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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 19.12.2011
od 11.00 hodin na Městském úřadě Příbram
(v jednání RM pokračováno dne 20.12.2011)

1) Zahájení, ověřovatelé

Ověřovatelé:  Svatopluk Chrastina 
                       Martin Poulíček

2) Program včetně návrhů změn a doplňků

Program byl upraven a doplněn na celkový počet  72  bodů.

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. Rozpočtové změny
7. Nájemní smlouva s paní ………………..  na občerstvení
8. Zahraniční cesta do Freibergu (Německo) – umělecká soutěž
9. Žádost o přijetí finančního daru

10. Žádost o převzetí záštity
11. Informace o žadatelích o umístění v domě zvláštního určení – DPS Příbram
12. Žádost o obnovení Dohody o platbách za internetové připojení pro Klub stomiků ILCO Příbram na rok 

2012
13. Žádost o udělení výjimky pro zařazení do pořadníku žadatelů o umístění do DPS pro pana ………………..
14. Žádost o udělení výjimky pro zařazení do pořadníku žadatelů o umístění do DPS pro manžele 

………………..
15. Návrh na přidělení bytu č. 57 v DPS Příbram VIII, Brodská 101 (staženo z programu)
16. Návrh na přidělení bytu č. 19 v DPS Příbram VIII, Brodská 100
17. Návrh tematického zadání dotačního řízení města Příbram v oblasti sociální na rok 2012
18. Návrh tematického zadání dotačního řízení města Příbram v oblasti zdravotnictví na rok 2012
19. Žádost o schválení uzavření Městských jeslí a rehabilitačního stacionáře Příbram v termínu od 27.12.2011 

– 30.12.2011 včetně
20. Žádost o souhlas k přijetí sponzorského (finančního) daru od Fa PIPER OK, a.s., se sídlem K Letišti 

1073/25, 160 08  Praha 6
21. Žádost o souhlas k přijetí sponzorského (věcného) daru od pí ………………..  pro příspěvkovou organizaci 

Městské jesle  a rehabilitační stacionář Příbram
22. Návrh odměn ředitelkám a ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Příbram
23. Platový postup ředitelky MŠ Rybička a změna příplatků za vedení a osobních příplatků ředitelů škol          

a školských zařízení
24. Waldorfská škola – výjimka z nejnižšího počtu žáků
25. VISK – Akademie 3. věku
26. Školské rady
27. Obec Bratronice – neinvestiční náklady na žáka
28. ZŠ Příbram, 28. října – přerušení činnosti školní družiny
29. Žádost ředitelky ZŠ Příbram, 28. října 1 o souhlas s přijetím sponzorského daru
30. Nájemní smlouva s Plaveckým klubem Příbram
31. Žádost o schválení odpisu nedobytné pohledávky
32. Žádost p. ………………..  o předložení rozhodnutí RM – usn.č. 836/2011 ze dne 07.11.2011 –

Zastupitelstvu města Příbram
33. Žádost o změnu nájemce nebytového prostoru v Příbrami VIII, ul. Brodská čp. 96
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34. Informace o prodeji budovy čp. 57 v Kozičíně – stavba obč. vybavení
35. Žádost o pronájem pozemku p. č. 185/9 v katastrálním území Březové Hory
36. Žádost o pronájem části pozemku p. č. 239/1 o vým. cca 65 m2 v katastrálním území Příbram
37. Směna pozemků p. č. 2521/82 a p. č. 2521/98 za část pozemku p. č. 2504/3 vše v katastrálním území 

Příbram
38. Výkup pozemků p. č. 52/36 a p. č. 52/26 v katastrálním území Březové Hory
39. Nabídka k odkupu pozemku p.č. 3102/96 v k.ú. Příbram, nebo souhlas s prodejem části pozemku
40. Návrh na revokaci usnesení ZM č. 162/2011/ZM ze dne 9.5.2011 týkající se  prodeje pozemků               

