

RP0120 716 - OKSIS 3319 5212 2455
Neinvestiční dotace nefinančním 
podnikatelským subjektům - fyzickým 
osobám

20 000,00

RP0120 716 - OKSIS 3319 5493 2456
Neinvestiční dotace nepodnikajícím FO -
ostatní kultura

20 000,00

RP0120 716 - OKSIS 5512 5222 2643 Účelová dotace na činnost SDH 12 500,00

RP0120 716 - OKSIS 3319 5222 2340
Neinvestiční dotace občanským 
sdružením-ostatní kultura

409 000,00

RP0125 716 - OKSIS 3319 5229 2189 Příspěvek A.T.I.C. ČR 2 000,00
RP0125 716 - OKSIS 3319 5169 566 Nákup ostatních  služeb -2 000,00
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24 j) Návrh na změnu rozpočtu města, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE o částku 11 066,-
Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 714 - OŠ ve stejné výši

návrh na změnu rozpočtu města, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE o částku 11 066,- Kč a 
navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 714 - OŠ ve stejné výši.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny

RP0128 714 - OŠ 3113 5331 917
ZŠ, Příbram VIII, Školní 75 -
neinvestiční příspěvek

11 066,00

RP0128 741 - OE 6171 2322 66 Pojistná plnění za minulá období 11 066,00

                                                       

24 k) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011 v rámci výdajů kapitoly 750 - SOD

           návrh změny rozpočtu města na rok 2011 v rámci výdajů kapitoly 750 – SOD.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 
znak

prvek 
rozpočtu

popis
částka 
změny

RP0127 750 - SOD 3639 5169 1874 Žádosti o dotace -408 000,00
RP0127 750 - SOD 3113 5169 2130 Vzdělávání OPVK 150 000,00
RP0127 750 - SOD 3745 5169 2309 Revitalizace zeleně 84 000,00
RP0127 750 - SOD 3639 6121 2686 Sběrný dvůr a kompostárna 114 000,00

RP0127 750 - SOD 3412 6121 2687
Areál Nový rybník - in-line dráha a 
hřiště

60 000,00

                                                       

24 l) 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

RP0129 740 - OIV 3113 6121 2521 Areál ZŠ Bratří Čapků, PB VII 794 000,00
RP0131 710 - OSS 2212 6121 2155 TGM realizace -794 000,00

                                                       

24 m) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011 na straně výdajů v rámci kapitoly 714 - OŠ

            návrh změny rozpočtu města na rok 2011 na straně výdajů v rámci kapitoly 714 – OŠ.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 
znak

prvek 
rozpočt
u

popis částka změny

RP0133 714 - OŠ 3113 5331 1884
ZŠ (příspěvkové organizace města 
Příbram)

-404 300,00

RP0133 714 - OŠ 3119 5212 1203 Fyzické osoby 6 000,00
RP0133 714 - OŠ 3119 5493 2679 Fyzické osoby nepodnikající 12 300,00
RP0133 714 - OŠ 3121 5333 1885 Gymnázia 75 000,00

RP0133 714 - OŠ 3111 5331 1883
MŠ (příspěvkové organizace města 
Příbram)

30 000,00

RP0133 714 - OŠ 3119 5229 1204 Neziskové organizace 40 000,00
RP0133 714 - OŠ 3119 5222 1887 Občanská sdružení 159 000,00
RP0133 714 - OŠ 3122 5333 1886 Střední odborné školy 82 000,00

                                                       hl.  pro  6
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25) Návrh na revokaci usnesení ze dne 07.02.2011 R.usn.č. 71/2011 a návrh na revokaci usnesení RM ze 
dne 04.04.2011 R.usn.č. 273/2011

R.usn.č.529/2011
Rada    I.  r e v o k u j e

usnesení R.usn.č. 71/2011 ze dne 7.2.2011 a R.usn.č. 273/2011 ze dne 4.4.2011 s tím, že ve věci 
předložených žádostí bude postupováno v souladu se zákonem č.280/2009 Sb., daňový řád v platném 
znění.

