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Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
v platném znění.
Úplný originál dokumentu je k nahlédnutí na odboru org.  a vnitřních věcí MěÚ Příbram.

U s n e s e n í

z  jednání Rady města Příbram, konaného dne 20.12.2010
od 12.00 hodin na Městském úřadě Příbram

Přítomni:
členové rady - MVDr. Josef Řihák,  MUDr. Ivan Šedivý, p.Václav Černý, pí Jiřina Kaiserová, Ing. Juraj     

Molnár, p. Martin Poulíček p. Svatopluk Chrastina
tajemnice MěÚ – Ing. Jarmila Nováková
zapisovatelka –  Jaroslava Řehková
tiskový mluvčí  -  p. Jiří Kubík 

1) Zahájení, ověřovatelé

Jednání zahájil a řídil starosta  MVDr. Josef Řihák. 
Ověřovateli dnešního zápisu byli jmenováni: p. Svatopluk Chrastina

        pí Jiřina Kaiserová

2) Program včetně návrhů změn a doplňků

Program byl upraven a doplněn na celkový počet  57  bodů.
Body byly přečíslovány tak, jak byly postupně projednávány.

1. Zahájení, ověřovatelé
2. Program včetně návrhu změn a doplňků
3. Informace
4. Kontrola zápisu a usnesení
5. Interpelace
6. Válečné a čestné hroby
7. SSZ Penny market – darování zařízení
8. Žádost společnosti Telofónica O2 Czech Republic, a.s. o úpravu smluvních 

podmínek
9. Zapůjčení výpočetní techniky zastupitelům města Příbram pro výkon činnosti člena 

ZM ve volebním období 2010 – 2014
10. Žádost o dotaci ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství na rok 

2011
11. Žádost o dotaci ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence 

na rok 2011
12. Změna v obsazení řídícího výboru IPRM
13. Žádost ředitelky ZUŠ, Příbram 1, T.G. Masaryka 155 o souhlas zřizovatele 

s navýšením nejvyššího počtu žáků školy
14. Žádost ředitelky školy o projednání záměru omezit provoz – MŠ, Příbram VII, Bratří 

Čapků 278
15. Žádost ředitelky ZŠ Příbram, 28. října 1 o souhlas se zhodnocením majetku města
16. ZŠ Příbram VII, 28. října 1 – výsledek šetření podnětu
17. Výsledek šetření podnětu proti řediteli ZŠ pod Svatou Horou
18. Žádost o souhlas k přijetí sponzorského (finančního) daru pro příspěvkovou 

organizaci Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram
19. Návrh na přidělení bytu č. 58 v DPS Příbram VIII, Brodská 100
20. Návrh na přidělení bytu č. 7 v DPS Příbram VII, ul. J. Drdy 494



Město Příbram – Rada města Příbram Usnesení 2010-12-20

2

21. Návrh na přidělení bytu č. 24 v DPS Příbram VIII, Brodská 100
22. Podpora projektu Cyklopouť Příbram – Bodenmais 2011
23. Žádost o dotaci (Občanské sdružení Mezery)
24. Žádost o dotaci (Společenství obcí Čertovo břemeno)
25. Žádost o záštitu nad soutěží Mladý Demosthenes
26. Žádost o přijetí finančního daru
27. Přijetí dotace ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek
28. Žádost o dotaci CK Windoor´s Příbram
29. Rozpočtové změny
30. Žádost o ukončení Smlouvy o nájmu nebytového prostoru v Příbrami VIII/100
31. Žádost o pronájem tělocvičny v Příbrami VII, ul. Žežická čp. 193
32. Žádost společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s.  o prodloužení Smlouvy o 

nájmu NP v Příbrami VII – 400
33. Žádost o pronájem pozemku p. č. 642, příp. prodej pozemků p. č. 641a p. č. 642 

v k. ú. Lazec
34. Žádost o nové projednání směny pozemků v k.ú. Žežice
35. Žádost o zřízení věc. břemene uložení kabelové přípojky NN  v oblasti zahr. osady 

U Prokopa
36. Žádost o zřízení věc. břemene uložení kabelového vedení NN v oblasti zahr. osady 

Hatě
37. Žádost o prodej pozemku p.č. 123/177 v k.ú. Brod u Příbramě
38. Žádost o zřízení věc. břemene kabelového vedení VN, NN a prodej pozemku pod 

kioskovou trafostanici v ul. Evropská
39. Žádost o zřízení věc. břemene NTL plynovodu a přípojek v obl. Příbram VII
40. Žádost o zřízení věc. břemene uložení kanalizační a vodovodní přípojky přes poz. 

p.č. 85/87 v k.ú. Zdaboř ul. Na Planinách
41. Žádost o zřízení věc. břemene uložení vodovodní přípojky přes poz. p.č. 75 v k.ú. 

Kozičín
42. Mimořádné odměny členům JSDHO
43. Souhlas s umístěním elektronických sirén Jednotného systému varování a 

vyrozumění
44. Návrh na předání digitální projekce Divadlu A. Dvořáka Příbram, Legionářů 400, 

Příbram VII
45. Zahraniční cesta do Lešnice (Polsko)
46. Žádost o dotaci 
47. Žádost o vydání souhlasu s odúčtováním odpisů movitého majetku organizace SZM 

Příbram
48. Komise RM
49. Návrh Obecně závazné vyhlášky Města Příbram o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství
50. Žádost o dotaci ze Středočeského Humanitárního fondu na rok 2011
51. Žádost o dotaci ze Středočeského Fondu cestovního ruchu a podpory podnikání na 

rok 2011
52. Umístění reklamy na autobusovém nádraží
53. Problematika autobusového nádraží v Příbrami – termín účtování poplatků
54. Změna návrhu smlouvy o zajištění lyžování pro žáky příbramských základních škol
55. Přijetí dotace na pořízení projektové dokumentace „Cyklostezka Horní Obora –

Flusárna
56. RZ (a –o)
57. Různé

R.usn.č.1057/2010      
Rada      s c h v a l u j e
              doplněný a upravený program dnešního jednání.

                                                       hl.  pro  7
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3) Informace

4) Kontrola zápisu a usnesení

5) Interpelace

6) Válečné a čestné hroby

R.usn.č.1058/2010
Rada    s c h v a l u j e 

hroby uvedené v příloze č. 1 a č.2 předloženého materiálu jako hroby válečné a čestné.

                                                       hl.  pro  7

7) SSZ Penny market - darování zařízení

R.usn.č.1059/2010
Rada    s c h v a l u j e 

přijetí daru "světelného signalizačního zařízení na křižovatce ulic Seifertova x Čechovská" a 
začlenění tohoto zařízení do majetku a správy.

                                                       hl.  pro 7

8) Žádost společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. o úpravu smluvních podmínek

R.usn.č.1060/2010
Rada    n e s o u h l a s í

se žádostí společnosti Telefónica O2 Czech Republik, a.s.

                                                       hl.  pro  7

9) Zapůjčení výpočetní techniky (PC notebooku) zastupitelům města Příbram pro výkon 
činnosti člena ZM ve volebním období 2010 - 2014

R.usn.č.1061/2010
Rada    s o u h l a s í 

s poskytnutím výpočetní techniky – PC notebooků zastupitelům města Příbram pro výkon 
činnosti člena ZM ve volebním období 2010 – 2014.

                                                       hl.  pro 7 

10) Žádost o dotaci ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství na rok 2011

R.usn.č.1062/2010
Rada    s c h v a l u j e

podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství na projekt 
„Regenerace zeleně vybraných ploch města Příbram (revitalizace dřevin v parku Střelovna, 
Zátiší a v ulici Nad Kaňkou)“ a spolufinancování této akce.

                                                       hl.  pro  7

11) Žádost o dotaci ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence na rok 
2011

R.usn.č.1063/2010
Rada    s c h v a l u j e 

podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence 
na projekt ,,3. ročník turnaje v malé kopané o pohár starosty města Příbram“ a 
spolufinancování této akce.

