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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 19.09.2011
od 12.00 hodin na Městském úřadě Příbram

1) Zahájení, ověřovatelé

Ověřovatelé:   Jiřina Kaiserová
           Svatopluk Chrastina

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. Realizace projektu prevence kriminality – Bezpečný život seniorů
7. Žádost o souhlas s poskytnutím adresy sídla právnické osoby místní skupině Vodní 

záchranné služby Čes. Červeného kříže Příbram – staženo z programu
8. Žádost o dotaci z grantového programu RWE Gas Storage – III. kolo 2011
9. Žádost o souhlas  zřizovatele s přijetím daru
10. Zahraniční aktivity v roce 2012
11. Zapojení města Příbram do projektu Podbrdský motoráček
12. Žádost ředitele ZŠ Příbram – Březové Hory o souhlas s přijetím sponzorského daru
13. Metodický pokyn č. 2/2011
14. Zpráva o vývoji hospodaření města PB a jím zřízených organizací a čerpání

rozpočtu za 1. pololetí 2011
15. Rozpočtové změny
16. Žádost o směnu bytu nebo přidělení většího bytu
17. Žádost o možnost užívání domu čp. 20 Liha (hájenka)
18. Žádost o pronájem místnosti bývalé prádelny a terasy v domě v PB I
19. Návrh z jednání bytové komise ze dne 1.9.2011
20. Návrh plánu investic do vodohospodářského majetku na rok 2012
21. Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek 
22. Žádost o zřízení věc. břemene uložení optického komunikačního vedení v k.ú Bř. 

Hory 
23. Žádost o zřízení věc. břemene uložení plynovodní přípojky v k.ú Bř. Hory 
24. Pronájem pozemků p. č. 586/1, p. č. 586/2 a p. č. 586/4 v k. ú. Příbram, které jsou 

ve vlastnictví ČR ÚZSVM – staženo z programu
25. Pronájem id. 6/304 podílu pozemku p. č. 74/21  v k. ú. Příbram + prodej id. 298/304 

podílu pozemku p. č. 74/21 v k. ú. Příbram formou přímého prodeje
26. Veřejná zakázka – „Město Příbram – rozvoj služeb eGovernmentu obce s rozšířenou 

působností a obcí ve správním obvodu ORP“
27. Zadávací řízení: Revitalizace veřejné zeleně ve městě Příbram 
28.  Poskytování Odborného sociálního poradenství Městem Příbram 2012
29. Žádost základní a mateřské školy Chraštice – bezplatné zapůjčení pódia
30. Návrh programu do ZM 03.10.2011
31. Zadávací dokumentace – Výběr zhotovitele stavebních prací – IPRM III -

rekonstrukce náměstí 17. listopadu a jeho okolí
32. TDI – Květná
33. Prodej areálu býv. kasáren na Brodě
34. Různé
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R.usn.č.694/2011      
Rada      s c h v a l u j e
               program dnešního jednání                                    

 hl.  pro  7

3) Informace

4) Kontrola zápisu a usnesení

5) Interpelace

6) Realizace projektu prevence kriminality – Bezpečný život seniorů

R.usn.č.695/2011
Rada     s c h v a l u j e 

1)   realizaci projektu prevence kriminality Bezpečný život seniorů,
2)  finanční příspěvek ve výši 48.000,- Kč pro Vysokou školu evropských regionálních studií, 
o.p.s. za realizaci projektu prevence kriminality Bezpečný život seniorů.  
                                          

       hl.  pro 7

7) Žádost o souhlas s poskytnutím adresy sídla právnické osoby místní skupině Vodní 
záchranné služby Českého Červeného kříže Příbram 

R.usn.č.696/2011
Rada    s t a h u j e   z  jednání

materiál „Žádost o souhlas s poskytnutím adresy sídla právnické osoby místní skupině Vodní 
záchranné služby Českého Červeného kříže Příbram“.

      hl.  pro  7

8) Žádost o dotaci z grantového programu RWE Gas Storage – III. kolo 2011   

R.usn.č.697/2011
Rada    s c h v a l u j e 

podání žádosti o dotaci v rámci III. kola grantového programu RWE Gas Storage na rok 2011 
na projekt „Dětské hřiště Brodská ulice, Příbram VIII“.  