p.č.  2104/65, 2104/77 a 4108/1 v k.ú. Příbram
41. Žádost o zřízení věc. břemene uložení kabelového vedení NN v ul. Ke Stadionu    v k.ú. Bř. Hory a   Lazec
42. Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
43. Návrh na zřízení věc. břemene uložení splaškové kanalizace v blízkosti obch. domu Hypermarket  Albert
44. Žádost o zřízení věc. břemene uložení kabel. vedení NN přes pozemek p.č. 677/2 v k.ú. Bř. Hory            

vč. umístění pojistkového pilíře
45. Žádost o zřízení věc. břemene uložení NTL plynovodu v ul. K.H.Máchy v k.ú. Bř. Hory
46. Žádost o zřízení věc. břemene uložení kanalizační přípojky v ul. Prokopská v k.ú. Bř. Hory
47. Žádost o prodej pozemku p.č. 74/8 v k.ú. Příbram
48. Žádost o zřízení věc. břemene uložení kabelového vedení NN v ul. Březnická  v k.ú. Příbram
49. Žádost o zřízení věc. břemene uložení NTL plynovodní přípojky v ul. Za Balonkou 
50. Návrh na změnu v usnesení RM č. 788/2011 ze dne 24.10.2011 
51. Žádost o prodloužení smlouvy o poskytnutí sociální služby v AD Příbram paní ………………..
52. ZŠ Příbram VIII, Školní 75 – souhlas se žádostí o dotaci ze Středočeského kraje
53. Žádost o souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního – MŠ, 

Příbram VII, Jana Drdy 496
54. Výběr dodavatele veřejné zakázky: Revitalizace veřejné zeleně ve městě Příbram – 2. etapa + 3. etapa
55. Žádost o souhlas s podáním žádosti na Středočeský kraj o dotaci pro rok 2012  z Fondu kultury                 

a obnovy památek na projekt “Rozšíření kooperačního informačního systému regionu” ve výši 40.000,- Kč
56. Žádost o souhlas s podáním žádosti na Středočeský kraj o dotaci pro rok 2012 z Fondu sportu, volného 

času a primární prevence na projekt “Měsíc pro duši”  ve výši 30.000,- Kč
57. Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím daru
58. Žádost o zrušení žádosti udělení výjimky
59. Žádost o souhlas k přijetí sponzorského (věcného) daru určeného pro děti rodin ubytovaných v AD 

Příbram od dárce Kiwanis Club Příbram
60. Žádost o souhlas k přijetí sponzorského (finančního) daru od pana ……………….., pro příspěvkovou 

organizaci Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram
61. Žádost o souhlas k přijetí sponzorského (finančního) daru od manželů ……………….., bytem 

………………..  pro příspěvkovou organizaci Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram
62. Zadávací dokumentace - Výběr zhotovitele IPRM - veřejné osvětlení - projektová dokumentace stavby

63. Rozpočtové změny
64. Žádost o vydání souhlasu s proúčtováním odpisů movitého majetku organizace SZM Příbram
65. Žádost o souhlas k přijetí sponzorského (finančního) daru ……………….., pro příspěvkovou organizaci 

Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram
66. Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu ,,Příbram – Svatá Hora –

vzorová obnova poutního areálu
67. Výběr zhotovitele stavebních prací – kašna na náměstí T.G. Masaryka
68. Výběr zhotovitele IPRM IV – rekonstrukce a revitalizace ulice 28. října a okolí v Příbrami VII - projektová 

dokumentace stavby

69. Nominace na nejúspěšnějšího sportovce roku
70. Spoluúčast na vyhlášení ankety „Nejúspěšnější sportovec Příbramska 2011“ – revokace části usnesení
71. Odměny vedoucím organizačních složek města a ředitelům příspěvkových organizací města
72. Různé

R.usn.č.944/2011      
Rada      s c h v a l u j e
              program dnešního jednání.