                                                       hl.  pro  7

12) Změna v obsazení řídícího výboru IPRM

R.usn.č.1064/2010
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Rada       I.  o d v o l á v á 
   MUDr. Jaroslava Krčka z funkce 1. místopředsedy řídícího výboru IPRM,

II.  j m e n u j e 
                Ing. Juraje Molnára do funkce 1. místopředsedy řídícího výboru IPRM.

                                                       hl.  pro  7

13) Žádost ředitelky ZUŠ, Příbram 1, nám. T.G. Masaryka 155 o souhlas zřizovatele s 
navýšením nejvyššího počtu žáků školy 

R.usn.č.1065/2010
Rada    s o u h l a s í

se záměrem ředitelky ZUŠ, Příbram I, nám. T. G. Masaryka 155 požádat o navýšení 
stávajícího nejvyššího počtu žáků školy 340 na 380 žáků.

                                                       hl.  pro 7 

14) Žádost ředitelky školy o projednání záměru omezit provoz – MŠ, Příbram VII, Bratří Čapků 
278

R.usn.č.1066/2010
Rada    s o u h l a s í 

se záměrem ředitelky Mateřské školy, Příbram VII, Bratří Čapků 278 omezit v době od 23.12. 
do 31.12.2010 provoz mateřské školy, tj., aby dne 23.12. provoz zajistilo pracoviště na adrese 
č.p. 235, 27.12. až 30.12.2010 provoz zajistilo pracoviště na adrese č.p. 278 a 31. 12. 2010 
byl provoz uzavřen.

                                                       hl.  pro  7

15) Žádost ředitelky ZŠ Příbram, 28. října 1 o souhlas se zhodnocením majetku města

R.usn.č.1067/2010
Rada    s o u h l a s í

s tím, aby Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 podala žádost o dotaci z Fondu sportu, 
volného času a primární prevence KÚ Středočeského kraje týkající se instalace pevných 
dřevěných herních soustav na zahradu školy k odpočinkové činnosti dětí i veřejnosti, jejíž 
přidělením dojde k investičnímu zhodnocení majetku města Příbram.

                                                       hl.  pro  7

16) ZŠ Příbram VII, 28. října 1 – výsledek šetření podnětu

R.usn.č.1068/2010
Rada     b e r e   n a    v ě d o m í 

,aby ředitelka Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 byla písemně upozorněna na nutnost 
postupovat v souladu s vnitřními předpisy školy.

                                                       hl.  pro  7

17) Výsledek šetření podnětu proti řediteli Základní školy pod Svatou Horou Příbram

R.usn.č.1069/2010
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í

výsledek šetření podnětu proti řediteli Základní školy pod Svatou Horou Příbram

II.   souhlasí 
s tím, aby OŠ písemně upozornil  ředitele Základní školy pod Svatou Horou Příbram na 
porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k práci, kterou vykonává 
a vzhledem k tomu, že se jedná o opakované důvodné posouzení stížnosti,  snížit osobní 
příplatek o 50 % na dobu neurčitou.

                                                       hl.  pro  7
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18) Žádost o souhlas k přijetí sponzorského (finančního) daru IČ: 713 55 111, pro příspěvkovou 
organizaci Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram

R.usn.č.1070/2010
Rada    s c h v a l u j e 

přijetí sponzorského (finančního) daru pro příspěvkovou organizaci Městské jesle a 
rehabilitační stacionář Příbram ve výši 5.000,-Kč.

                                                       hl.  pro  7

19) Návrh na přidělení bytu č. 58 v DPS Příbram VIII, Brodská 100

R.usn.č.1071/2010
Rada    s c h v a l u j e 

přidělení bytu č. 58 v DPS Příbram VIII, Brodská 100.

                                                       hl.  pro  7

20) Návrh na přidělení bytu č. 7 v DPS Příbram VII, ul. J. Drdy 494

R.usn.č.1072/2010
Rada    s c h v a l u j e 

přidělení bytu č. 7 v DPS Příbram VII, ul. J. Drdy 494.
                                                       hl.  pro  7

21) Návrh na přidělení bytu č. 24 v DPS Příbram VIII, Brodská 100

R.usn.č.1073/2010
Rada    s c h v a l u j e 

přidělení bytu č. 24 v DPS Příbram VIII, Brodská 100.
                                                       hl.  pro  7

22) Podpora projektu Cyklopouť Příbram – Bodenmais 2011

R.usn.č.1074/2010
Rada    s c h v a l u j e 

převzetí záštity starosty města nad projektem: ,,Cyklopouť Příbram – Bodenmais 2011“ ve 
dnech 16. – 19.června 2011.

                                                       hl.  pro 7 

23) Žádost o dotaci (Občanské sdružení Mezery)

R.usn.č.1075/2010
Rada    n e s c h v a l u j e 

poskytnutí dotace pro Občanské sdružení Mezery, Na Dlouhém lánu 302/58, Praha 6, na 
projekt: ,,Cesty energie“, který se konal na památníku Vojna, z prvku 579-dotace kulturní, 
kap.716-kultura.

                                                       hl.  pro 7 

24) Žádost o dotaci (Společenství obcí Čertovo břemeno)

R.usn.č.1076/2010
Rada    n e s c h v a l u j e 

poskytnutí dotace pro Společenství obcí Čertovo břemeno, svazek obcí, Vítkovo náměstí 69, 
Sedlec - Prčice, IČO: 70133549 na údržbu zimních běžkařských tras Greenways Čertovo 
břemeno.

                                                       hl.  pro 7 

25) Žádost o záštitu nad soutěží Mladý Demosthenes

R.usn.č.1077/2010
Rada    s c h v a l u j e 

poskytnutí záštity starosty města nad regionálním postupovým kolem III.ročníku celostátní 
soutěže Mladý Demosthenes pro manažerku pro komunikaci paní Ivu Hoffmannovou 
společnosti FACE OF NEW EUROPE,s.r.o.

                                                       hl.  pro  7
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26) Žádost o přijetí finančního daru

R.usn.č.1078/2010
Rada    s c h v a l u j e 

přijetí finančního daru ve výši 10.000,-Kč pro Divadlo A.Dvořáka Příbram na akci ,,Vánoční 
koncert Big Bandu Příbram“.

                                                       hl.  pro  7

27) Přijetí dotace ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek

R.usn.č.1079/2010
Rada    s c h v a l u j e 

přijetí dotace ve výši 14.400,-Kč na projekt č.002447 ,,Nová generace webového katalogu 
Clavius –OPAC 2.0“ poskytnuté na základě rozhodnutí Středočeského Fondu kultury a 
obnovy památek v rámci tématického zadání – podpora obecních knihoven.

                                                       hl.  pro  7

28) Žádost o dotaci (CK Windoor´s Příbram)

R.usn.č.1080/2010
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í

žádost o poskytnutí dotace pro CK Windoor´s Příbram, IČO: 22692533, na činnost klubu v 
roce 2010.

                                                    hl.  pro  7

29) Rozpočtové změny (a – o  )

R.usn.č.1081/2010
Rada    s c h v a l u j e 

29 a) Návrh změny rozpočtu města na rok 2010 v rámci kapitoly 739 - TS

návrh změny rozpočtu města na rok 2010 v rámci kapitoly 739 – TS.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola
paragra

f
pol.

účelový 
znak

prvek 
rozpočt

u
popis částka změny

RP0391 739 - TS 3639 5331 2166 Neinvestiční příspěvek -248 000,00
RP0391 739 - TS 3639 5331 546 Neinvestiční příspěvek 248 000,00

                                                   
29 b) Návrh změny rozpočtu města na rok 2010 na straně výdajů v rámci kapitoly 716 - OKSI

návrh změny rozpočtu města na rok 2010 na straně výdajů v rámci kapitoly 716 – OKSI.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola
paragra

f
pol.

účelový 
znak

prvek 
rozpočt

u
popis částka změny

RP0415
716 -

OKSIS
3319 5169 566 Nákup ostatních  služeb 100 000,00

RP0415
716 -

OKSIS
3319 5169 1987 Inzerce v médiích -100 000,00

                                                      

29 c) Návrh na změnu rozpočtu města na rok 2010 v rámci příjmů kapitoly 741 – OE a výdajů 
kapitoly 714 - OŠ

návrh na změnu rozpočtu města na rok 2010 v rámci příjmů kapitoly 741 – OE a výdajů 
kapitoly 714 – OŠ.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola
paragra

f
pol.