                                                
       hl.  pro  7

9) Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím daru

R.usn.č.698/2011
Rada    s c h v a l u j e 

přijetí knih od fyzických osob, pro Knihovnu Jana Drdy, nám.T.G.Masaryka 156, 261 01 
Příbram, v celkové hodnotě 9.279,- Kč.                                                 

       hl.  pro  7

10) Zahraniční aktivity v roce 2012  

R.usn.č.699/2011
Rada    s c h v a l u j e 

záměr účasti města Příbram na těchto zahraničních akcích, které se konají v roce 2012 ve 
Freibergu (Německo):
- Plavecký turnaj – termín 17.03.2012,
- Hornická paráda – termín 24.06.2012,
- Taneční turnaj – termín 17.11.2012. 

       hl.  pro  7
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11) Zapojení města Příbram do projektu Podbrdský motoráček

R.usn.č.700/2011
Rada    I.   s o u h l a s í
         se zapojením města Příbram do projektu Podbrdský motoráček,

        II.    u k l á d á     
odboru silničního hospodářství a investic zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2012 finanční 
částku  ve výši 48.000,-- Kč  na zapojení města Příbram do projektu Podbrdský motoráček .

                                                       hl.  pro  7

12) Žádost ředitele ZŠ Příbram-Březové Hory o souhlas s přijetím sponzorského daru

R.usn.č.701/2011
Rada    s o u h l a s í 

s přijetím sponzorského daru – nábytku, nástěnek, koberců atd. na vybavení jedné třídy na 1. 
stupni a jednoho oddělení školní družiny od firmy Annpoint Příbram, s.r.o. v celkové hodnotě 
85.000,- Kč pro ZŠ Příbram-Březové Hory.

      hl.  pro  7

13) Metodický pokyn č. 2/2011

R.usn.č.702/2011
Rada    s c h v a l u j e 

„Metodický pokyn č. 2/2011, kterým se stanovuje postup při odměňování ředitelů škol a 
školských zařízení zřizovaných městem Příbram jako příspěvkové organizace“ s účinností od 
01.10.2011.

                                                
       hl.  pro  7

14) Zpráva o vývoji hospodaření města Příbram a jím zřízených organizací a čerpání rozpočtu 
za 1. pololetí  2011

R.usn.č.703/2011
Rada    d o p o r u č u j e   ZM 

schválit zprávu o vývoji hospodaření města Příbram a jím zřízených organizací a čerpání 
rozpočtu za 1.pololetí  2011, včetně příloh.                                                

       hl.  pro  7

15) Rozpočtové změny (a- k)

R.usn.č.704/2011
Rada    I.   s c h v a l u j e 

15 a) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011 na straně výdajů v rámci kapitoly 716 - OKSIS

návrh změny rozpočtu města na rok 2011 na straně výdajů v rámci kapitoly 716 – OKSIS.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu popis
částka 
změny

RP0197
716 -

OKSIS
3319 5229 579 Dotace -105 000,00

RP0197
716 -

OKSIS
3311 5331 522 Neinvestiční příspěvek - divadlo 105 000,00

15 b) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011 na straně výdajů v rámci kapitoly 710 - OSHI

návrh změny rozpočtu města na rok 2011 na straně výdajů v rámci kapitoly 710 – OSHI.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol. účelový 
znak