                                                       hl.  pro  7
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3) Informace

4) Kontrola zápisu a usnesení

5) Interpelace

6) Rozpočtové změny (a – o)

R.usn.č.945/2011
Rada    I.   s c h v a l u j e 

                                                      
6 a) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE 
(neinvestiční dotace, ÚZ 14004) ve výši 18.646,-- Kč a výdajů kapitoly 718 - OOO z důvodu přijetí 
neinvestiční dotace v požární ochraně na zabezpečení činnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů       
v roce 2011

návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (neinvestiční 
dotace, ÚZ 14004) ve výši 18.646,-- Kč a výdajů kapitoly 718 - OOO z důvodu přijetí neinvestiční 
dotace v požární ochraně na zabezpečení činnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů v roce 2011.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny

RP0318 741 - OE 4122 14004 1609 Dotace pro potřeby SDH 18 646,00

RP0324 718 - OOO 5512 5167 14004 1435
Odborná příprava - dotace (UZ 14004) 
Pb I

5 210,00

RP0324 718 - OOO 5512 5167 14004 1996 Odborná příprava - dotace Pb V - Zdaboř 2 425,00

RP0324 718 - OOO 5512 5167 14004 1611
Odborná příprava - dotace (UZ 14004) 
Pb VI-BH

6 945,00

RP0324 718 - OOO 5512 5167 14004 2484
Odborná příprava - dotace (ÚZ 14004) 
Příbram Lazec

1 040,00

RP0324 718 - OOO 5512 5156 14004 1638
Pohonné hmoty - dotace (UZ 14004) Pb 
VI - BH

3 026,00

                                                       
6 b) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, 
ÚZ 33006) o částku 1.077.096,14 Kč z důvodu přijetí neinvestiční dotace v rámci projektu financovaného 
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK): Další vzdělávání pedagogických 
pracovníků ZŠ a MŠ zřizovaných městem, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.04/02.0008

návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, ÚZ 
33006) o částku 1.077.096,14 Kč z důvodu přijetí neinvestiční dotace v rámci projektu financovaného z 
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK): Další vzdělávání pedagogických 
pracovníků ZŠ a MŠ zřizovaných městem, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.04/02.0008.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny

RP0351 714 - OŠ 3119 5021 33006 2219 Ostatní osobní výdaje 20 624,42
RP0351 714 - OŠ 3119 5021 33006 2182 Ostatní osobní výdaje 116 871,72
RP0351 714 - OŠ 3119 5011 33006 2220 Platy 18 000,00
RP0351 714 - OŠ 3119 5011 33006 2200 Platy 102 000,00
RP0351 714 - OŠ 3119 5161 33006 2222 Poštovné 30,00
RP0351 714 - OŠ 3119 5161 33006 2205 Poštovné 170,00
RP0351 714 - OŠ 3119 5019 33006 2339 Refundace mezd 10 200,00
RP0351 714 - OŠ 3119 5019 33006 2338 Refundace mezd 57 800,00
RP0351 714 - OŠ 3119 5169 33006 2297 Služby 105 000,00
RP0351 714 - OŠ 3119 5169 33006 2296 Služby 595 000,00
RP0351 714 - OŠ 3119 5162 33006 2295 Služby telekomunikací 810,00
RP0351 714 - OŠ 3119 5162 33006 2294 Služby telekomunikací 4 590,00
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RP0351 714 - OŠ 3119 5031 33006 2224 Sociální pojištění 2 700,00
RP0351 714 - OŠ 3119 5031 33006 2184 Sociální pojištění 15 300,00
RP0351 714 - OŠ 3119 5031 33006 2324 Sociální pojištění - dohody 2 700,00
RP0351 714 - OŠ 3119 5031 33006 2323 Sociální pojištění - dohody 15 300,00
RP0351 714 - OŠ 3119 5032 33006 2326 Zdravotní pojištění - dohody 1 500,00
RP0351 714 - OŠ 3119 5032 33006 2325 Zdravotní pojištění - dohody 8 500,00

RP0360 741 - OE 4122 33006 2173
Neinv. dotace na další vzdělávání pedag. 
pracovníků ZŠ a MŠ zřizovaných 
městem Příbram

915 531,71

RP0360 741 - OE 4122 33006 2174
Neinv. dotace na další vzdělávání pedag. 
pracovníků ZŠ a MŠ zřizovaných 
městem Příbram