účelový 
znak

prvek 
rozpočt

u
popis částka změny

RP0423 741 - OE 4116 33123 2471
Neinvestiční dotace Peníze školám 
EU

-1 521 563,40
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RP0423 741 - OE 4116 33123 2497
Neinvestiční dotace EU peníze 
školám

1 293 328,89

RP0423 741 - OE 4116 33123 2498
Neinvestiční dotace EU peníze 
školám 15%

228 234,51

RP0423 714 - OŠ 3113 5331 33123 2472
ZŠ pod Svatou Horou, Balbínova 
328,Příbram II-neinvestiční dotace 
Peníze školám EU

-1 521 563,40

RP0423 714 - OŠ 3113 5331 33123 2499
ZŠ pod Svatou Horou,Balbínova 
328,Příbram II-neinvestiční dotace
Peníze školám

1 293 328,89

RP0423 714 - OŠ 3113 5331 33123 2500
ZŠ pod Svatou Horou,Balbínova 
328,Příbream II-neinvestiční dotace 
školám 15 %

228 234,51

                                                     

29 d) Návrh rozpočtu města na rok 2010 na straně výdajů v rámci kapitoly 719 - OOVV

návrh rozpočtu města na rok 2010 na straně výdajů v rámci kapitoly 719 – OOVV.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola
paragra

f
pol.

účelový 
znak

prvek 
rozpočt

u
popis částka změny

RP0419
719 -

OOVV
6171 5021 98116 258 Ostatní osobní výdaje -383 767,41

RP0419
719 -

OOVV
6171 5011 98116 2502 Platy 286 394,00

RP0419
719 -

OOVV
6171 5031 98116 259 Sociální pojištění 71 598,41

RP0419
719 -

OOVV
6171 5032 98116 260 Zdravotní pojištění 25 775,00

                                                       

29 e) Návrh změny rozpočtu města na rok 2010, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE 
(volby do zastupitelstva obce) o částku 626.000,--Kč a výdajů kapitoly 719 - OOVV ve stejné 
výši

návrh změny rozpočtu města na rok 2010, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE 
(volby do zastupitelstva obce) o částku 626.000,--Kč a výdajů kapitoly 719 - OOVV ve stejné 
výši.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola
paragra

f
pol.

účelový 
znak

prvek 
rozpočt

u
popis částka změny

RP0251 741 - OE 4111 98187 2421 Volby do zastupitelstva obce 626 000,00

RP0428
719 -

OOVV
6115 5139 98187 2373 Nákup materiálu 13 079,60

RP0428
719 -

OOVV
6115 5021 98187 2411 Ostatní osobní výdaje 467 283,00

RP0428
719 -

OOVV
6115 5011 98187 2501 Platy 31 506,00

RP0428
719 -

OOVV
6115 5156 98187 2414 Pohonné hmoty 3 773,00

RP0428
719 -

OOVV
6115 5175 98187 2406 Pohoštění 32 757,00

RP0428
719 -

OOVV
6115 5161 98187 2410 Poštovné 37 138,00

RP0428
719 -

OOVV
6115 5032 98187 2409

Povinné pojistné na veřejné zdravotní 
pojištění

35 513,00

RP0428
719 -

OOVV
6115 5169 98187 2374 Nákup služeb 4 950,40

                                                       

29 f) Návrh změny rozpočtu města na rok 2010 na straně výdajů v rámci kapitoly 740 - OIV

návrh změny rozpočtu města na rok 2010 na straně výdajů v rámci kapitoly 740 – OIV.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragra pol. účelový prvek popis částka změny
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f znak rozpočt
u

RP0429 740 - OIV 3612 6121 2086
Přestavba objektu bývalé vojenské 
správy na bytové jednotky

-327 829,00

RP0429 740 - OIV 3639 6121 1768
Modernizace a rekonstrukce AN,TDI 
a AD 85 %

-414 002,00

RP0429 740 - OIV 3639 6121 650 Fakturační vodoměry 369 667,00
RP0429 740 - OIV 3639 5171 649 Rezerva na mimořádné havárie 372 164,00

                                                     

29 g) Návrh na změnu rozpočtu města na rok 2010, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 –
OE (dotace) o částku 40 697,23 Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 716 – OKSIS ve stejné 
výši

návrh na změnu rozpočtu města na rok 2010, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 – OE 
(dotace) o částku 40 697,23 Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 716 – OKSIS ve stejné 
výši.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola
paragra

f
pol.

účelový 
znak

prvek 
rozpočt

u
popis částka změny

RP0392 741 - OE 4152 2479

Neinvestiční dotace - Grant 
mezinárodního Vysegradskeho fondu 
na sportovní olympiádu partnerských 
měst 2010 v Příbrami

40 697,23

RP0422
716 -

OKSIS
3419 5169 2402 Nákup služeb 40 697,23

                                                       

29 h) Návrh změny rozpočtu města na rok 2010, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 – OE 
(dotace) o částku 14 400,- Kč, ÚZ 0603, a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 716 – OKSIS 
(Knihovna Jana Drdy) ve stejné výši

návrh změny rozpočtu města na rok 2010, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 – OE 
(dotace) o částku 14 400,- Kč, ÚZ 0603, a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 716 – OKSIS 
(Knihovna Jana Drdy) ve stejné výši.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola
paragra

f
pol.

účelový 
znak

prvek 
rozpočt

u
popis částka změny

RP0439 741 - OE 4122 00603 1132
"Zajištění regionálch funkcí knihoven 
ve Středočeském kraji"

14 400,00

RP0439
716 -

OKSIS
3314 5331 00603 529 Neinvestiční dotace - KÚ SK 14 400,00

                                                 

29 i) Návrh na změnu rozpočtu města na rok 2010 ve výdajové části, tj. navýšení rozpočtu 
výdajů kapitoly 728 - OSV prvek 400 (příspěvky organizacím (granty)) o částku 200.000,--Kč a 
snížení rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE prvek 660 (rezerva)ve stejné výši

návrh na změnu rozpočtu města na rok 2010 ve výdajové části, tj. navýšení rozpočtu výdajů 
kapitoly 728 - OSV prvek 400 (příspěvky organizacím (granty)) o částku 200.000,--Kč a 
snížení rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE prvek 660 (rezerva)ve stejné výši.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola
paragra

f
pol.

účelový 
znak

prvek 
rozpočt

u
popis částka změny

RP0443 728 - OSV 4319 5229 400 Příspěvky organizacím (granty) 200 000,00
RP0447 741 - OE 6171 5901 660 Rezerva -200 000,00

29 j) Návrh změny rozpočtu města na rok 2010, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE 
(digitalizace - investiční dotace) o částku 720.000,--Kč a výdajů kapitoly 740 - OIT (dotace 
z Ministerstva kultury – Kino Mír Příbram) ve stejné výši
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návrh změny rozpočtu města na rok 2010, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE 
(digitalizace - investiční dotace) o částku 720.000,--Kč a výdajů kapitoly 740 - OIT (dotace 
z Ministerstva kultury – Kino Mír Příbram) ve stejné výši.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola
paragra

f
pol.

účelový 
znak

prvek 
rozpočt

u
popis částka změny

RP0438 741 - OE 4213 93566 1262
Dotace z Ministerstva kultury  - Kino 
Mír Příbram

720 000,00

RP0451 740 - OIV 3313 6122 93566 2070 Digitalizace - investiční dotacei 720 000,00

29 k) Návrh změny rozpočtu města na rok 2010 na straně výdajů v rámci kapitoly 740 - OIV

návrh změny rozpočtu města na rok 2010 na straně výdajů v rámci kapitoly 740 – OIV.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola
paragra

f
pol.

účelový 
znak

prvek 
rozpočt

u
popis částka změny

RP0452 740 - OIV 3613 5171 2084 Oprava vodovodu -417 987,17
RP0452 740 - OIV 6171 5171 1487 Opravy a udržování 417 987,17

29 l) Návrh změny rozpočtu města na rok 2010, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE 
(dotace na činnost odborného lesního hospodáře) o částku 307.702,--Kč a výdajů kapitoly 723 -
ŽP (odborný lesní hospodář - PO) ve stejné výši

návrh změny rozpočtu města na rok 2010, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE 
(dotace na činnost odborného lesního hospodáře) o částku 307.702,--Kč a výdajů kapitoly 723 
- ŽP (odborný lesní hospodář - PO) ve stejné výši.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola
paragra

f
pol.