prvek 
rozpočtu popis částka 

změny
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znak změny

RP0204
710 -
OSS

2219 5171 95 SSZ a PA - provoz a údržba -200 000,00

RP0204
710 -
OSS

2212 5171 113
Vodorovné dopravní znač.-
opravy a údržba

-43 000,00

RP0204
710 -
OSS

2212 5171 120
Svislé dopravní znač. - opravy a 
úsržba

-100 000,00

RP0204
710 -
OSS

2212 5171 354 Chodníky - opravy a údržba -90 000,00

RP0204
710 -
OSS

2212 5171 375
Výspravy po zimě - opravy a 
údržba

-66 000,00

RP0204
710 -
OSS

2212 5169 448 Odtahy - nákup ostatních služeb -30 000,00

RP0204
710 -
OSS

2212 5171 1306 Jmenovité opravy MK -28 000,00

RP0204
710 -
OSS

2212 5171 1693 Schody - opravy havarijního stavu -17 000,00

RP0204
710 -
OSS

2212 5137 2018 Pořízení majetku -21 000,00

RP0204
710 -
OSS

2212 5166 2053 IPRM služby - VŘ -300 000,00

RP0204
710 -
OSS

2212 6121 17871 2055 IPRM - realizace -780 000,00

RP0204
710 -
OSS

2212 5165 384 Pronájem pozemků 365 000,00

RP0204
710 -
OSS

2212 5171 387
Výspravy MK - okamžité opr. -
havarijní

500 000,00

RP0204
710 -
OSS

3639 6121 1243 Autobusové čekárny 400 000,00

RP0204
710 -
OSS

2212 5171 1833
Souvislé opravy - hl. kanalizační 
řady

350 000,00

RP0204
710 -
OSS

2219 5137 1879 Pořízení DHDM 100 000,00

RP0204
710 -
OSS

2219 6121 96 Nová zařízení SSZ - splátky -40 000,00

       

15 c) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (dotace) o 
částku 2.387.613,60 Kč a výdajů kapitoly 740 - OSHI ve stejné výši z důvodu přijetí podpory v 
rámci programu OPŽP - realizace energetických úspor v DPS, Průběžná 163, Příbram III

návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (dotace) o 
částku 2.387.613,60 Kč a výdajů kapitoly 740 - OSHI ve stejné výši  z důvodu přijetí podpory v 
rámci programu OPŽP - realizace energetických úspor v DPS, Průběžná 163, Příbram III.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu popis
částka 
změny

RP0202 740 - OIV 3639 6121 1780 DPS- ul. Průběžná , PB III 2 387 613,60
RP0207 741 - OE 4216 15835 2494 Investiční dotace - FS EU 2 221 588,90
RP0207 741 - OE 4213 90877 2495 Investiční dotace 130 681,70
RP0207 741 - OE 4116 15370 2493 Neinvestiční dotace - FS EU 33 379,50
RP0207 741 - OE 4113 90001 2496 Neinvestiční dotace 1 963,50

15 d) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (dotace) o 
částku 1.624.660,20 Kč a výdajů kapitoly 740 - OSHI ve stejné výši z důvodu přijetí podpory v 
rámci programu OPŽP - realizace energetických úspor v Základní škole Příbram-Březové Hory, 
Prokopská 337, Příbram VI-Březové Hory 

návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (dotace) o 
částku 1.624.660,20 Kč a výdajů kapitoly 740 - OSHI ve stejné výši   z důvodu přijetí podpory 
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v rámci programu OPŽP - realizace energetických úspor v Základní škole Příbram-Březové 
Hory, Prokopská 337, Příbram VI-Březové Hory.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu popis
částka 
změny

RP0203 740 - OIV 3113 6121 2522
ZŠ, Příbram VI - Březové Hory, 
Prokopská 337

1 624 660,20

RP0208 741 - OE 4116 15370 2493 Neinvestiční dotace - FS EU 220 507,00
RP0208 741 - OE 4113 90001 2496 Neinvestiční dotace 12 971,00
RP0208 741 - OE 4216 15835 2494 Investiční dotace - FS EU 1 313 894,30
RP0208 741 - OE 4213 90877 2495 Investiční dotace 77 287,90

15 e) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení rozpočtu příjmů (dotace, ÚZ 00099)            
o částku 105.799,-- Kč a výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva) ve stejné výši v souvislosti s 
poskytnutím účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního 
fondu v rámci tématického zadání - sociální oblast, odborné sociální poradenství na zajištění 
realizace projektu s názvem: Poradna pro oběti trestných činů a sociální poradenství 

návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení rozpočtu příjmů (dotace, ÚZ 00099) o 
částku 105.799,-- Kč a výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva) ve stejné výši   v souvislosti 
s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského 
Humanitárního fondu v rámci tématického zadání - sociální oblast, odborné sociální 
poradenství na zajištění realizace projektu s názvem: Poradna pro oběti trestných činů a 
sociální poradenství.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu popis
částka 
změny

RP0213 741 - OE 4122 00099 2693

Neinvest. dotace v rámci 
Středočeského Humanitárního 
fondu, Sociální oblast, Podpora 
aktivit v oblasti prevence 
kriminality na zajištění realizace 
projektu Poradna pro oběti 
trestných činů a sociální 
poradenství

105 799,00

RP0213 741 - OE 6171 5901 660 Rezerva 105 799,00

15 f) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011 na straně výdajů v rámci kapitoly 750 -
Samostatné oddělení dotací

návrh změny rozpočtu města na rok 2011 na straně výdajů v rámci kapitoly 750 - Samostatné 
oddělení dotací.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola
paragra

f
pol.

