Město Příbram – RM – 05.09.2011
Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení
z jednání Rady města Příbram, konaného dne 05.09.2011
od 12.00 hodin na Městském úřadě Příbram

1) Zahájení, ověřovatelé
Ověřovatelé: Martin Poulíček
Václav Černý
2) Program včetně návrhů změn a doplňků
Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Zahájení, ověřovatelé
Program včetně návrhu změn a doplňků
Informace
Kontrola zápisu a usnesení
Interpelace
Žádost o dotaci (Cech příbramských horníků a hutníků)
Žádost o dotace (TJ Sokol Příbram) – staženo z programu
Žádost o finanční příspěvek pro Sdružení Linka bezpečí, Praha 8
Pohledávky k 30.6.2011
Rozpočtové změny
Aktualizace povodňových komisí
Pravidla pro odměňování ředitelů škol a školských zařízení – staženo z programu
Zaplavení sklepů domů č.p. 180,181 v ul Riegrova
Žádost o poskytnutí informací k odkupu bytu č. 27, Milínská 115, Pb III
Žádost o dotaci (náboženská obec církve Československé husitské)
Žádost o záštitu starosty města nad sportovními akcemi 2011
Žádost o dotaci na výstavbu vodovodu a kanalizace v Jesenici
Odstranění havarijního stavu střechy školního objektu č.p. 8, Příbram III
Odstranění havarijního stavu – odvodnění školního objektu č.p. 8 a 163 Příbram III
Realizace energ. úspor – DPS ul. Brodská 100-102, Příbram VII- změn. listy č. 2 a 3
Záměr prodeje bytů a nebytových prostor v majetku Města Příbram
Stavební úpravy bývalého pavilonu 8. ZŠ
Žádost o bezplatné zapůjčení kostýmů z Divadla A. Dvořáka
Koncepce vybudování mateřské školy v pavilonu bývalé 8. základní školy
Různé

R.usn.č.676/2011
Rada
schvaluje
program dnešního jednání.
hl. pro 7

3) Informace
4) Kontrola zápisu a usnesení
5) Interpelace
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6) Žádost o dotaci (Cech příbramských horníků a hutníků)
R.usn.č.677/2011
Rada d o p o r u č u j e ZM
schválit poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč pro Cech příbramských horníků a hutníků, na
úhradu nákladů na dopravu na 4.setkání hornických měst a obcí Slovenska, z prvku dotace
kulturní poskytnuté z rezervy starosty, kap.716 – kultura.
hl. pro 7
7) Žádost o dotace (TJ Sokol Příbram)
Materiál byl stažen z programu.
8) Žádost o finanční příspěvek pro Sdružení Linka bezpečí, Praha 8
R.usn.č.678/2011
Rada n e s c h v a l u j e
finanční příspěvek 5.000,-Kč pro Sdružení Linka bezpečí, Praha 8.

hl. pro 7
9) Pohledávky Města Příbram k 30.06.2011
R.usn.č.679/2011
Rada d o p o r u č u j e ZM
vzít na vědomí souhrn pohledávek města Příbram ke dni 30.06.2011, a to:
pohledávky
36.194.968,50 Kč
příslušenství k dluhu
80.791.134,30 Kč
podrozvahový účet
100.209.378,56 Kč
hl. pro 7
10) Rozpočtové změny (a – e)
R.usn.č.680/2011
Rada s c h v a l u j e
10a) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE
(neinvestiční účelové dotace, ÚZ 99) ve výši 30.000,-- Kč a výdajů kapitoly 716 - OKSIS ve
stejné výši z důvodu přijetí peněžitého příspěvku ze Středočeského Fondu hejtmana na konání
3. ročníku turnaje v malé kopané o pohár starosty města
návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE
(neinvestiční účelové dotace, ÚZ 99) ve výši 30.000,-- Kč a výdajů kapitoly 716 - OKSIS ve
stejné výši z důvodu přijetí peněžitého příspěvku ze Středočeského Fondu hejtmana na
konání 3. ročníku turnaje v malé kopané o pohár starosty města

Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

RP0188

741 - OE

RP0189

716 OKSIS

paragraf

3419

pol.