II.  b e r e   n a   v ě d o m í
že promíjení či povolení splátek pohledávek vzniklých z výkonu státní správy je součástí procesního 
postupu upraveného daňovým řádem a není možné, aby do  procesu vstoupil jiný orgán obce,čímž by 
došlo k porušení základních zásad daňového řízení, kterými jsou zásada mlčenlivosti a neveřejnosti. 
Správcem takto vzniklých pohledávek je městský úřad, v rámci dělené správy, pak v procesu vymáhání, 
odbor ekonomický.

                                                       hl.  pro  6

26) II. výběrové řízení na poskytování půjček z fondu FOM pro rok 2011, návrh výběrové komise RM -
FOM

R.usn.č.530/2011
Rada    d o p o r u č u j e   ZM
            schválit:

1) návrh výběrové komise RM - FOM na poskytnutí půjček z Fondu oprav a modernizace bytového 
fondu na území města Příbram v roce 2011 jednotlivým žadatelům dle zápisu z II. výběrového řízení, 
které se konalo dne 06.06.2011. Jedná se o poskytnutí půjček v celkovém objemu 423.223,-- Kč čtyřem 
žadatelům,
2)  žádost o změnu zástavy k půjčce z fondu FOM ze dne 04.05.2011.

                                                       hl.  pro  6

27) Žádost  nájemce NP v Příbrami VII/307 o stažení výpovědi

Hlasováno o návrhu MVDr. Řiháka.
R.usn.č.531/2011
Rada    n e s c h v a l u j e 

žádost nájemce nebytového prostoru v Příbrami VII, tř. Osvobození čp. 307     o stažení výpovědi.

                                      hl.  pro  5 
                                                                   proti 0
                                                                                   zdrž. 1 

28) Výpověď nájmu místnosti č. 3 v Příbrami VII ul. Legionářů čp. 400

R.usn.č.532/2011
Rada    s c h v a l u j e 

výpověď nájmu místnosti č. 3 o výměře  20,62 m
2 

v nebytovém prostoru DataLine Technology s.r.o., 
Legionářů 400, Příbram VII  ke dni 30.6.2011.

                                                       hl.  pro  6

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

R.usn.č.533/2011
Rada    n e s c h v a l u j e

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

                                                       hl.  pro  6
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30) Žádost o povolení oprav sociálního zařízení a o úpravu Smlouvy o nájmu nebytového prostoru v 
Příbrami I, nám. T.G.Masaryka č.p. 1

R.usn.č.534/2011
Rada    n e s c h v a l u j e 

žádost  nájemce nebytového prostoru v Příbrami I, nám. T.G.Masaryka  č.p. 1   o:
1)  souhlas s opravami sociální zařízení v prostoru hostinského zařízení, 
2) úpravu Smlouvy o nájmu nebytových prostor nebytového prostoru č. 700 v Příbrami I/1 po 

provedených opravách sociálního zařízení na dobu určitou 10 let.

                                                       hl.  pro  6

31) Žádost o změnu  dispozic provozu nebytových prostor „D“ clubu  v Příbrami VII, ul. Legionářů       
č.p. 400

R.usn.č.535/2011
Rada    I.  n e s c h v a l u j e 

žádost o změnu  dispozic provozu nebytových prostor „D“ clubu  v Příbrami VII, ul. Legionářů č.p. 400 a  
zrušení, popř. o výrazné snížení nájemného,

II.  r u š í 
smlouvu o nájmu nebytových prostor č. 2009/025/MěRK  ze dne 31.8.2009  - „D“ club s tím, že závazky 
vyplývající ze smlouvy přechází na Městskou realitní kancelář k 01.09.2011.

                                                       hl.  pro  6

32) Žádost o souhlas s podnájmem nemovitostí v prostoru budované skládky TKO Bytíz

R.usn.č.536/2011
Rada    s c h v a l u j e 

záměr uzavření dodatku k nájemní smlouvě se společností SVZ Centrum, s.r.o., ze dne 28.5.2010, jímž 
se této společnosti umožní podnajmout  pozemek p.č. 89 včetně objektu na něm stojícího v k.ú. Bytíz 
společnosti AGMECO LT, s.r.o., za účelem instalace pyrolýzní jednotky, a to za podmínky, že 
společnost SVZ Centrum, s.r.o., tyto nemovitosti nepodnajme za částku vyšší než je částka, za kterou 
si tyto nemovitosti od města Příbram sama pronajala.