účelový 
znak

prvek 
rozpočtu popis

částka 
změny

RP0210
750 -
SOD

2143 5169 2584 Nákup služeb spoluúčast -36 000,00

RP0210
750 -
SOD

2143 5169 2585 Nákup služeb EU -130 500,00

RP0210
750 -
SOD

2143 5169 2586 Nákup služeb SR -13 500,00

RP0210
750 -
SOD

2143 5169 2469 Propagace turistické destinace 180 000,00

15 g) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE 
(neinvestiční dotace, ÚZ 82001, ÚZ 82005) v souvislosti s přijetím dotace na projekt číslo: 
CZ.1.15/2.3.00/48.00960. název projektu: Propagace turistické destinace Příbramsko v celkové 
výši 369.392,16 Kč
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návrh změny rozpočtu města na rok 2011 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE 
(neinvestiční dotace, ÚZ 82001, ÚZ 82005) v souvislosti s přijetím dotace na projekt číslo: 
CZ.1.15/2.3.00/48.00960. název projektu: Propagace turistické destinace Příbramsko v 
celkové výši 369.392,16 Kč.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu popis
částka 
změny

RP0164 741 - OE 4123 82001 2694 Neinvestiční dotace SR 34 630,52
RP0164 741 - OE 4123 82005 2695 Neinvestiční dotace EU 334 761,64

RP0164 741 - OE 4116 1830

Předpoklad dotací - Norské fondy 
ZŠ Školní,Technologické 
centrum,Propagace turistické 
destinace,Revitalizace okolí KD a 
II. polikliniky,AD,ZS,dotace na 
výkon SS v oblasti 
sco.práv.ochr.dětí a soc.služeb

-369 392,16

15 i) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011 ve výdajové části v rámci kapitoly 716 - OKSIS

návrh změny rozpočtu města na rok 2011 ve výdajové části v rámci kapitoly 716 – OKSIS.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu popis
částka 
změny

RP0216
716 -

OKSIS
3319 5169 552 Nákup služeb -100 000,00

RP0216
716 -

OKSIS
3319 5169 566 Nákup ostatních  služeb 100 000,00

RP0217
716 -

OKSIS
3319 5194 556 Věcné dary 20 000,00

RP0217
716 -

OKSIS
3319 5169 2120 Nákup služeb -20 000,00

15 j) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. snížení příjmů kapitoly 741 - OE (předpoklad 
dotací) o částku 500.000,-- Kč a výdajů kapitoly 715 - zdravotnictví ve stejné výši

návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. snížení příjmů kapitoly 741 - OE (předpoklad 
dotací) o částku 500.000,-- Kč a výdajů kapitoly 715 - zdravotnictví ve stejné výši.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu popis
částka 
změny

RP0222
715 -
ZDR

3539 5139 140 Nákup materiálu -3 117,00

RP0222
715 -
ZDR

3539 5169 142 Nákup ostatních služeb -32 883,00

RP0222
715 -
ZDR

3539 5011 131 Platy zaměstnanců -277 530,00

RP0222
715 -
ZDR

3539 5031 133 Sociální pojištění -105 125,00

RP0222
715 -
ZDR

3539 5162 141 Telekomunikace -3 500,00

RP0222
715 -
ZDR

3539 5032 134 Zdravotní pojištění -37 845,00

RP0222
715 -
ZDR

3539 5021 132 Ostatní osobní výdaje -40 000,00

RP0223 741 - OE 4116 1830

Předpoklad dotací - Norské fondy 
ZŠ Školní,Technologické 
centrum,Propagace turistické 
destinace,Revitalizace okolí KD a 
II. polikliniky,AD,ZS,dotace na 

-500 000,00
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výkon SS v oblasti 
sco.práv.ochr.dětí a soc.služeb