účelový 
znak

prvek 
rozpočt

u
popis částka změny

RP0449 723 - ŽP 1037 5213 29008 310 Odborný lesní hospodář - PO 307 702,00

RP0455 741 - OE 4116 29008 1152
Dotace na činnost odborného lesního 
hospodáře

307 702,00

29 m) Návrh změny rozpočtu města na rok 2010, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE 
(dotace z humanitárního fondu SK Azylový dům) o částku 22.400,-- Kč a výdajů kapitoly 728 -
OSV ve stejné výši

návrh změny rozpočtu města na rok 2010, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE 
(dotace z humanitárního fondu SK Azylový dům) o částku 22.400,-- Kč a výdajů kapitoly 728 -
OSV ve stejné výši.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola
paragra

f
pol.

účelový 
znak

prvek 
rozpočt

u
popis částka změny

RP0414 741 - OE 4122 00099 1245
Dotace z humanitárního fondu SK 
Azylový dům

22 400,00

RP0426 728 - OSV 4374 5021 00099 415 Ostatní osobní výdaje 15 500,00
RP0426 728 - OSV 4374 5031 00099 417 Sociální pojištění 4 030,00
RP0426 728 - OSV 4374 5032 00099 419 Zdravotní pojištění 1 395,00
RP0426 728 - OSV 4374 5139 00099 426 Nákup materiálu 1 475,00

29 n) Návrh změny rozpočtu města na rok 2010 v rámci kapitoly 741 - OE, tj. navýšení rozpočtu 
příjmů a výdajů, a návrh změny rozpočtu města na rok 2010 na straně příjmů v rámci kapitoly 
741 - OE v souvislosti s přijetím dotace na projekt Modernizace dopravního terminálu AN 
Příbram EU

návrh změny rozpočtu města na rok 2010 v rámci kapitoly 741 - OE, tj. navýšení rozpočtu 
příjmů a výdajů, a návrh změny rozpočtu města na rok 2010 na straně příjmů v rámci kapitoly 
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741 - OE v souvislosti s přijetím dotace na projekt Modernizace dopravního terminálu AN 
Příbram EU.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola
paragra

f
pol.

účelový 
znak

prvek 
rozpočt

u
popis částka změny

RP0456 741 - OE 4223 82501 1858
Modernizace dopravního terminálu 
AN Příbram SR

1 441 748,20

RP0456 741 - OE 4116 1830
Předpoklad - inv. dotace ČOV, AN, 
ZŠ 28. října, ZŠ Školní, ZS

-6 702 022,67

RP0456 741 - OE 4223 82505 1857
Modernizace dopravního terminálu 
AN Příbram EU

16 339 812,93

RP0456 741 - OE 6171 5901 660 Rezerva 11 079 538,46

29 o) Návrh změny rozpočtu města na rok 2010 v rámci kapitoly 741 - OE, tj. navýšení rozpočtu 
příjmů o částku 2.702.147,--Kč a výdajů ve stejné výši

návrh změny rozpočtu města na rok 2010 v rámci kapitoly 741 - OE, tj. navýšení rozpočtu 
příjmů o částku 2.702.147,--Kč a výdajů ve stejné výši.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola
paragra

f
pol.

účelový 
znak

prvek 
rozpočt

u
popis částka změny

RP0457 741 - OE 4121 51 Neinvestiční dotace od obcí 2 687 207,00
RP0457 741 - OE 4121 1151 Neinvestiční dotace od obcí 988,00
RP0457 741 - OE 4121 1150 Neinvestiční dotace od obcí 13 952,00
RP0457 741 - OE 6171 5901 660 Rezerva 2 702 147,00

hl. pro 7

30) Žádost o ukončení Smlouvy o nájmu nebytového prostoru v Příbrami VIII/100

R.usn.č.1082/2010
Rada    s c h v a l u j e 

žádost nájemkyně nebytového prostoru v Příbrami VIII, ul. Brodská č.p. 100 o ukončení 
Smlouvy o nájmu nebytových prostor ke dni 31.12.2010.

                                                       hl.  pro  7

31) Žádost o pronájem tělocvičny v Příbrami VII, ul. Žežická č.p. 193

R.usn.č.1083/2010
Rada    s c h v a l u j e 

žádost (instruktorka MUSADO) o pronájem malé tělocvičny na sobotu 11.12.2010 na vánoční 
sportovní trénink členů a příznivců TILIUS TEAMU (cca 2 hod)  za cenu celkem 440,--Kč.

                                                       hl.  pro  7

32) Žádost společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s. o prodloužení Smlouvy o nájmu NP v 
Příbrami VII-400

R.usn.č.1084/2010
Rada    s c h v a l u j e 

žádost společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s. o prodloužení Smlouvy o nájmu 
nebytových prostor v Příbrami VII, ul. Legionářů č.p. 400 o dalších 10 let za stávajících 
podmínek, tj. do 31.12.2020,  za cenu  27.478,-- Kč/čtvrtletně (základní nájemné)  povýšenou 
každoročně o míru inflace.

                                                       hl.  pro  7
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33) Žádost o pronájem pozemku p. č. 642,  příp. prodej pozemků p. č. 641 a p. č. 642 v k.ú. 
Lazec

R.usn.č.1085/2010
Rada    I.   s c h v a l u j e 

stažení části materiálu týkající se pronájmu pozemku p. č. 642 v k. ú. Lazec do doby
rozhodnutí v ZM o případném prodeji.

II. n e d o p o r u č u j e    ZM  s c h v á l i t
(alt. 1) (dle žádosti žadatelky)  odprodej pozemku p. č. 642 v k. ú. Lazec za cenu……,- Kč/m

2
, 

se zřízením bezúplatného  věcného břemene  sítě vodovodního řadu ve prospěch města. 
Hodnota věcného břemene je 903,- Kč. Žadatelka bere na vědomí, že k pozemku není 
zajištěn přístup.

(alt. 2) (dle návrhu KRMM) odprodej pozemku  p. č. 641 a p. č. 642 v k. ú. Lazec za 
cenu……,- Kč/m

2
, se zřízením bezúplatného  věcného břemene  sítě vodovodního řadu ve 

prospěch města. Hodnota věcného břemene je 903,- Kč. Žadatelka bere na vědomí, že 
k pozemku není zajištěn přístup.

                                                       hl.  pro  7

34) Žádost o nové projednání směny pozemků v k.ú. Žežice

R.usn.č.1086/2010
Rada    s c h v a l u j e 

stažení materiálu z dnešního jednání.                                                      
hl.  pro 7 

35) Žádost o zřízení věc. břemene uložení kabelové přípojky NN v oblasti zahr. osady U 
Prokopa

R.usn.č.1087/2010
Rada    s c h v a l u j e 

zřízení věc. břemene uložení kabelové přípojky NN ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., 
Teplická 874/8, Děčín 4 přes pozemky  v  k.ú. Bř. Hory, které jsou ve vlastnictví města 
Příbram  a to:
poz. p.č. 86/40, 86/47  ostat. pozemky (zeleň)                    za cenu 100,- Kč/bm
poz. p.č. 86/49 chodník                                                      za cenu 100,- Kč/bm
poz. p.č. 86/1 ostat. pozemek (zeleň) u místní komunikace 3. tř.        za cenu 100,- Kč/bm
poz. p.č. 86/40 umístění jedné přípojkové pojistkové skříně               za cenu 500,- Kč/ks.
S uzavřením věcného břemene vzniká oprávněnému právo vstupu a vjezdu na dotčené 
nemovitosti za účelem vybudování, zajištění oprav, údržby, rekonstrukce a likvidace výše 
uvedeného zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a přechází s převodem 
vlastnictví nemovitosti na nového nabyvatele. Cena věcného břemene bude navýšena o DPH 
podle platných právních předpisů.