                                                       hl.  pro  6

33) Informace o připravovaném prodeji p. č. 763/2 v k. ú. Lazec formou výběrového řízení

R.usn.č.537/2011
Rada    I.   b e r e    n a    v ě d o m í

předloženou informaci ČR ÚZSVM, Praha  o připravovaném výběrovém řízení na prodej pozemku       
p. č. 763/2 v katastrálním území Lazec. 

            II. u k l á d á 
            právnímu odboru předložit tento materiál k projednání v ZM dne 11.7.2011.

                                                       hl.  pro  6

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

R.usn.č.538/2011
Rada    n e s c h v a l u j e 

žádost o pronájem městských lesů, doručenou na MěÚ dne  02.05.2011 pod  č.j. MěÚPB 29463/2011.

                                                       hl.  pro  6

35) Žádost o zřízení věc. břemene uložení kabelového vedení NN v oblasti Pichce
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R.usn.č.539/2011
Rada    s c h v a l u j e 

zřízení věc. 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.  3810/22….ostatní pozemek (překop polní cesty)  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  6

36) Žádost o souhlas s dělením pozemků p.č. 773/10,773/11, 773/12, 773/42 v k.ú. Příbram

R.usn.č.540/2011
Rada    s o u h l a s í  

s dělením pozemků p.č. 773/10, 773/11, 773/12, 773/42 v k.ú.  Příbram dle  geometrického plánu         
č. 4136-102/2006 a poz. p.č. 773/42 v k.ú.  Příbram dle geom. plánu č. 4779-122/2010, kterými byl 
zaměřen stávající stav  zahrádek a části  přístupové cesty  v zahrádkářské kolinii Pod Jánem IV.

                                                       hl.  pro  6

37) Žádost o zřízení věc. břemene uložení vodovodního řadu pro Bytíz

R.usn.č.541/2011
Rada    s c h v a l u j e 

zřízení věc. břemene uložení vodovodního přípojního řadu ve  prospěch Svazku obcí pro vodovody a 
kanalizace, se  sídlem Nádražní 140, Příbram IV, kdy stavebníkem bude Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4, přes pozemky ve vlastnictví města 
Příbram v k.ú. Bytíz.. Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad"  a to :
 poz. p.č. 29, 42/3, 83/1, 83/2 -  místní komunikace 3. tř. 
                                                   podélné za cenu 400,- Kč/bm 
                                                   příčné překopem  za cenu 1 500,- 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  6

38) Žádost o zřízení věc. břemene uložení optického komunikačního vedení v k.ú. Příbram a  Březové  
Hory

R.usn.č.542/2011
Rada    s c h v a l u j e 

zřízení věcného břemene uložení optického  komunikačního vedení ve prospěch T-Mobile Czech 
Republic, a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, přes pozemky ve vlastnictví města Příbram v k.ú. 
Příbram a Březové Hory . Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad" a to:
k.ú. Příbram
poz. p.č. 2582/28  chodník za cenu 100,- Kč/bm
               2577/1   místní komunikace 2. tř. ul. Mariánská - překop za cenu 2 500,- Kč/bm
                             chodník  za cenu 100,- Kč/bm
               4232/53 chodník a ostatní pozemek  za cenu 100,- Kč/bm
               4232/2   místní komunikace 3.tř. ul. Čechovská - podvrt  za cenu 200,- Kč/bm
                             chodník a ostatní pozemek za cenu 100,- Kč/bm
               4239/29 místní komunikace 3. tř. ul. Čechovská -  podélné za cenu 400,- Kč/bm
                             ostatní pozemek za cenu 100,- Kč/bm
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               2290/24 chodník a ostatní pozemek za cenu 100,- Kč/bm
               4232/52 chodník a ostatní pozemek  za cenu 100,- Kč/bm
k.ú. Březové Hory
poz. p.č. 715/45   ostatní pozemek za cenu 100,- Kč/bm
               715/159 místní komunikace 3. tř. - podvrt ze cenu 200,- Kč/bm
                             chodník a ostatní pozemek za cenu 100,- Kč/bm
               715/149 místní komunikace 3. tř. - překop  za cenu  1 500,- Kč/bm
                             chodník a ostatní pozemek za cenu 100,- Kč/bm
               715/150 místní komunikaci 3. tř. - podélné za cenu 400,- Kč/bm
                             ostatní pozemek za cenu 100,- Kč/bm
               715/55   místní komunikace 3. tř. ul. Komenského - překop za cenu 1 500,- Kč/bm
                           místní komunikace 3. tř. ul. Komenského - podélné za cenu 400,- Kč/bm
                             ostatní pozemek za cenu 100,- Kč/bm
               715/53   místní komunikace 3. tř.  ul. Komenského - podvrt  za cenu 200,- Kč/bm
               715/52   ostatní pozemek  za cenu 100,- Kč/bm
               715/48   chodník za cenu 100,- Kč/bm
               715/247 chodník za cenu 100,- Kč/bm
               715/49   ostatní pozemek za cenu 100,- Kč/bm
               715/56   chodník za cenu 100,- Kč/bm
               715/32  místní komunikace 2. tř. Tř. Osvobození - podvrt  za cenu 200,- Kč/bm
                             chodník a ostatní pozemek za cenu 100,- Kč/bm
               715/82   místní komunikace 3. tř. parkoviště u Zimního stadionu-podélné  za cenu 400,- Kč/bm
                             chodník a ostatní pozemek za cenu 100,- Kč/bm
               715/199 státní komunikace III. tř. kruhový objezd u Archivu - podvrt za cenu 200,- Kč/bm
                             chodník a ostatní pozemek za cenu 100,- Kč/bm
               715/206 státní komunikace III. tř. ul. Školní  - podvrt  za cenu 200,- Kč/bm
               715/212 místní komunikace 3. tř. -  podvrt  za cenu 200,- Kč/bm
                              chodník a ostatní pozemek za cenu 100,- Kč/bm
               715/70   místní komunikace 3. tř. ul. Čechovská -  podvrt za cenu 200,- Kč/bm
                             místní komunikaci 3. tř. ul. Čechovská - 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  6