15 k) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (investiční 
dotace, ÚZ 82501, ÚZ 82505) o částku 682.095,32 Kč a výdajů kapitoly 740 - OSHI ve stejné výši 
z důvodu přijetí dotace na realizaci projektu Revitalizace sportovního areálu pod Svatou Horou 
v Příbrami, projektu č. CZ.1.15/3.2.00/42.00833

návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (investiční 
dotace, ÚZ 82501, ÚZ 82505) o částku 682.095,32 Kč a výdajů kapitoly 740 - OSHI ve stejné 
výši z důvodu přijetí dotace na realizaci projektu Revitalizace sportovního areálu pod Svatou 
Horou v Příbrami, projektu č. CZ.1.15/3.2.00/42.00833.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu popis
částka 
změny

RP0225 740 - OIV 3421 6121 2576
Dostavba sportovního areálu
I.etapa EU

618 148,88

RP0225 740 - OIV 3421 6121 2577
Dostavba sportovního areálu I. 
etapa SR

63 946,44

RP0227 741 - OE 4223 82505 2648 Investiční dotace z EU 618 148,88
RP0227 741 - OE 4223 82501 2647 Investiční dotace ze SR 63 946,44

    II.   d o p o r u č u j e   ZM 

15 h) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE 
(dotace: neinvestiční ÚZ 17003, investiční ÚZ 17871) v souvislosti s přijetím dotace na akci: 
Revitalizace území - okolí Kulturního domu a 2. polikliniky v celkové výši 18.200.293,-- Kč

schválit návrh změny rozpočtu města na rok 2011 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE 
(dotace: neinvestiční ÚZ 17003, investiční ÚZ 17871) v souvislosti s přijetím dotace na akci: 
Revitalizace území - okolí Kulturního domu a 2. polikliniky v celkové výši 18.200.293,-- Kč.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu popis částka změny

RP0211 741 - OE 4216 17871 2478 Investiční dotace 18 196 315,00
RP0211 741 - OE 4116 17003 2477 Neinvestiční dotace 3 978,00

RP0211 741 - OE 4116 1830

Předpoklad dotací - Norské 
fondy ZŠ Školní,Technologické 
centrum,Propagace turistické 
destinace,Revitalizace okolí KD 
a II. polikliniky,AD,ZS,dotace na 
výkon SS v oblasti 
soc.práv.ochr.dětí a soc. služeb

-18 200 293,00

15 ch) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE 
(investiční dotace) o částku 5.846.810,12 Kč a výdajů kapitoly 740 - OSHI ve stejné výši z 
důvodu přijetí podpory v rámci programu OPŽP na akci: Realizace energetických úspor ve 
školních objektech - areál v ul. Bratří Čapků

schválit návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE 
(investiční dotace) částku 5.846.810,12 Kč a výdajů kapitoly 740 - OSHI  ve stejné výši z 
důvodu přijetí podpory v rámci programu OPŽP na akci: Realizace energetických úspor ve 
školních objektech - areál v ul. Bratří Čapků.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu popis
částka 
změny

RP0220 740 - OIV 3113 6121 2521 Areál ZŠ Bratří Čapků, PB VII 5 846 810,12
RP0221 741 - OE 4213 90877 2495 Investiční dotace 324 822,78
RP0221 741 - OE 4216 15835 2494 Investiční dotace - FS EU 5 521 987,34

hl.  pro  7
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16) Žádost o směnu bytu nebo přidělení většího bytu 

R.usn.č.705/2011
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í 

žádost pana …………………….. o směnu bytu, popř. přidělení většího bytu.

       hl.  pro  7

17) Žádost o možnost užívání domu čp. 20 Liha (hájenka)

R.usn.č.706/2011
Rada    n e s c h v a l u j e 

užívání domku čp. 20 v obci Liha do 30.6.2012.                                                
       hl.  pro  7

18) Žádost o pronájem místnosti bývalé prádelny a terasy v domě v Příbrami I, Hailova 117

R.usn.č.707/2011
Rada    n e s c h v a l u j e 

pronájem místnosti bývalé prádelny a terasy v domě v Příbrami I, ul. Hailova 117 paní 
………………………
                                                 

       hl.  pro  6
zdrž. 1 

19) Návrh z jednání bytové komise ze dne 1.9.2011

R.usn.č.708/2011
Rada    s c h v a l u j e  

znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 v Příbrami VI, U Dolu Anna 26, 1+0, 
sociální byt, …………………….. na dobu neurčitou.