                                                       hl.  pro  7

36) Žádost o zřízení věc. břemene uložení kabelového vedení NN v oblasti zahr. osady Hatě

R.usn.č.1088/2010
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 v k.ú. Příbram, který je ve vlastnictví města Příbram a 
to.: poz. p.č. 2275/2    místní komunikace 3.tř. ul. Na Hatích
                             podélné uložení      za cenu   400,- Kč/bm
                            překop                     za cenu  1 500,- Kč/bm.
S uzavřením věcného břemene vzniká oprávněnému právo vstupu a vjezdu na dotčené 
nemovitosti za účelem vybudování, zajištění oprav, údržby, rekonstrukce a likvidace výše 
uvedeného zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a přechází s převodem 
vlastnictví nemovitosti na nového nabyvatele. Cena věcného břemene bude navýšena o DPH 
podle platných právních předpisů.



Město Příbram – Rada města Příbram Usnesení 2010-12-20

12

hl.  pro  7

37) Žádost o prodej pozemku p.č. 123/177 v k.ú. Brod u Příbramě

R.usn.č.1089/2010
Rada    d o p o r u č u j e  ZM 

schválit prodej pozemku p.č. 123/177 v k.ú. Brod u Příbramě za cenu 100,- Kč/m2. Podpisem 
kupní smlouvy bude ukončena nájemní smlouva.

                                                       hl.  pro  7
38) Žádost o zřízení věc. břemene kabelového vedení VN, NN a prodej pozemku pod kioskovou 
trafostanici v ul. Evropská

R.usn.č.1090/2010
Rada    I.  s c h v a l u j e 

zřízení věc. břemene uložení kabelového vedení VN a NN a umístění kioskové trafostanice v 
obl. ul. Evropská pro čp. 320 v ul. Jinecká ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s.,Teplická 874/8, 
Děčín 4 přes pozemky ve vlastnictví města Příbram v k.ú. Příbram a to : 
poz. p.č. 3613/1, 4827/7, 4827/8, 4827/1, 4828/1, 4829/2, 4830/11, 988/25
uložení v krajnici a pomocných pozemcích u komunikace a chodníku za cenu  100,- Kč/bm
poz. p.č. 4827/1 ostatní pozemek – rozpojovací skříň  za cenu 500,- Kč/ks.
S uzavřením věcného břemene vzniká oprávněnému právo vstupu a vjezdu na dotčené 
nemovitosti za účelem vybudování, zajištění oprav, údržby, rekonstrukce a likvidace výše 
uvedeného zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a přechází s převodem 
vlastnictví nemovitosti na nového nabyvatele. Cena věcného břemene bude navýšena o DPH 
podle platných právních předpisů.

 II.  d o p o r u č u j e  ZM
schválit prodej části pozemku p.č. 3613/1, o výměře cca 6 m2 – bude upřesněna po 
zaměření, v k.ú. Příbram,  spol. ČEZ Distribuce, a.s.,Teplická 874/8, Děčín 4  za cenu 1.000,-
Kč/m2.

                                                       hl.  pro  7

39) Žádost o zřízení věc. břemene NTL plynovodu a přípojek v obl. Příbram VII

R.usn.č.1091/2010
Rada    s c h v a l u j e 

zřízení věc. břemene uložení NTL plynovodního vedení  a přípojek ve prospěch RWE 
GasNet, s.r.o., Klišská 940, Ústí nad Labem přes pozemky ve vlastnictví města Příbram v k.ú. 
Březové Hory (jedná se o uložení částí rekonstruovaného vedení v jiné trase než stávající 
vedení) a to: 
poz.p.č. 515/42, 515/57,515/58, 515/61
              ostat. pozemek- zeleň                                za cenu 100,- Kč/bm
poz.p.č. 515/47, 515/51, 515/55, 515/78, 515/63, 515/86, 515/89, 515/75, 515/76, 515/10, 
515/11, 515/8, 515/62, 515/52, 515/175, 515/41, 515/13  
              chodník a ostat. pozemek- zeleň                 za cenu 100,- Kč/bm
poz.p.č. 515/70, 652/3, 690/6, 541/19   chodník       za cenu 100,- Kč/bm
poz.p.č. 515/46, 515/56, 625/1, 690/1, 515/88, 515/74, 515/62, 515/52, 515/41, 515/13, 
515/78, 652/1
              protlak komunikace  ul. Ve dvoře, Polit. vězňů, Žežická, Okružní, 
Sokolovská, Kladenská, 
             Obránců míru, Edv. Beneše, 28.října          za cenu 200,- Kč/bm
poz.p.č. 541/9  účelová komunikace                          za cenu 100,- Kč/bm
poz.p.č. 690/1, 515/52, 652/1  

             překop místní komunikace 2.tř.-ul. Žežická  a Edv. Beneše       za cenu 2 500,- Kč/bm
             515/88, 515/74, 515/62, 515/41,515/13, 515/56 

překop místní komunikace 3.tř.-ul. Okružní, Sokolovská, Kladenská, Obránců míru, 28.října 
                                                                                                za cenu 1 500,- Kč/bm.
S uzavřením věcného břemene vzniká oprávněnému právo vstupu a vjezdu na dotčené 
nemovitosti za účelem vybudování, zajištění oprav, údržby, rekonstrukce a likvidace výše 
uvedeného zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a přechází s převodem 
vlastnictví nemovitosti na nového nabyvatele. Cena věcného břemene bude navýšena o DPH 
podle platných právních předpisů. 
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                                                       hl.  pro  7

40) Žádost o zřízení věc. břemene uložení kanalizační a vodovodní přípojky přes poz. p.č. 85/87 
v k.ú. Zdaboř ul. Na Planinách

R.usn.č.1092/2010
Rada    s c h v a l u j e 

zřízení věcného břemene uložení kanalizační a vodovodní přípojky k stavbě domu na poz. 
p.č. 85/78 v k.ú. Zdaboř  ve spoluvlastnictví žadatelů přes pozemek v k.ú. Zdaboř, který je ve 
vlastnictví města Příbram a to : 
poz. p.č. 85/87  místní komunikace 3.tř. ul. Na Planinách 

                          překop                             za cenu 700,- Kč/bm 
                          uložení do chodníku        za cenu   50,-Kč/bm.

S uzavřením věcného břemene vzniká oprávněnému právo vstupu a vjezdu na dotčené 
nemovitosti za účelem vybudování, zajištění oprav, údržby, rekonstrukce a likvidace výše 
uvedeného zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a přechází s převodem 
vlastnictví nemovitosti na nového nabyvatele. Cena věcného břemene bude navýšena o DPH 
podle platných právních předpisů.

                                                       hl.  pro  7

41) Žádost o zřízení věc. břemene uložení vodovodní přípojky přes poz. p.č. 75 v k.ú. Kozičín

R.usn.č.1093/2010
Rada    s c h v a l u j e 

zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky přes pozemek v k.ú. Kozičín, který je ve 
vlastnictví města Příbram, k pozemku p.č. 74/1, ve spoluvlastnictví  a to:
poz. p.č. 75   místní komunikace III. tř.

                      podélné uložení                          za cenu 200,- Kč/bm
                      křížení komunikace                     za cenu 700,- Kč/bm 

        šachtice                                        za cenu 100,- Kč/ks.
S uzavřením věcného břemene vzniká oprávněnému právo vstupu a vjezdu na dotčené 
nemovitosti za účelem vybudování, zajištění oprav, údržby, rekonstrukce a likvidace výše 
uvedeného zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a přechází s převodem 
vlastnictví nemovitosti na nového nabyvatele. Cena věcného břemene bude navýšena o DPH 
podle platných právních předpisů.

                                                       hl.  pro 7 

42) Mimořádné odměny členům JSDHO

R.usn.č.1094/2010
Rada    s c h v a l u j e 

vyplacení mimořádných odměn členům JSDHO v celkové výši 100.000,- Kč  dle přiloženého
seznamu

                                                       hl.  pro  7

43) Souhlas s umístěním elektronických sirén Jednotného systému varování a vyrozumění 

R.usn.č.1095/2010
Rada    s c h v a l u j e 

udělení souhlasu s umístěním elektronických sirén Jednotného systému varování a 
vyrozumění na budovách v majetku města:
1. Městský úřad, Tyršova 108, Příbram 1
2. Základní škola , J.Alise 1, Příbram VI - Březové Hory.