účelový
znak

prvek
rozpočtu

4122

00099

2710

5169

00099

2711

popis

částka změny

Dotace z fondu hejtmana
Středočeského kraje
Turnaj v malé kopané o pohár
starosty města "Podpora hejtmana"

30 000,00
30 000,00

10b) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011 na straně výdajů v rámci kapitoly 723 – Odbor
životního prostředí
návrh změny rozpočtu města na rok 2011 na straně výdajů v rámci kapitoly 723 – Odbor
životního prostředí
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Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0185
RP0185

723 - ŽP
723 - ŽP

3745
3745

5901
5169

účelový
znak

prvek
rozpočtu

1807
775

popis
Rezerva
Nákup ostatních služeb

částka změny
-228 660,00
228 660,00

10c) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE
(dotace) o částku 500 000,- Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 716 - OKSIS (Divadlo A.
Dvořáka Příbram) o stejnou částku
návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE
(dotace) o částku 500 000,- Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 716 - OKSIS (Divadlo A.
Dvořáka Příbram) o stejnou částku.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

účelový
znak

prvek
rozpočtu

popis

RP0193

716 OKSIS

3311

5331

00601

523

Neinvestiční dotace - KÚ SK - divadlo

500 000,00

RP0193

741 - OE

4122

00601

1184

Příspěvek z Fondu kultury
Středočeskéhéo kraje

500 000,00

částka změny

10d) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE o
částku 305 210,- Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 716 - OKSIS o stejnou částku.
návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE o
částku 305 210,- Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 716 - OKSIS o stejnou částku.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

RP0198

741 - OE

RP0198

716 OKSIS

paragraf

3314

pol.

účelový
znak

prvek
rozpočtu

popis

4122

00603

1132

"Zajištění regionálch funkcí knihoven ve
Středočeském kraji"

305 210,00

5331

00603

529

Neinvestiční dotace - KÚ SK

305 210,00

částka změny

10e) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE
(dotace, ÚZ 13002) o částku 7.659,-- Kč a výdajů kapitoly 728 - sociální věci ve stejné výši z
důvodu poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2011 na
pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu dle Rozhodnutí č.j. 2011/54811 ze dne 9. 8.
2011
návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE
(dotace, ÚZ 13002) o částku 7.659,-- Kč a výdajů kapitoly 728 - sociální věci ve stejné výši z
důvodu poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2011
na pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

RP0192

741 - OE

RP0194

728 - OSV

paragraf

4399

pol.

účelový
znak

prvek
rozpočtu

4116

13002

2062

5163

13002

2063

popis

částka změny

Neinvestiční dotace na pojistné pro osoby
vykonávající veřejnou službu
Pojistné pro osoby vykonávající veřejnou
službu