hl. pro 7 

R.usn.č.709/2011
Rada    s c h v a l u j e  

znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 v Příbrami IV, Březnická 158, 1+1, sociální byt, 
…………………….. na 3 měsíce, s podmínkou úhrady nájmu za 8/2011.

hl. pro 7 

R.usn.č.710/2011
Rada    s c h v a l u j e  

zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 6 v Příbrami IV, Čs. armády 4, 1+0, 46,15 m² - dle zásad 
jako byt pro příjmově vymezené osoby.

hl. pro 7

R.usn.č.711/2011
Rada    s t a h u j e   z  jednání 

zařazení uvolněného bytu č. 2 v Příbrami IV, Čs.armády 4, 1+0, 38,00 m² - dle Zásad jako byt 
pro příjmově vymezené osoby .

hl. pro 7

R.usn.č.712/2011
Rada    s c h v a l u j e  

1) zařazení uvolněného bytu č. 36 v Příbrami IV, Čs.armády 5, 2+1, 65,91 m² - dle Zásad jako 
byt  pro veřejně prospěšné zaměstnance,
2) zařazení uvolněného bytu č. 18 v Příbrami III, Dlouhá 105, 1+0, 34,67 m² dle Zásad jako 
byt pro veřejně prospěšné zaměstnance - Vojenská policie,  
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3) zařazení uvolněného bytu č. 27 v Příbrami IV, Čs.armády 5, 2+0, 44,61 m² dle Zásad jako 
byt sociální.

hl. pro 7

Usn.nebylo přijato.
Rada    r e v o k u j e

usn.  RM č. 549/2011 ze dne 27.06.2011

hl. pro 1 
proti  2 
zdrž. 4 

Návrh nebyl přijat.
                                               . 

20) Návrh plánu investic do vodohospodářského majetku na rok 2012

R.usn.č.713/2011
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í
              „Zprávu pro vlastníka vodohospodářského majetku za rok 2010.

II.   d o p o r u č u j e  ZM  
a) schválit „Návrh plánu investic pro Město Příbram na rok 2012,

             b) stanovit nájemné společnosti 1. SčV, a.s. na rok 2012 ve výši 19.626.650,- Kč,
c) schválit uzavření Dodatku č. 1/2011 ke Smlouvě o pronájmu a komplexním provozování.

       hl.  pro  7

21) Vnitřní směrnice - ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

R.usn.č.714/2011
Rada    I.   s c h v a l u j e 

předloženou vnitřní směrnici „Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek“,

II.   u k l á d á 
odboru organizačnímu a vnitřních věcí přidělit pořadové číslo směrnici  „Zásady a postupy při 
zadávání veřejných zakázek“.
                                                      hl.  pro  7

22) Žádost o zřízení věc. břemene uložení optického komunikačního vedení v k.ú. Bř. Hory-
doprojednání pozemku p.č. 515/159

R.usn.č.715/2011
Rada    s c h v a l u j e 

změnu v usnesení rady města č. 542/2011 ze dne 27.6.2011, spočívající v nahrazení 
parcelního čísla pozemku  715/159  parcelním  číslem 515/159.   

       
hl.  pro  7

23) Žádost o zřízení věc. břemene uložení plynovodní přípojky  v  k.ú. Bř. Hory v  ul. Pahorková

R.usn.č.716/2011
Rada    s c h v a l u j e 

zřízení věcného břemene uložení plynovodní přípojky ve prospěch RWE GasNet, s.r.o., 
Klišská 940, Ústí nad Labem, přes pozemek ve vlastnictví města Příbram v k.ú. Březové Hory. 
Věcné břemeno bude oceněno dle „Zásad“  a to:
poz. p.č. 641 místní komunikace 3. tř. - ul. Pahorková - křížení 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. 
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                                                       hl.  pro  7

24) Pronájem pozemků p. č. 586/1, p.č. 586/2 a p.č. 586/4 v k.ú Příbram, které jsou ve vlastnictví 
ČR ÚZSVM

materiál  stažen 

25) Pronájem id. 6/304 podílu pozemku p. č. 74/21 v k. ú. Příbram + prodej id. 298/304 podílu 
pozemku p. č. 74/21 v k. ú. Příbram formou přímého prodeje městu Příbram.