                                                       hl.  pro  7

44) Návrh na předání digitální projekce Divadlu A. Dvořáka Příbram, Legionářů 400, Příbram VII 
hospodaření

R.usn.č.1096/2010
Rada    s c h v a l u j e 
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předat digitální projekci dle standardu 2D-DCI Divadlu A. Dvořáka Příbram, Legionářů 400, 
Příbram VII, v účetní (pořizovací) ceně 2.171.844,-- Kč  k hospodaření.

                                                       hl.  pro  7

45) Zahraniční cesta do Lešnice (Polsko)

R.usn.č.1097/2010
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í 

zahraniční služební cestu do Lešnice (Polsko) ve dnech 20. - 21. 12. 2010. Cestovní  náklady 
(pojistné, stravné, 40% kapesné, dopravu) a dar do výše 4.000,- Kč hradí město Příbram z 
kap.716 - zahraniční styky.

                                                      hl.  pro  7

46) Žádost o dotaci 

R.usn.č.1098/2010
Rada    s c h v a l u j e 

poskytnutí dotace za provedení koncertu při reprezentaci města Příbram ve francouzském 
městě Anor dne 4. 7. 2010   ve výši Kč 4.750,-  z kap. 716 – kultura.

                                                       hl.  pro 7 

47) Žádost o vydání souhlasu s odúčtováním odpisů movitého majetku organizace SZM 
Příbram

R.usn.č.1099/2010
Rada    s c h v a l u j e 

odúčtování odpisů movitého majetku organizace SZM Příbram za rok 2010 ve výši 
1.703.539,- Kč.

                                                       hl.  pro 7

48) Komise RM

R.usn.č.1100/2010  
Rada      b e r e    n a    v ě d o m í   

1) „Žádost politické strany „SOS Příbram“ o jmenování nových členů výborů a komisí 
města Příbrami“                   

2) návrh politické strany TOP 09 na zřízení komise pro rozvoj města.

 hl. pro 7
R.usn.č.1101/2010 
Rada      j m e n u j e  
               v komisi bezpečnostní a dopravní  pro volební období 2010-2014:

1) členy:  Ing. Petr Doubek, Michal Šmejkal, Karol Horváth, Zdeněk Havrančík, Martin Lukeš,  
Miroslav Horňák,  František Stoklasa

2)   předsedu: Michal Šmejkal
3)   koordinátora: vedoucí OSS.

hl. pro  7

R.usn.č.1102/2010   

Rada    j m e n u j e       
v komisi bytové
1)   členy: pí Michaela Dzamková, p. Robert Baťka, pí Věra Kroftová, p. Jiří Řehka, Milan 

Růžička, Ing. Petr Stříbrnský, pí Vladimíra Kopřivová
             2)   předsedu: pí Michalela Dzamková

                   3)   koordinátora: vedoucí MěRK.

hl. pro 7
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R.usn.č.1103/2010   
Rada    j m e n u j e

v komisi fondu oprav a modernizace
1) členy: Ing. Bohumil Kortus, p. Antonín Vacek, p. Jaroslav Kumhera, Ing. Vladimír
      Chudáček, p. Zdeněk Havrančík, Ing. arch. Vít Kučera, p. Jindřich Cwiertka
2) předsedu: Ing. arch. Vít Kučera
3) koordinátora: vedoucí OE.

                                                       hl.  pro 7 

R.usn.č.1104/2010   
Rada    j m e n u j e

v komisi pro handicapované občany, sociálních věcí a zdravotnictví
1) členy: pí Dana Pikrtová, pí Kristýna Růžičková, RSDr. Jiří Svoboda, MUDr. Marie 

Valášková, MUDr. Jiří Doležal, PhDr. Petr Vácha, JUDr. Dagmar Říhová
2)   předsedu: RSDr. Jiří Svoboda
3)   koordinátora: vedoucí OSVaZ.

                                                       

hl.  pro 7 
R.usn.č.1105/2010   
Rada    j m e n u j e

v komisi kulturní, letopisecké a památkové
1) členy: MVDr. Václav Beneš, p. Jan Fára, Mgr. Jarmila Potůčková, Mgr. Eva Číhalová, 

Jana Dědečková, Ak. mal. Ivan Bukovský, Mgr. Rostislav Riško
2) předsedu: pí Jana Dědečková
3) koordinátora: vedoucí OKSIS.

hl. pro 7
R.usn.č.1106/2010   
Rada    j m e n u j e

v komisi pro mládež, tělovýchovu a sport
1) členy: Ing. Pavel Pikrt, p. Petr Větrovský, p. Lukáš Svoboda, p. Svatopluk Chrastina, p. 

Miroslav Peterka, p. Vojtěch Šamšula, Mgr. Josef Strejc
2) předsedu: p. Svatopluk Chrastina
3) koordinátora: vedoucí OKSIS.

hl. pro 7

R.usn.č.1107/2010   
Rada    j m e n u j e

v komisi pro realizaci majetku města
1)  členy: p. Stanislav Růžička, p. Stanislav Vacek, Ing. Josef Novotný, Ing. Vladimír Matějka,
      p. Petr Oktábec, p. Hynek Franta, p. Tomáš Melichar
2)   předsedu: Ing. Vladimír Matějka
3)   koordinátora: vedoucí OP.

hl. pro 7

R.usn.č.1108/2010   
Rada    j m e n u j e

v komisi pro výchovu a vzdělávání
1) členy: pí. Jiřina Kaiserová, pí Anna Maková, Ing. Jaroslav Vachuta, Mgr. Eva Číhalová,

Mgr. Václav Chvál, p. Jaroslav Patera DiS, Mgr. Zdeňka Bohmová
2) předsedu: pí Jiřina Kaiserová
3) koordinátora: vedoucí OŠ.

hl. pro  7

R.usn.č.1109/2010   
Rada    j m e n u j e

v komisi pro zahraniční styky
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1)   členy: pí Jiřina Dzamková, p. Jakub Svoboda, p. Vilém Potůček, p. Richard Šmucler, 
      Bc. et Bc. Lucie Křížková, pí Hana Sobotková, Mgr. Martin Knížek
2)   předsedu: Mgr. Martin Knížek
3)   koordinátora: vedoucí OŽÚ.

hl. pro 7

R.usn.č.1110/2010   
Rada    j m e n u j e

v komisi pro životní prostředí a ekologii
1)   členy: p. Jiří Kubík, Ondřej Mašek, Zbyněk Havelka, pí Olga Vohradská, p. Stanislav 
      Kantor, Bc. Jiří Mach, p. Zdeněk Míka
2)   předsedu: p. Jiří Kubík
3)   koordinátora: vedoucí OŽP.

hl. pro 7

49) Návrh Obecně závazné vyhlášky Města Příbram o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství

R.usn.č.1111/2010
Rada    d o p o r u č u j e  ZM 

schválit obecně závaznou vyhlášku Města Příbram o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství.

                                                       hl.  pro  7

50) Žádost o dotaci ze Středočeského Humanitárního fondu na rok 2011   

R.usn.č.1112/2010
Rada    s c h v a l u j e 

přijetí dotace ze Středočeského Humanitárního fondu na projekt „Provoz Azylového domu 
města Příbram“ a „Letní sociálně – rehabilitační pobyt pro děti – klienty Střediska výchovné 
péče“ a spolufinancování těchto akcí.    

                                                       hl.  pro  7

51) Žádost o dotaci ze Středočeského Fondu cestovního ruchu a podpory podnikání na rok 
2011

R.usn.č.1113/2010
Rada    s c h v a l u j e 

podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu cestovního ruchu a podpory podnikání na 
projekt „Pořízení stánků na podporu tradičních řemesel“ a spolufinancování této akce.

                                                       hl.  pro  7

52) Umístění reklamy na autobusovém nádraží

R.usn.č.1114/2010
Rada    n e s c h v a l u j e 

předloženou žádost TS k umístění reklamy fa. Profi TAXI v prostoru autobusového nádraží.  
                                                   

hl.  pro  7

53) Přijetí dotace na pořízení projektové dokumentace „Cyklostezka Horní Obora – Flusárna

R.usn.č.1115/2010
Rada    s c h v a l u j e 

přijetí dotace ze Středočeského kraje na pořízení projektové dokumentace pro územní 
rozhodnutí na projekt „Cyklostezka Horní Obora – Flusárna“ ve výši 192.000,- Kč a podepsání 
smlouvy na tuto dotaci.  