161 564,43

                                                       
6 c) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, ÚZ 
29008) o částku 265.632,-- Kč a rozpočtu kapitoly 723 - OŽP ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční 
účelové dotace na činnost odborného lesního hospodáře za III. čtvrtletí 2011

návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, ÚZ 
29008) o částku 265.632,-- Kč a rozpočtu kapitoly 723 – OŽP ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční 
účelové dotace na činnost odborného lesního hospodáře za III. čtvrtletí 2011.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny

RP0343 723 - ŽP 1037 5213 29008 310 Odborný lesní hospodář - PO 265 632,00

RP0359 741 - OE 4116 29008 1152
Dotace na činnost odborného lesního 
hospodáře

265 632,00

                                                   
6 d) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, 
ÚZ 00099) o částku 41.666,66 Kč a kapitoly 728 - sociální věci ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční 
účelové dotace z Humanitárního fondu Středočeského kraje na realizaci Projektu Sociálně aktivační 
činnost pro uživatele služby Azylového domu

návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, ÚZ 
00099) o částku 41.666,66 Kč a kapitoly 728 - sociální věci ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční 
účelové dotace z Humanitárního fondu Středočeského kraje na realizaci Projektu Sociálně aktivační 
činnost pro uživatele služby Azylového domu.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny

RP0341 741 - OE 4122 00099 1245
Dotace z humanitárního fondu SK 
Azylový dům

41 666,66

RP0355 728 - OSV 4374 5139 00099 426 Nákup materiálu 1 666,00
RP0355 728 - OSV 4374 5021 00099 415 Ostatní osobní výdaje 30 834,00
RP0355 728 - OSV 4374 5031 00099 417 Sociální pojištění 6 809,66
RP0355 728 - OSV 4374 5032 00099 419 Zdravotní pojištění 2 357,00

                                                  
6 e) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. úprava rozpočtu na straně příjmů kapitoly 741 - OE 
(dotace) z důvodu přijetí podpory v rámci programu OPŽP: Dotace FS ve výši 739.229,70 Kč (ÚZ 15835) 
a Dotace SFŽP ve výši 43.484,10 Kč (ÚZ 90877)

návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. úprava rozpočtu na straně příjmů kapitoly 741 - OE 
(dotace) z důvodu přijetí podpory v rámci programu OPŽP: Dotace FS ve výši 739.229,70 Kč (ÚZ 
15835) a Dotace SFŽP ve výši 43.484,10 Kč (ÚZ 90877).

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny

RP0350 741 - OE 4216 15835 2494 Investiční dotace - FS EU 739 229,70
RP0350 741 - OE 4213 90877 2495 Investiční dotace 43 484,10

RP0350 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 

-782 713,80
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výkon SS v oblasti sco.práv.ochr.dětí a 
soc.služeb

                                                      
6 h) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011 na straně výdajů v rámci kapitoly 723 - OŽP

návrh změny rozpočtu města na rok 2011 na straně výdajů v rámci kapitoly 723 – Odbor životního 
prostředí.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny

RP0370 723 - ŽP 3799 5221 2668 Obecně prospěšné společnosti 5 000,00
RP0370 723 - ŽP 3799 5229 320 Granty - fond životního prostředí -300 000,00
RP0370 723 - ŽP 3799 5222 2669 Občanská sdružení 240 000,00
RP0370 723 - ŽP 3799 5331 2670 Zřízené příspěvkové organizace 55 000,00

                                                       
6 ch) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011 na straně výdajů v rámci kapitoly 740 - OSHI

             návrh změny rozpočtu města na rok 2011 na straně výdajů v rámci kapitoly 740 – OSHI.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny

RP0372 740 - OIV 3113 6121 683
Revitalizace sportovního areálu pod 
Svatou Horou

-4 053 219,76

RP0372 740 - OIV 3421 6121 2575
Dostavba sportovního areálu I. etapa 
spoluúčast

560 959,29

RP0372 740 - OIV 3421 6121 2576 Dostavba sportovního areálu I.etapa EU 2 299 100,81
RP0372 740 - OIV 3421 6121 2577 Dostavba sportovního areálu I. etapa SR 1 193 159,66

                                                       
6 i) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011 na straně výdajů v rámci kapitoly 722 - Obecní 
živnostenský úřad

návrh změny rozpočtu města na rok 2011 na straně výdajů v rámci kapitoly 722 - Obecní živnostenský 
úřad.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny

RP0312 722 - ŽÚ 2143 5169 2587 Nákup služeb spoluúčast 195 569,73
RP0312 722 - ŽÚ 6171 5169 289 Služby (ubyt.,realizace stánků) -151 669,84
RP0312 722 - ŽÚ 2143 5169 2588 Nákup služeb EU 387 771,87
RP0312 722 - ŽÚ 2143 5169 2589 Nákup služeb SR 40 114,43
RP0312 722 - ŽÚ 2143 5163 2600 Služby peněžních ústavů SR 442,80
RP0312 722 - ŽÚ 2143 5163 2599 Služby peněžních ústavů EU 4 280,40
RP0312 722 - ŽÚ 6171 5156 287 Pohonné hmoty a maziva -584,00
RP0312 722 - ŽÚ 2143 5163 2598 Služby peněžních ústavů spoluúčast 1 180,80
RP0312 722 - ŽÚ 2143 5021 2707 Ostatní osobní výdaje EU 7 250,00
RP0312 722 - ŽÚ 6171 5139 2534 Nákup materiálu -20 000,00
RP0312 722 - ŽÚ 6171 5169 291 Záloha -110 000,00
RP0312 722 - ŽÚ 6171 5169 2533 Nákup služeb -323 000,00
RP0312 722 - ŽÚ 2143 5021 2708 Ostatní osobní výdaje SR 750,00
RP0312 722 - ŽÚ 6171 5173 296 Cestovné -56 664,00
RP0312 722 - ŽÚ 2143 5021 2709 Ostatní osobní výdaje spoluúčast 2 000,00

RP0312 722 - ŽÚ 2143 5192 2595
Neinvestiční příspěvky a náhrady 
spoluúčast

117,60

RP0312 722 - ŽÚ 2143 5192 2596 Neinvestiční příspěvky a náhrady EU 426,30
RP0312 722 - ŽÚ 2143 5192 2597 Neinvestiční příspěvky a náhrady SR 44,10
RP0312 722 - ŽÚ 2143 5139 2581 Nákup materiálu spoluúčast 146,00
RP0312 722 - ŽÚ 2143 5139 2582 Nákup materiálu EU 529,25
RP0312 722 - ŽÚ 2143 5139 2583 Nákup materiálu SR 54,75
RP0312 722 - ŽÚ 6171 5139 286 Nákup materiálu -146,00
RP0312 722 - ŽÚ 2143 5156 2604 Pohonné hmoty EU 883,78
RP0312 722 - ŽÚ 2143 5156 2603 Pohonné hmoty SR 91,43
RP0312 722 - ŽÚ 2143 5156 2602 Pohonné hmoty spoluúčast 88,82
RP0312 722 - ŽÚ 2143 5156 2625 Pohonné hmoty 2 511,73
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RP0312 722 - ŽÚ 6171 5169 1680 Nákup služeb -113 483,00
RP0312 722 - ŽÚ 2143 5173 2605 Cestovné spoluúčast 22 865,39
RP0312 722 - ŽÚ 2143 5173 2606 Cestovné SR 7 456,39
RP0312 722 - ŽÚ 2143 5173 2607 Cestovné EU 72 079,27
RP0312 722 - ŽÚ 2141 5169 2705 Nákup služeb 28 892,00

                                                       
6 j) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011 na straně výdajů v rámci kapitoly 714 - OŠK

             návrh změny rozpočtu města na rok 2011 na straně výdajů v rámci kapitoly 714 – OŠK.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny

RP0375 714 - OŠ 3113 5169 011 2717 Nákup služeb 20 902,40
RP0375 714 - OŠ 3113 5139 011 2718 Nákup materiálu -4 391,20
RP0375 714 - OŠ 3113 5169 011 2721 Nákup služeb - spoluúčast -5 250,00
RP0375 714 - OŠ 3113 5164 011 2722 Nájemné -10 000,00
RP0375 714 - OŠ 3119 5194 122 Věcné dary -1 261,20

RP0375 714 - OŠ 3113 5331 917
ZŠ, Příbram VIII, Školní 75 -
neinvestiční příspěvek