R.usn.č.717/2011
Rada    I.   s c h v a l u j e 

uzavření na straně pronajímatele společné nájemní smlouvy města Příbram a ČR – ÚZSVM 
na pronájem pozemku p.č. 74/21 v k.ú. Příbram (v ideálním spoluvlastnictví s podílem 6/304 
města Příbram a s podílem 298/304 ČR – ÚZSVM) manželům …………………….., za cenu 
(včetně úhrady za bezesmluvní užívání před podpisem smlouvy) a na dobu podle rozhodnutí 
ČR – ÚZSVM jako většinového spoluvlastníka pozemku ve smyslu § 139 odst. 2 občanského 
zákoníku s tím, že městu Příbram připadne podíl 6/304 z nájemného a z úhrady za 
bezesmluvní užívání sjednaných za celý pozemek.

II.    d o p o r u č u j e   ZM
schválit prodej id. podílu ve výši 298/304 pozemku 74/21 v k. ú. Příbram formou přímého 
prodeje za celkovou cenu 32.910,-Kč, který je ve vlastnictví ČR ÚZSVM Praha, IČ 69797111 
do vlastnictví města Příbram. 

III. u k l á d á  
odboru právnímu předložit tento materiál k projednání v ZM dne 3.10.2011.

                                                
       hl.  pro  7

26) Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - Město Příbram – rozvoj služeb eGovernmentu 
obce s rozšířenou působností a obcí ve správním obvodu ORP

R.usn.č.718/2011
Rada    s c h v a l u j e 

1)  vyloučení uchazeče ETERNAL s.r.o.  pro nesplnění kvalifikace dle § 60 zákona.
2)   zadání zakázky „Město Příbram – rozvoj služeb eGovernmentu obce s rozšířenou 
působností a obcí ve správním obvodu ORP“ společnosti MARBES CONSULTING s.r.o., 
Brojova 2113/16, 32600 Plzeň, za nabídkovou cenu  6.593.450,- Kč bez DPH (včetně 5 let 
podpory).

                                                
       hl.  pro  7

27) Zadávací řízení: Revitalizace veřejné zeleně ve městě Příbram – 2. etapa + 3. etapa

R.usn.č.719/2011
Rada    s c h v a l u j e 

1) obsah předložené zadávací dokumentace,
2) komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi ve složení: 
MUDr. Ivan Šedivý, Ing. Juraj Molnár, JUDr. Tomáš Samek, Mgr. Radka Škubalová, Ing. Petr 
Bílek; náhradníci: Václav Černý, Martin Poulíček, Mgr. Veronika Holá, Ing. Eva Černá, Ing. 
Petr Walenka.

                                                
       hl.  pro  7

28) Poskytování Odborného sociálního poradenství Městem Příbram v roce 2012

R.usn.č.720/2011
Rada    I.   s c h v a l u j e 

od 1. ledna 2012 zařazení dluhového poradenství pod již poskytovanou registrovanou sociální 
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službu Odborného sociálního poradenství.

II. u k l á d á  
manažeru prevence kriminality zpracovat a podat žádost na MPSV o finanční dotaci za 
účelem zajištění poskytování Odborného sociálního poradenství Městem Příbram i v roce  
2012.

                                                       hl.  pro  7

29) Žádost ZŠ a MŠ Chraštice – bezúplatné zapůjčení pódia

R.usn.č.721/2011
Rada    s o u h l a s í  

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

                                                     hl.  pro  7

30) Návrh programu 8. zasedání ZM dne 03.10.2011

R.usn.č.722/2011
Rada    s o u h l a s í   

s návrhem programu 8. zasedání ZM dne 03.10.2011 s tím, že do programu budou zahrnuty i 
další materiály určené na základě jednání RM.

       hl.  pro  7

31) Zadávací dokumentace - Výběr zhotovitele stavebních prací –  IPRM III- rekonstrukce 
náměstí 17. listopadu a jeho okolí

R.usn.č.723/2011
Rada    I.   s c h v a l u j e 

předloženou zadávací dokumentaci pro realizaci zadávacího řízení "Výběr zhotovitele 
stavebních prací – IPRM III- rekonstrukce náměstí 17. listopadu a jeho okolí " . 

