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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 mimořádného jednání Rady města Příbram, konaného dne 25.07.2011
od 12.00 hodin na Městském úřadě Příbram

1) Zahájení, ověřovatelé

Ověřovatelé:  Svatopluk Chrastina
                      Ing. Juraj Molnár

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. Rozšíření služeb sběrného dvora
7. Přijetí dotace ze SFŽP ČR na projekt „Realizace energetických úspor ve školním objektu, ul. Dlouhá 

163“
8. Pronájem ledů na turnaje žákovských mužstev HC Příbram
9. Žádost o povolení konání trhů v areálu Horní Obora, Příbram I
10. Návrh na jmenování konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele MŠ Pohádka se sídlem 

Hradební 66, Příbram I
11. Rozpočtové změny
12. Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Příbram – Březové Hory – Změnový list č. 1
13. Žádost o zřízení věc. břemene uložení kabelového vedení NN v k.ú. Příbram ul. Fibichova a Východní 

náměstí
14. Žádost o zřízení věc. břemene uložení kabelového vedení NN v k.ú. Příbram ul. Na Leštině
15. Žádost o zřízení věc. břemene uložení kabelového vedení NN v oblasti Hornického muzea na 

Drkolnově
16. Žádost o zřízení věc. břemene uložení kabelového vedení NN v ul. Zelená - doprojednání překopu
17. Žádost o zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN vč. sloupů v k.ú. Příbram                 

v   ul. Na Vyhlídce a Gorkého
18. Žádost o projednání věcného břemene uložení VTL plynovodu Pičín-Příbram
19. Opakované projednání žádosti o souhlas s podnájmem nemovitosti v prostoru budované skládky TKO 

Bytíz
20. Realizace energetických úspor – DPS ul. Brodská 100-102, Změnový list č.1
21. Výzva č. 5 IPRM - Stížnost Společenství vlastníků Příbram VII/367-369
22. Přijetí dotace ze Středočeského Humanitárního fondu na projekty "Letní sociálně rehabilitační pobyt 

pro děti - klienty Střediska výchovné péče" a "Sociálně terapeutické činnosti pro uživatele Azylového 
domu“

23. Přijetí grantu na projekt "Farmářské trhy v Příbrami"
24. Přijetí dotace ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na projekt "Dům č. p. 106                

(tzv. Zámeček - Ernestinum) v Příbrami - výměna oken - 2. etapa“
25. Různé

R.usn.č.588/2011      
Rada      s c h v a l u j e
              program dnešního jednání.

                                                       hl.  pro  7
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3) Informace

4) Kontrola zápisu a usnesení

5) Interpelace

6) Rozšíření služeb sběrného dvora

R.usn.č.589/2011
Rada    s o u h l a s í 

s rozšířením služeb sběrného dvora p. Svobodou o svoz velkoobjemového odpadu od všech DPS a 
Domova seniorů za částku 8.000,- Kč/měsíčně. Svoz bude p. Svoboda zabezpečovat nejméně 5x za 
měsíc.

                                                       hl.  pro  7

7) Přijetí dotace ze SFŽP ČR na projekt „Realizace energetických úspor ve školním objektu, ul. Dlouhá 
163“

R.usn.č.590/2011
Rada    s c h v a l u j e 

1) přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na realizaci projektu „Realizace 
energetických úspor ve školním objektu, ul. Dlouhá 163“ ve výši 370.093,98 Kč.

2) uzavření Smlouvy č. 10064013 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 
podepsané zástupcem SFŽP dne 7. 7. 2011. 

                                                       hl.  pro  7

8) Pronájem ledů na turnaje žákovských mužstev HC Příbram

Hlasováno o návrhu MVDr. Řiháka.
R.usn.č.591/2011
Rada      s c h v a l u j e

stažení a odložení materiálu z dnešního jednání RM z důvodu nekompetentní přípravy, materiál bude   
zařazen na příští jednání RM.

                                                       
hl.  pro  7

9) Žádost o povolení konání trhů v areálu Horní Obora, Příbram I

R.usn.č.592/2011
Rada    s o u h l a sí 

s dočasným přesunem středečních trhů do areálu Horní Obory, Příbram I, a to po dobu konání 
rekonstrukce nám. T. G. Masaryka, Příbram I.