39) Žádost o prodej poz. p.č. 632/2 a části p.č. 3176/4 v k.ú. Příbram

Hlasováno o návrhu MVDr. Řiháka.
R.usn.č.543/2011
Rada    s c h v a l u j e 
            stažení materiálu z jednání RM.

                                                       hl.  pro  6

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

Hlasováno o návrhu J. Kaiserové.
R.usn.č.544/2011
Rada    I.   n e s o u h l a s í 

s umístěním stánku (o půdorysu cca 5x5 m) pro sezónní prodej nápojů rychlého občerstvení na části 
pozemku p. č. 29/2 v k. ú. Příbram.

II.  n e s c h v a l u j e 
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uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 29/2 o výměře cca 25 m
2
 v k. ú. Příbram, na 

dobu neurčitou, za účelem umístění stánku, který musí být při případném ukončení nájemní smlouvy 
nejpozději k datu jejího ukončení odstraněn.

                                                       hl.  pro  6

41) Návrh programu 7. zasedání ZM dne  11.07.2011

R.usn.č.545/2011
Rada    s o u h l a s í   

s návrhem programu 7. zasedání ZM dne  11.07.2011 s tím, že do programu budou zahrnuty i další  
materiály určené na základě jednání RM 27.06.2011.

                                                       hl.  pro  6

42) Výběr dodavatele na zakázku "Poskytnutí krátkodobého revolvingového úvěru městu Příbram"

R.usn.č.546/2011
Rada    I.  s c h v a l u j e 

zrušení zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu s názvem "Poskytnutí krátkodobého 
revolvingového úvěru městu Příbram".

       II.  u k l á d á 
odboru silničního hospodářství a investic vypsat nové zadávací řízení v dané věci.

                                                       hl.  pro  6

43) Vybudování opěrné zdi na investiční akci „Dostavba sportovního areálu 1. ZŠ“

R.usn.č.547/2011
Rada    s o u h l a s í   

s vybudováním opěrné zdi na investiční akci „Dostavba sportovního areálu 1. ZŠ“  firmou MTStav, spol. 
s r.o. za částku 385.930,- Kč bez DPH.

                                                       hl.  pro  6

44) Pronájem nebytového prostoru č. 708 v Příbrami IV, ul. Čs. armády  č.p. 5

R.usn.č.548/2011
Rada    s c h v a l u j e 
            pronájem nebytového prostoru  č. 708 v Příbrami IV, ul. Čs. armády č.p. 5 pro:

žadatele, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce, za cenu  200,-- Kč/m
2
/rok (základní 

nájemné) povýšené každoročně o míru inflace, za účelem užívání nebytového prostoru jako skladových 
prostor.