II.   u k l á d á 
odboru silničního hospodářství a investic realizovat zadávací řízení „Výběr zhotovitele 
stavebních prací – IPRM III- rekonstrukce náměstí 17. listopadu a jeho okolí ".

                                                
       hl.  pro  7

32) TDI - Květná

R.usn.č.724/2011
Rada  I.   s c h v a l u j e 

zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Stavební dozor na stavební 
práce rekultivace ukončené skládky TKO Květná“.

II.   u k l á d á
oboru silničního hospodářství a investic realizovat nové zadávací řízení na zakázku malého 
rozsahu „Výkon činnosti technického dozoru investora na projektu „Rekultivace ukončené 
skládky TKO Květná“.

                                                       hl.  pro  7

33) Prodej areálu býv. kasáren Brod

R.usn.č.725/2011
Rada    I.   d  o p o r u č u  j e   ZM

schválit odprodej nemovitostí vše v katastrálním území Brod u Příbramě:
část pozemku p. č. 160/1 o výměře 24264 m2, pozemek p. č. 160/2, budova bez čp/če na 
pozemku p. č. 160/3 včetně pozemku p. č. 160/3, budova bez čp/če na pozemku p. č. 160/4 
včetně pozemku p. č. 160/4, budova bez čp/če na pozemku p. č. 160/5 včetně pozemku p. č. 
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160/5, budova bez čp/če na pozemku p. č. 160/6 včetně pozemku p. č. 160/6, budova bez 
čp/če na pozemku p. č. 160/7 včetně pozemku p. č. 160/7, budova bez čp/če na pozemku p. 
č. 160/8 včetně pozemku p. č. 160/8, budova bez čp/če na pozemku p. č. 160/9 včetně 
pozemku p. č. 160/9, budova bez čp/če na pozemku p. č. 160/10 včetně pozemku p. č. 
160/10, budova bez čp/če na pozemku p. č. 160/11 včetně pozemku p. č. 160/11, budova bez 
čp/če na pozemku p. č. 160/12 včetně pozemku p. č. 160/12, budova bez čp/če na pozemku 
p. č. 160/13 včetně pozemku p. č. 160/13, budova bez čp/če na pozemku p. č. 160/14 včetně 
pozemku p. č. 160/14, budova bez čp/če na pozemku p. č. 160/15 včetně pozemku p. č. 
160/15, budova bez čp/če na pozemku p. č. 160/16 včetně pozemku p. č. 160/16, budova bez 
čp/če na pozemku p. č. 160/17 včetně pozemku p. č. 160/17, budova bez čp/če na pozemku 
p. č. 160/18 včetně pozemku p. č. 160/18, budova bez čp/če na pozemku p. č. 160/19 včetně 
pozemku p. č. 160/19, budova bez čp/če na pozemku p. č. 160/20 včetně pozemku p. č. 
160/20, budova bez čp/če na pozemku p. č. 160/21 včetně pozemku p. č. 160/21, budova bez 
čp/če na pozemku p. č. 160/22 včetně pozemku p. č. 160/22, budova bez čp/če na pozemku 
p. č. 160/23 včetně pozemku p. č. 160/23, budova bez čp/če na pozemku p. č. 160/24 včetně 
pozemku p. č. 160/24, budova bez čp/če na pozemku p. č. 160/25 včetně pozemku p. č. 
160/25, budova bez čp/če na pozemku p. č. 160/26 včetně pozemku p. č. 160/26, budova bez 
čp/če na pozemku p. č. 160/27 včetně pozemku p. č. 160/27, budova bez čp/če na pozemku 
p. č. 160/28 včetně pozemku p. č. 160/28, pozemek p. č. 160/29, pozemek p. č. 160/30, 
pozemek p. č. 173/2 za celkovou cenu  10.004.215,11 Kč  společnosti DORYS CZ, s.r.o., se 
sídlem Novohospodská 135, 261 01  Příbram IX, IČ 25712659.

 II.   u  k l á d á 
odboru právnímu předložit tento materiál k projednání v ZM dne 3.10.2011. 

                                                       hl.  pro  7
34) Různé

       

Zápis ověřili:
Jiřina Kaiserová
Svatopluk Chrastina

MVDr. Řihák
starosta

Zapsala: M. Rozšafná
Dne 21. 09. 2011      

Ověřeno: 26 .09. 2011
Vyvěšeno: 26. 09. 2011