                                                       hl.  pro  7

10) Návrh na jmenování konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele Mateřské školy 
Pohádka se sídlem Hradební 66, Příbram I

R.usn.č.593/2011
Rada    j m e n u j e 

konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské školy Pohádka se sídlem 
Hradební 66, Příbram I v navrhovaném složení dle přílohy, předsedou konkursní komise jmenuje Ing. 
Juraje Molnára.

                                                       hl.  pro  7

11) Rozpočtové změny (a,b)

R.usn.č.594/2011
Rada    s c h v a l u j e 
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11 a) Návrh na změnu rozpočtu města na rok 2011, tj. snížení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (daně z 
příjmů za obce) o částku 1 334 100,- Kč a snížení rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE (daně z příjmů za 
obec) ve stejné výši

návrh na změnu rozpočtu města na rok 2011, tj. snížení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (daně z 
příjmů za obce) o částku 1 334 100,- Kč a snížení rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE (daně z příjmů za 
obec) ve stejné výši.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny

RP0147 741 - OE 1122 32 Daň z příjmů za obec -1 334 100,00
RP0147 741 - OE 6399 5362 621 Daň příjmů za obce -1 334 100,00

                                                       

11 b)  Návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení výdajů kapitoly 749 - MěRK ve výši 2.000,--
Kč a snížení rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OOVV o stejnou částku

návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení výdajů kapitoly 749 - MěRK ve výši 2.000,--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

RP0148
749 -

MěRK
6409 5132 1546 Ochranné pomůcky 2 000,00

RP0149
719 -

OOVV
6171 5179 199 Ostatní nákupy - ošatné -2 000,00

                                                       hl.  pro  7

12) Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Příbram, Změnový list č. 1

R.usn.č.595/2011
Rada    s c h v a l u j e 

Změnový list č. 1.
                                                       hl.  pro  7

13) Žádost o zřízení věc. břemene uložení kabelového vedení NN v k.ú. Příbram ul. Fibichova a Východní 
náměstí

R.usn.č.596/2011
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. Příbram. Věcné břemeno bude 
oceněno dle „Zásad“ a to:
poz. p.č. 3209/1 místní komunikace 3. tř. - ul. Fibichova
                         uložení do chodníku za cenu 100,- Kč/bm
poz. p.č. 3842 místní komunikace 3. tř. - ul. Fibichova
                      uložení do chodníku za cenu 100,- Kč/bm
poz. p.č. 3211 místní komunikace 3. tř. - Východní náměstí
                        překop za cenu 1 500,- Kč/bm
                        uložení do chodníku a  zeleně (ostatní pozemek) 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  7
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14) Žádost o zřízení věc. břemene uložení kabelového vedení NN v k.ú. Příbram ul. Na Leštině

R.usn.č.597/2011
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. Příbram. Věcné břemeno bude 
oceněno dle „Zásad“ a to:
poz. p.č. 1374/1 a 1395/96    místní komunikace 3. tř. - ul. Na Leštině
                                               uložení v krajnici 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  7

15) Žádost o zřízení věc. břemene uložení kabelového vedení NN v oblasti Hornického muzea na 
Drkolnově

R.usn.č.598/2011
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. Příbram. Věcné břemeno bude 
oceněno dle „Zásad“ a to:
poz. p.č. 4501/83  ostatní pozemek za cenu 100,- Kč/bm
                              překop zpevněné komunikace 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  7

16) Žádost o zřízení věc. břemene uložení kabelového vedení NN v ul. Zelená - doprojednání překopu

R.usn.č.599/2011
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 pozemek ve vlastnictví města Příbram v k.ú. Příbram. Věcné břemeno bude 
oceněno dle „Zásad“ a to:
poz. p.č. 1625/58 komunikace 3. tř. - ul. Zelená - překop 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  7

17) Žádost o zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN vč. sloupů v k.ú. Příbram v  ul. Na 
Vyhlídce a Gorkého

R.usn.č.600/2011
Rada    s c h v a l u j e 

zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN vč. umístění betonových sloupů ve prospěch 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, na pozemcích ve vlastnictví města Příbram v k.ú. 
Příbram. Věcné břemeno bude oceněno dle „Zásad“ a to:
poz. p.č. 2604/144 místní komunikace 3. tř. - ul. Na Vyhlídce 
                               uložení do chodníku za cenu 100,- Kč/bm
                               umístění betonového sloupu NN za cenu 1 000,- Kč/ks
poz. p.č. 2581/3 místní komunikace 3. tř. - ul. Gorkého  - uložení do chodníku za cenu 100,- Kč/bm
                            umístění betonového sloupu NN za cenu 1 000,- Kč/ks.
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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  7