                                                       hl.  pro  6

45) Návrh z jednání bytové komise ze dne 16.6.2011

R.usn.č.549/2011
Rada     I.  s c h v a l u j e 

1) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 44  v Příbrami VII, Březohorská 183 , 2+1, byt pro veř. 
prosp. zam. – Policie ČR, na 3 roky, 

2) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 27 v Příbrami IV, Čs.armády 5, 2+0, sociální byt, na dobu 
neurčitou,

3) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 19 v Příbrami IV, Čs.armády 5, 1+0, na 6 měsíců,
4) zařazení uvolněného bytu č. 3 v Příbrami IV, Čs.armády 5, 1+0, 33,23 m²- dle Zásad jako byt pro veř. 

prosp. zam. – Volejbal Příbram.

            II. n e s c h v a l u j e
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znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 v Příbrami IV, Březnická 158, 1+1.

                                                       hl.  pro  6

46) Prodej volného nebytového prostoru č. 112/102 v Příbrami VIII, ul. Čechovská.p. 112 - 114

R.usn.č.550/2011
Rada    d o p o r u č u j e   ZM

schválit prodej volného nebytového prostoru č. 112/102  v Příbrami VIII, ul.  Čechovská č.p. 112-114  za 
částku 95.700,--Kč, platbou převodem z účtu, do 14 dnů od schválení ZM.

                                                       hl.  pro  6

47) Žádost o navýšení počtu zaměstnanců  v MěRK  

R.usn.č.551/2011
Rada    s c h v a l u j e 

navýšení  počtu zaměstnanců o 5 z důvodu uzavření dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení 
práce.

                                                       hl.  pro  6

48) Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru

R.usn.č.552/2011
Rada    d o p o r u č u j e  ZM

schválit následující plán kontrolní činnosti kontrolního výboru na období do konce roku 2011:
1)  kontrola plnění usnesení zastupitelstva města a rady města,
2) kontrola vyřizování stížností za období od 1.1.2011 do 30.9.2011 se souběžným posouzením     

vnitřního metodického pokynu pro vyřizování stížností a petic v tom smyslu, zda by neměl být     
případně novelizován.

                                                       hl.  pro  6

49) Výkup pozemku od AELIA PROPERTY

R.usn.č.553/2011
Rada    d o p o r u č u j e    ZM 

schválit záměr výkupu pozemků od společnosti AELIA PROPERTY s.r.o. dle soupisu 
za cenu 200,- Kč/m2 - celková cena činí 7.058.400,- Kč.

                                                       hl.  pro  6

50) Příspěvek – přechod pro pěší přes železniční trať – Junior Klub

R.usn.č.554/2011
Rada    d o p o r u č u j e    ZM
            schválit: 

1) příspěvek města Příbram ve výši 1,2 mil. Kč na stavbu řízeného přechodu pro pěší přes železniční 
trať u Junior klubu,

2) posílení kapitoly 710 - OSHI o částku 1,2 mil. Kč.

                                                       hl.  pro  6

51) Žádost o vyjádření k využití předkupního práva k odkupu částí pozemků p.č.  350/1 v k.ú. Dubno a 
p.č. 60/1 v k.ú. Bytíz v prostoru budované skládky TKO

R.usn.č.555/2011
Rada    I.   d o p o r u č u j e  ZM

schválit využití předkupního práva města Příbram a uzavření kupní smlouvy s Českou republikou –
státním podnikem DIAMO,  IČ: 00002739,  na odkoupení  části  pozemku p.č.  350/1 utvořené 



Město Příbram - RM - 27.06.2011

17

geometrickým plánem č. 0517-046/2010 a nově označené jako pozemek p.č.  350/44 v k.ú. Dubno a 
části pozemku p.č.  60/1 utvořené geometrickým plánem č. 0091-035/2010 a nově označené jako 
pozemek p.č. 60/98 v k.ú. Bytíz za celkovou cenu 4.000.000,- Kč, s tím, že zastupitelstvo města bere 
na vědomí, že přístup ke kupovaným pozemkům není z čistě právního hlediska zajištěn.