                                                       hl.  pro 7

54) Problematika autobusového nádraží v Příbrami – termín účtování poplatků
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R.usn.č.1116/2010
Rada    s c h v a l u j e 

realizaci snížení poplatku za vjezdy na autobusové nádraží se zpětnou platností, s účinností 
od zahájení provozu autobusového nádraží resp. od účinnosti mandátní smlouvy s TS 
Příbram, to je od 01.04.2010 na 10,- Kč.

                                                       hl.  pro  7

55) Změna návrhu smlouvy o zajištění lyžování pro žáky příbramských základních škol 

R.usn.č.1117/2010
Rada    s o u h l a s í 

s úpravami „Smlouvy o zajištění lyžování pro žáky příbramských základních škol“ navrženými 
jednatelem společnosti NOVADUS,které se týkají zkrácení minimální provozní doby 
lyžařského svahu z 60 provozních dnů sezóny na 40 dnů a tím i změnou výše případně 
„nespotřebovaných“ prostředků a jejich použitím jako zálohy na následující provozovanou 
lyžařskou sezónu

                                                       hl.  pro  7

56) Rozpočtové změny (a – o )

R.usn.č.1118/2010
Rada    s c h v a l u j e 

56 a) Návrh změny rozpočtu města na rok 2010 v rámci kapitoly 740 – OIV

návrh změny rozpočtu města na rok 2010 v rámci kapitoly 740 - OIV.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola
paragra

f
pol.

účelový 
znak

prvek 
rozpočt

u
popis částka změny

RP0450 740 - OIV 3639 6121 1838
Modernizace a rekonstrukce AN, TDI 
a AD 15 %

-106 818,84

RP0450 740 - OIV 3613 6122 1613
Dlouhodobý majetek v pořizovací 
ceně 40.000,- Kč a výše

106 818,84

56 b) Návrh změny rozpočtu města na rok 2010, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE ( 
Dotace SK Fond životního prostředí) o částku 878.600,--Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 
710 - OSS ve stejné výši

návrh změny rozpočtu města na rok 2010, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE ( 
Dotace SK Fond životního prostředí) o částku 878.600,--Kč a navýšení rozpočtu výdajů 
kapitoly 710 - OSS ve stejné výši.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola
paragra

f
pol.

účelový 
znak

prvek 
rozpočt

u
popis částka změny

RP0226 741 - OE 4122 91 1973 Dotace SK Fond životního prostředí 878 600,00

RP0461 710 - OSS 2212 5169 91 2392
Výsadba stromů a keřů - dotace 
fondu ŽP SK

219 650,00

RP0461 710 - OSS 2212 5169 91 2388
Ozelenění,osázení,výsadba stromů a 
keřů - dotace fondu ŽP SK

219 650,00

RP0461 710 - OSS 2212 5169 91 2384
Ozelenění, osázení,výsadba stromů a 
keřů - dotace Fondu ŽP SK

219 650,00

RP0461 710 - OSS 2212 5169 91 2380
Ozelenění,osázení,výsadba stromů a 
keřů - dotace Fondu ŽP SK

219 650,00

56 c) Návrh změny rozpočtu města na rok 2010, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE 
(volby do zastupitelstva obcí) o částku 161.688,20 Kč a výdajů kapitoly 719 - OOVV ve stejné 
výši

návrh změny rozpočtu města na rok 2010, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE 
(volby do zastupitelstva obcí) o částku 161.688,20 Kč a výdajů kapitoly 719 - OOVV ve stejné 
výši.

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

f
pol.

účelový 
znak

prvek 
rozpočt

u
popis částka změny

RP0458 741 - OE 4111 98187 2421 Volby do zastupitelstva obce 161 688,20

RP0462
719 -

OOVV
6115 5169 98187 2374 Nákup služeb 57 432,60

RP0462
719 -

OOVV
6115 5164 98187 2377 Pronájem 85 634,60

RP0462
719 -

OOVV
6115 5019 98187 2408 Refundace 3 111,00

RP0462
719 -

OOVV
6115 5038 98187 2415 Úrazové pojištění 93,00

RP0462
719 -

OOVV
6115 5031 98187 2413 Sociální pojištění 15 417,00

56 d) Návrh změny rozpočtu města na rok 2010 na straně výdajů v rámci kapitoly 749 - MěRK

návrh změny rozpočtu města na rok 2010 na straně výdajů v rámci kapitoly 749 – MěRK.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola
paragra

f
pol.

účelový 
znak

prvek 
rozpočt

u
popis částka změny

RP0464
749 -
MěRK

3613 5171 491 Opravy a udržování -400 000,00

RP0464
749 -
MěRK

3612 5171 484 Opravy a údržování 400 000,00

56 e) Návrh na změnu rozpočtu města na rok 2010 v rámci kapitoly 714 - OŠ

návrh na změnu rozpočtu města na rok 2010 v rámci kapitoly 714 – OŠ.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola
paragra

f
pol.

účelový 
znak

prvek 
rozpočt

u
popis částka změny

RP0463 714 - OŠ 3119 5163 1992 Pojištění odpovědnosti ve školství 32 495,00
RP0463 714 - OŠ 3119 5194 122 Věcné dary -254,00
RP0463 714 - OŠ 3111 5163 1964 Pojištění - MŠ -1 075,00
RP0463 714 - OŠ 3113 5163 1965 Pojištění - ZŠ -12 972,00
RP0463 714 - OŠ 3141 5163 1968 Pojištění - ŠJ -3 618,00
RP0463 714 - OŠ 3231 5163 1969 Pojištění - ZUŠ -14 576,00

RP0463 714 - OŠ 3111 5331 909
MŠ, Příbram VIII, Školní 131-
neinvestiční příspěvek

45 000,00

RP0463 714 - OŠ 3111 5331 905
MŠ,  Příbram VII, Bratří Čapků 278, -
neinvestiční příspěvek

35 000,00

RP0463 714 - OŠ 3111 5331 910
MŠ pod Svatou Horou, Nám. Dr. 
Josefa Theurera 262, Příbram II -
neinvestiční příspěvek

15 000,00

RP0463 714 - OŠ 3111 5331 911
Alternativní MŠ, Školní 143, Příbram 
VIII - neinvestiční příspěvek

10 000,00

RP0463 714 - OŠ 3113 5331 917
ZŠ, Příbram VIII, Školní 75 -
neinvestiční příspěvek

20 000,00

RP0463 714 - OŠ 3119 5166 118 Konzultační poradenské služby -23 000,00
RP0463 714 - OŠ 3119 5169 119 Nákup ostatních služeb -48 314,00
RP0463 714 - OŠ 3119 5331 121 Dotace - spoluúčast KÚ, MŠMT -20 010,00
RP0463 714 - OŠ 3119 5361 125 Nákup kolků -12 000,00

RP0463 714 - OŠ 3119 5901 1301
Rezerva - pedagogika, sport, 
důchodci, setkání škol, odměny 
ředitelů

-21 676,00

56 f) Návrh změny rozpočtu města na rok 2010, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE 
(Neinvestiční dotace "Dotisk propagačních materiálů cestovního ruchu") o částku 63.332,--Kč a 
navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 716 - OKSIS ve stejné výši
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návrh změny rozpočtu města na rok 2010, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE 
(Neinvestiční dotace "Dotisk propagačních materiálů cestovního ruchu") o částku 63.332,--Kč 
a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 716 - OKSIS ve stejné výši.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola
paragra

f
pol.

účelový 
znak

prvek 
rozpočt

u
popis částka změny

RP0344 741 - OE 4122 804 2458
Neinvestiční dotace "Dotisk 
propagačních materiálů cestovního 
ruchu"

63 332,00

RP0467
716 -

OKSIS
2143 5169 804 2459 Nákup služeb 63 332,00

56 g) Návrh změny rozpočtu města na rok 2010, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE 
(Neinvestiční dotace na pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu) o částku 7.659,--Kč a 
navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 728 - OSV ve stejné výši

návrh změny rozpočtu města na rok 2010, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE 
(Neinvestiční dotace na pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu) o částku 7.659,--Kč 
a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 728 - OSV ve stejné výši.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola
paragra

f
pol.