18) Žádost o projednání věcného břemene uložení VTL plynovodu Pičín-Příbram

R.usn.č.601/2011
Rada    s c h v a l u j e 

zřízení věcného břemene uložení VTL plynovodu ve prospěch RWE GasNet, s.r.o., Klišská 940, Ústí 
nad Labem, přes pozemky ve vlastnictví města Příbram v k.ú. Příbram. Věcné břemeno bude oceněno 
dle „Zásad  a to:
poz. p.č. 3737/25  ostatní pozemek za cenu 100,- Kč/bm
poz. p.č. 3722/33  ostatní pozemek za cenu 100,- Kč/bm
poz. p.č. 3722/2    ostatní pozemek 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  7

19) Opakované projednání žádosti o souhlas s podnájmem nemovitostí v prostoru budované skládky 
TKO Bytíz

R.usn.č.602/2011
Rada    s c h v a l u j e 

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. Dodatkem bude smlouva změněna tak, že v jejím čl. 
VIII bude za jeho stávající větu ve znění „Nájemce není oprávněn dát pronajaté nemovitosti do 
podnájmu.“ doplněna následující věta: „Výjimku tvoří pozemek p.č. 89 včetně objektu na něm stojícího 
v k.ú. Bytíz, který může nájemce podnajmout společnosti AGMECO LT, s.r.o., za účelem instalace 
pyrolýzní jednotky, a to za podmínky, že tyto nemovitosti nepodnajme za částku vyšší než je částka, za 
kterou si tyto nemovitosti od města Příbram sám pronajímá.“

                                                       hl.  pro  7

20) Realizace energetických úspor – DPS ul. Brodská 100 – 102, Změnový list č. 1

R.usn.č.603/2011
Rada    s c h v a l u j e 

Změnový list č. 1.
                                                       hl.  pro  7

Jednání RM opustil Ing. Juraj Molnár – počet členů RM 6.

21) Výzva č. 5 IPRM - Stížnost Společenství vlastníků Příbram VII/367-369

R.usn.č.604/2011
Rada    n e s c h v a l u j e 

oprávněnost stížnosti s názvem „Stížnost v rámci integrovaného plánu rozvoje města pro zónu 
Březohorského sídliště, registrační číslo IOP/1/S/51, ve věci bodového hodnocení benefitové žádosti 
0J9mPP0001 (následně č. 1KZhUP0001)“ podané Společenstvím vlastníků Příbram VII/367-369 a 
evidované pod č. j. MěÚPB 44198/2011.   

                                                       hl.  pro  6
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Na jednání RM se vrátil Ing. Juraj Molnár – počet členů RM 7.

22) Přijetí dotace ze Středočeského Humanitárního fondu na projekty „Letní sociálně rehabilitační pobyt 
pro děti – klienty Střediska výchovné péče“ a „Sociálně terapeutické činnosti pro uživatele Azylového 
domu“

R.usn.č.605/2011
Rada    s c h v a l u j e 

přijetí dotací ze Středočeského Humanitárního fondu na projekty „Letní sociálně rehabilitační pobyt pro 
děti – klienty Střediska výchovné péče“ ve výši 100 000,- Kč, „Sociálně terapeutické činnosti pro 
uživatele Azylového domu“ ve výši 250 000,- Kč a uzavření Smluv o poskytnutí účelové dotace a 
Dodatků č. 1 na tyto projekty.

                                                       hl.  pro  7

23) Přijetí grantu na projekt „Farmářské trhy v Příbrami“

R.usn.č.606/2011
Rada    s c h v a l u j e 

1) přijetí grantu z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na realizaci projektu 
„Farmářské trhy v Příbrami“ ve výši 116.960,- Kč.

2) uzavření Smlouvy o poskytnutí grantu z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí.  

                                                       hl.  pro  7

24) Přijetí dotace ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na projekt „Dům č. p. 106           
(tzv. Zámeček – Ernestinum) v Příbrami – výměna oken – 2. etapa“

R.usn.č.607/2011
Rada    s c h v a l u j e 

přijetí dotace ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na projekt „Dům č. p. 106 (tzv. 
Zámeček – Ernestinum) v Příbrami – výměna oken – 2. etapa“ a uzavření smlouvy o poskytnutí účelové 
dotace na tento projekt.

                                                       hl.  pro  7

25) Různé     

Příbram, dne  26.07.2011     
Zapsala: Iva Černohorská