             II.   s c h v a l u j e
v případě, že se město Příbram stane vlastníkem pozemků p.č. 350/44 v k.ú. Dubno a p.č. 60/98 v k.ú. 
Bytíz, zřízení úplatného věcného břemene práva chůze a jízdy (pro město Příbram jako oprávněného 
z věcného břemene) ve prospěch uvedených pozemků p.č. 350/44 v k.ú Dubno a p.č. 60/98 v k.ú. 
Bytíz, a to přes pozemky v k.ú. Dubno v rozsahu celých pozemků p.č. 347/1, 336/26, 350/40, 336/27 a 
přes část pozemků p.č. 336/7 a 350/1 dle vyznačení na geometrickém plánu č. 0517-046/2010 (které 
jsou ve vlastnictví České republiky – státního podniku DIAMO, IČ: 00002739, jako povinného z věcného 
břemene).
Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu 10.000,- Kč s připočtením zákonné sazby DPH, 
bude zřízeno na dobu neurčitou, bude přecházet s převodem vlastnictví nemovitosti na nového 
nabyvatele, a smlouva bude obsahovat ustanovení, že oprávněný z věcného břemene se zavazuje 
podílet se na nákladech spojených s údržbou a opravami komunikací zatížených věcným břemenem a 
že uvedený závazek bude řešen samostatným smluvním vztahem.

            III.   u k l á d á 
           právnímu odboru předložit tento materiál k projednání v zastupitelstvu města dne 11.7.2011.

                                                       hl.  pro  6

52) Nájemní smlouva - Volejbalový oddíl Příbram

R.usn.č.556/2011
Rada    s c h v a l u j e

předložený návrh Nájemní smlouvy mezi SZM Příbram a Volejbalovým oddílem Příbram, viz příloha.

                                                       hl.  pro  6

53) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Rekonstrukce a revitalizace náměstí T. G.  
Masaryka – 2. etapa

R.usn.č.557/2011
Rada    I.  d o p o r u č u j e   ZM

      schválit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Rekonstrukce a revitalizace 
náměstí T. G. Masaryka v Příbrami – 2. etapa“.

            II.  u k l á d á  
      samostatnému oddělení dotací  předložit k projednání zastupitelstvu města dne 11. 7. 2011 Dodatek č. 

1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Rekonstrukce a revitalizace náměstí T. G. Masaryka 
v Příbrami – 2. etapa“ .

                                                       hl.  pro  6

54) Žádost o dotaci z OP ŽP na revitalizaci zeleně – 4. etapa

R.usn.č.558/2011
Rada    I.  b e r e   n a   v ě d o m í

            informace o přípravě žádosti o dotaci na revitalizaci veřejné zeleně ve městě Příbram – 4. etapa.

      II.  s c h v a l u j e   
předložení žádosti o dotaci na projekt „Revitalizace veřejné zeleně ve městě Příbram – 4. etapa“         
do Operačního programu Životní prostředí.

                                                       hl.  pro  6
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55) Turnaj v malé kopané o pohár starosty města Příbram pro žáky příbramských základních škol

R.usn.č.559/2011
Rada    s c h v a l u j e 

přijetí dotace ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence na projekt „Turnaj 
v malé kopané o pohár starosty města Příbram pro žáky příbramských základních škol“ a uzavření 
smlouvy o poskytnutí účelové dotace na tento projekt.

                                                       hl.  pro  6

56) 3. ročník turnaje v malé kopané o pohár starosty města Příbram

R.usn.č.560/2011
Rada    s c h v a l u j e 

přijetí dotace ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof na projekt     
„3. ročník turnaje v malé kopané o pohár starosty města Příbram“ a uzavření smlouvy o poskytnutí 
účelové dotace na tento projekt.             

                                           hl.  pro  6

57) Realizace projektu prevence kriminality "Prázdniny v písku aneb letní turnaje v plážovém fotbale"

R.usn.č.561/2011
Rada    s c h v a l u j e 

1)  převzetí záštity p. starostou nad realizací projektu prevence kriminality "Prázdniny v písku aneb letní 
turnaje v plážovém fotbale“,

2) finanční příspěvek ve výši 30 000,- Kč na realizaci projektu prevence kriminality " Prázdniny v písku 
aneb letní turnaje v plážovém fotbale".

                                                       hl.  pro  6

58) Různé     

Příbram, dne 29.06.2011      
Zapsala: Iva Černohorská