účelový 
znak

prvek 
rozpočt

u
popis částka změny

RP0465 741 - OE 4116 13002 2062
Neinvestiční dotace na pojistné pro 
osoby vykonávající veřejnou službu

7 659,00

RP0466 728 - OSV 4399 5163 13002 2063
Pojistné pro osoby vykonávající 
veřejnou službu

7 659,00

56 h) Návrh změny rozpočtu města na rok 2010, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE 
(Neinvestiční dotace z MK ČR) o částku 30.000,--Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 716 -
OKSIS ve stejné výši

návrh změny rozpočtu města na rok 2010, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE 
(Neinvestiční dotace z MK ČR) o částku 30.000,--Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 716 
- OKSIS ve stejné výši.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola
paragra

f
pol.

účelový 
znak

prvek 
rozpočt

u
popis částka změny

RP0460
716 -

OKSIS
3314 5331 34053 531 Neinvestiční dotace MK ČR 30 000,00

RP0460 741 - OE 4116 34053 1220 Neinvestiční dotace z MK ČR 30 000,00

56 i) Návrh změny rozpočtu města na rok 2010 na straně výdajů v rámci kapitoly 728 - OSV

návrh změny rozpočtu města na rok 2010 na straně výdajů v rámci kapitoly 728 – OSV.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola
paragra

f
pol.

účelový 
znak

prvek 
rozpočt

u
popis částka změny

RP0459 728 - OSV 4374 5151 427 Vodné, stočné -30 000,00
RP0459 728 - OSV 4374 5139 425 Nákup materiálu 30 000,00
RP0459 728 - OSV 4374 5152 428 Teplo -30 000,00
RP0459 728 - OSV 4374 5171 1634 Opravy a udržování 11 000,00
RP0459 728 - OSV 4374 5169 433 Nákup služeb 8 000,00
RP0459 728 - OSV 4374 5032 418 Zdravotní pojištění 6 000,00
RP0459 728 - OSV 4374 5137 423 Drobný hmotný dllouhodobý majetek 5 000,00
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56 j) Návrh změny rozpočtu města na rok 2010 na straně výdajů v rámci kapitoly 721 - OIT

návrh změny rozpočtu města na rok 2010 na straně výdajů v rámci kapitoly 721 – OIT.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola
paragra

f
pol.

účelový 
znak

prvek 
rozpočt

u
popis částka změny

RP0448 721 - OIT 6171 6111 957 Programové vybavení -250 000,00
RP0448 721 - OIT 6171 5137 460 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 250 000,00

56 k) Návrh změny rozpočtu města na rok 2010 na straně výdajů v rámci kapitoly 717 - MP a 
návrh změny rozpočtu města na rok 2010ve výdajové části, tj. navýšení rozpočtu výdajů 
kapitoly 717 - MP (nákup ostatních služeb)  o částku 560.000,--Kč a snížení rozpočtu výdajů 
kapitoly 741 - OE (rezerva) ve stejné výši

návrh změny rozpočtu města na rok 2010 na straně výdajů v rámci kapitoly 717 - MP a návrh 
změny rozpočtu města na rok 2010ve výdajové části, tj. navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 
717 - MP (nákup ostatních služeb)  o částku 560.000,--Kč a snížení rozpočtu výdajů kapitoly 
741 - OE (rezerva) ve stejné výši.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola
paragra

f
pol.

účelový 
znak

prvek 
rozpočt

u
popis částka změny

RP0425 717 - MP 5311 5137 14005 2282 Nákup DHDM -1 452,00
RP0425 717 - MP 5311 5172 14005 2475 Programové vybavení 1 452,00

RP0425 717 - MP 5311 6121 2277
Osvětlení rizikových míst - 5 lokalit -
vlastní zdroje

-69 000,00

RP0425 717 - MP 5311 6122 2278
Osvětlení rizikových míst - vlastní 
zdroje

69 000,00

RP0425 717 - MP 5311 5169 1425 Projekt "Prevence" - 20% spoluúčast -105 500,00
RP0425 717 - MP 5311 5139 2453 Nákup materiálu 105 500,00
RP0425 717 - MP 5311 5011 69 Platy zaměstnanců 560 000,00
RP0425 741 - OE 6171 5901 660 Rezerva -560 000,00

56 l) Návrh změny rozpočtu města na rok 2010 na straně výdajů v rámci kapitoly 741 - OE

návrh změny rozpočtu města na rok 2010 na straně výdajů v rámci kapitoly 741 – OE.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola
paragra

f
pol.

účelový 
znak

prvek 
rozpočt

u
popis částka změny

RP0421 741 - OE 3639 5362 613 Daň z převodu nemovitostí - pozemky -712 176,50
RP0421 741 - OE 6171 5362 615 Platby daní a poplatků DPH -822 045,50
RP0421 741 - OE 3639 5362 608 Daň z převodu nemovitostí 1 534 222,00

56 m) Návrh změny rozpočtu města na rok 2010, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE 
o částku 1.455.822,90 Kč a výdajů kapitoly 740 - OIV ve stejné výši

návrh změny rozpočtu města na rok 2010, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE o 
částku 1.455.822,90 Kč a výdajů kapitoly 740 - OIV ve stejné výši.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola
paragra

f
pol.

účelový 
znak

prvek 
rozpočt

u
popis částka změny

RP0440 741 - OE 4116 15370 2493 Neinvestiční dotace - FS EU 100 578,80
RP0440 741 - OE 4216 15835 2494 Investiční dotace - FS EU 1 274 365,05
RP0440 741 - OE 4213 90877 2495 Investiční dotace 74 962,65
RP0440 741 - OE 4113 90001 2496 Neinvestiční dotace 5 916,40
RP0473 740 - OIV 3639 5169 90001 2545 Zateplení - Dotace SFŽP 5 916,40
RP0473 740 - OIV 3639 5169 15370 2544 Zateplení - dotace FS 100 578,80
RP0473 740 - OIV 3639 6121 90877 2549 Dotace SFŽP 74 962,65
RP0473 740 - OIV 3639 6121 15835 2548 Dotace FS 1 274 365,05



Město Příbram – Rada města Příbram Usnesení 2010-12-20

21

56 n) Návrh změny rozpočtu města na rok 2010, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE 
(dary) o částku 6.000,--Kč a výdajů kapitoly 717 - MP (nákup materiálu pro terapeutické aktivity) 
ve stejné výši

návrh změny rozpočtu města na rok 2010, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE 
(dary) o částku 6.000,--Kč a výdajů kapitoly 717 - MP (nákup materiálu pro terapeutické 
aktivity) ve stejné výši.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola
paragra

f
pol.

účelový 
znak

prvek 
rozpočt

u
popis částka změny

RP0470 741 - OE 5311 2321 65 Dary 6 000,00

RP0470 717 - MP 5311 5139 2281
Nákup materiálu pro terapeutické 
aktivity

6 000,00

56 o) Návrh změny rozpočtu města na rok 2010, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE ( 
Neinvestiční dotace na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011) o částku 64.934,--Kč a výdajů 
kapitoly 719 - OOVV (nákup materiálu) ve stejné výši

návrh změny rozpočtu města na rok 2010, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE 
(Neinvestiční dotace na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011) o částku 64.934,--Kč a výdajů 
kapitoly 719 - OOVV (nákup materiálu) ve stejné výši.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola
paragra

f
pol.

účelový 
znak

prvek 
rozpočt

u
popis částka změny

RP0420 741 - OE 4111 98005 2492
Neinvestiční dotace na sčítání lidu, 
domů a bytů v roce 2011

64 934,00

RP0469
719 -

OOVV
6149 5139 98005 2547 Nákup materiálu 64 934,00

hl.   pro 7

57) Různé     

O v ě ř o v a t e l é:

…………………………….                                                 ………………………….
                   p. Svatopluk Chrastina   pí Jiřina Kaiserová
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…………………………….
MVDr. Josef Řihák

Příbram, dne 21.12.2010      
Zapsala: Jaroslava Řehková 