7 659,00
7 659,00

hl. pro 7
11) Aktualizace složení povodňových komisí
R.usn.č.681/2011
Rada s c h v a l u j e
povodňovou komisi města a ORP Příbram v tomto složení:
MVDr. Josef Řihák – předseda, Ladislav Kubín – místopředseda, Ing. Petr Walenka –
tajemník, Jaromír Fajrajzl – 1. zástupce tajemníka, Ladislav Průša – 2. zástupce tajemníka,
členové: Jaroslav Cibulka, JUDr. Jaroslava Vodičková, Zdeněk Škaloud, Ing. Ladislav
Michvocík, Jiří Kubík, Ing. Pavel Bureš, PhDr. Věra Černá, Mgr. Jaroslav Kopecký, Mgr. Ivana
Novotná-Kuzmová, Ing. Venuše Štochlová, Ing. Luboš Mandík, Josef Procházka, nprap. Pavel
Šušola, Emil Tabaček, MUDr. Čestmír Kalík, Jaromír Hána,
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zapisovatelé:
Bc. Hana Mrkáčková, Alena Dvořáková, Marcela Trčková, Marcel Strnad, Hana Měráková,
Libuše Handlová, Ing. Petr Milec, Ludmila Bočinská,
členové jen povodňové komise ORP Příbram:
Ing. Jan Marcan, Ing. Daniela Szappanosová, Karel Urban, Ing. Jiří Kortan.
hl. pro 7
12) Pravidla pro odměňování ředitelů škol a školských zařízení
Materiál byl stažen z programu.
13) Zaplavení sklepů domů č.p. 180,181 v ul. Riegrova
R.usn.č.682/2011
Rada s c h v a l u j e
provedení výměny části kanalizačního potrubí Za dimenzi DN 600 v ul. Riegrova v úseku mezi
domem č.p. 181 a křižovatkou s ulicí Plzeňská společností 1. SčV, a.s.. Náklady na provedení
uvedených prací budou činit 1.172.819,- Kč včetně DPH.
hl. pro 7
14) Žádost o poskytnutí informací k odkupu bytu č. 27, Milínská 115, Příbram III
R.usn.č.683/2011
Rada n e d o p o r u č u j e ZM
schválit převod bytu č. 27, Milínská 115, Příbram III do osobního vlastnictví manželům
…………………….. po zaplacení celé dlužné částky.
hl. pro 7
15) Žádost o dotaci (Náboženská obec Církve československé husitské)
R.usn.č.684/2011
Rada d o p o r u č u j e ZM
schválit poskytnutí dotace ve výši 100.000,- Kč pro Náboženskou obec Církve
československé husitské Příbram, na vybudování topení v kostele Sboru Mistra Jakoubka ze
Stříbra na Březových Horách, z prvku dotace kulturní poskytnuté z kap.716 - kultura.
hl. pro 7
16) Žádost o záštitu starosty města nad sportovními akcemi 2011
R.usn.č.685/2011
Rada s c h v a l u j e
převzetí záštit starosty města Příbram nad 4.ročníkem Klasic duatlonu Příbram konaným dne
17.09.2011 a 18.ročníkem Běhu městem Příbram konaným dne 01.10.2011.
hl. pro 7
17) Žádosti o dotaci na výstavbu vodovodu a kanalizace v Jesenici
R.usn.č.686/2011
Rada n e s c h v a l u j e
uzavření smluv o dílo s firmou Totus spol. s r.o. na zpracování žádostí o zařazení akce
„Vodovod Jesenice“ a „Splašková kanalizace Jesenice“ do programu Ministerstva
zemědělství.
hl. pro 7
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18) Odstranění havarijního stavu střechy školního objektu č.p. 8, Příbram III
R.usn.č.687/2011
Rada s c h v a l u j e
1) pořadí uchazečů dle nabídkové ceny na zakázku "Odstranění havarijního stavu střechy
školního objektu č.p. 8, Příbram III“ :
1. MTStav Příbram s.r.o., K Podlesí 649, Příbram VI,
2. FORMISTA s.r.o., Evropská 327, 261 01 Příbram I,
3. PILA MARTINICE s.r.o., Simínský mlýn 26, 262 72 Martinice.
2) zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo na zakázku "Odstranění havarijního stavu
střechy školního objektu č.p. 8, Příbram III“ firmě MTStav Příbram s.r.o., K Podlesí 649,
Příbram VI za nabídkovou cenu 1,400.104,45,- Kč bez DPH.
hl. pro 7
19) Odstranění havarijního stavu - odvodnění školního objektu č.p. 8 a 163, Příbram III
R.usn.č.688/2011
Rada s c h v a l u j e
1) pořadí uchazečů dle nabídkové ceny na zakázku " Odstranění havarijního stavu odvodnění školního objektu č.p. 8 a 163, Příbram III“ :
1. MTStav Příbram s.r.o., K Podlesí 649, Příbram VI,
2. Novadus spol. s r.o., Ke Skalám 603, Příbram,
3. HEGE stavební s.r.o., Nad Přehradou 826, 264 01 Sedlčany.
2) zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo na zakázku "Odstranění havarijního stavu odvodnění školního objektu č.p. 8 a 163, Příbram III" firmě MTStav Příbram s.r.o., K Podlesí
649, Příbram VI za nabídkovou cenu 1,900.025,43 Kč bez DPH.
hl. pro 7
20) Realizace energ. úspor – DPS ul. Brodská 100-102, Příbram VII- změn. listy č. 2 a 3
R.usn.č.689/2011
Rada s c h v a l u j e
změnový list č. 2,
změnový list č. 3.
hl. pro 7
21) Záměr prodeje bytů a nebytových prostor v majetku Města Příbram
R.usn.č.690/2011
Rada s c h v a l u j e
1) předložený záměr prodeje,
2) výběr uchazečů obálkovou metodou,
3) komisi pro otevírání obálek: člen – JUDr. Tomáš Samek, Zdeněk Škaloud, PhDr. Věra
Černá, náhradník – Mgr. Veronika Holá, Richard Hadač, Václav Černý.
hl. pro 7
22) Stavební úpravy bývalého pavilonu 8. ZŠ
R.usn.č.691/2011
Rada s c h v a l u j e
vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení a pro
výběr zhotovitele stavby.
hl. pro 7
23) Žádost o bezplatné zapůjčení kostýmů z Divadla A. Dvořáka
R.usn.č.692/2011
Rada s c h v a l u j e
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bezplatné zapůjčení kostýmů z divadla A. Dvořáka Příbram, pro pana …………………….., na
pořádání akce Příbramská svatohorská šalmaj, která se bude konat dne 17. září 2011 na
nádvoří Svaté Hory.
hl. pro 7
24) Koncepce vybudování mateřské školy v pavilonu bývalé 8. základní školy
R.usn.č.693/2011
Rada s c h v a l u j e
předloženou koncepci na vybudování mateřské školy v pavilonu bývalé 8. základní školy.
hl. pro 7
25) Různé

Zápis ověřili:
Václav Černý
Martin Poulíček
MVDr. Josef Řihák
starosta
Zapsala: Markéta Rozšafná
Dne 07.09.2011
Ověřeno: 09.09.2011
Vyvěšeno: 09.09.2011
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