20 000,00

RP0375 714 - OŠ 3119 5021 111 Dohody OŠ -1 000,00
RP0375 714 - OŠ 3119 5031 114 Sociální zabezpečení -1 000,00
RP0375 714 - OŠ 3119 5166 118 Konzultační poradenské služby -16 000,00
RP0375 714 - OŠ 3119 5331 121 Dotace - spoluúčast KÚ, MŠMT -2 000,00
RP0375 714 - OŠ 3119 5169 119 Nákup ostatních služeb 50 000,00
RP0375 714 - OŠ 3113 5163 1965 Pojištění - ZŠ -50 000,00

                                                       

6 k) Návrh na změnu rozpočtu města na rok 2011 na straně výdajů v rámci kapitoly 740 - OSHI

            návrh na změnu rozpočtu města na rok 2011 na straně výdajů v rámci kapitoly 740 – OSHI.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny

RP0379 740 - OIV 3639 6121 2102 Žežice - splašková kanalizace - III. etapa -3 700 000,00
RP0379 740 - OIV 3639 6121 2523 Pb III, ul. Dlouhá 163 3 156 050,00
RP0379 740 - OIV 3113 6121 2521 Areál ZŠ Bratří Čapků, PB VII 1 730 260,00

RP0379 740 - OIV 3639 6121 1794
Žežice - zásobení pitnou vodou -
realizace

-201 490,00

RP0379 740 - OIV 3639 5171 649 Rezerva na mimořádné havárie -984 820,00
RP0380 740 - OIV 3419 5171 1464 Opravy a udržování -50 000,00
RP0380 740 - OIV 3421 5171 1618 Oprava objektu -15 000,00
RP0380 740 - OIV 3419 6121 1839 Výstavba lyžařského dětského koutku 65 000,00

                                                       
6 l) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE o částku 3 
298 290,- Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 714 - OŠ ve stejné výši

návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE o částku 3 298 
290,- Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 714 - OŠ ve stejné výši.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny

RP0377 741 - OE 4116 33123 2497 Neinvestiční dotace EU Peníze školám 2 803 546,50

RP0377 741 - OE 4116 33123 2498
Neinvestiční dotace EU Peníze školám 
15%

494 743,50

RP0377 714 - OŠ 3113 5331 33123 2499 Neinvestiční dotace Peníze školám 2 803 546,50
RP0377 714 - OŠ 3113 5331 33123 2500 Neinvestiční dotace školám 15 % 494 743,50

                                                     
6 m) 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.
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Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola
paragr

af
pol.

účelový 
znak

prvek 
rozpočtu

popis částka změny

RP0367 716 - OKSIS 3319 5169 581 Nákup ostatních služeb -35 454,00
RP0367 716 - OKSIS 3419 5169 790 Nákup ostatních služeb - Běh města 35 454,00
RP0367 716 - OKSIS 3419 5212 2348 Neinvestiční dotace fyzickým osobám -10 000,00

RP0367 716 - OKSIS 3419 5222 2347
Neinvestiční dotace občanským 
sdružením

10 000,00

RP0367 716 - OKSIS 3319 5021 535 Ostatní osobní výdaje 4 000,00
RP0367 716 - OKSIS 3319 5136 539 Knihy, učební pomůcky, tisk 4 000,00
RP0367 716 - OKSIS 3319 5169 552 Nákup služeb -8 600,00
RP0367 716 - OKSIS 3319 5163 1960 Pojištění akcí 600,00
RP0367 716 - OKSIS 3319 5169 575 Nákup ostatních služeb -8 100,00
RP0367 716 - OKSIS 3319 5021 570 Ostatní osobní výdaje 7 100,00
RP0367 716 - OKSIS 3319 5222 2315 Členské příspěvky občanským sdružením 1 000,00
RP0367 716 - OKSIS 3319 5169 2148 Hornické slavnosti Freiberg -90 000,00
RP0367 716 - OKSIS 3419 5169 2402 Nákup služeb -60 000,00
RP0367 716 - OKSIS 3419 5169 2465 Nákup služeb -38 000,00
RP0367 716 - OKSIS 3319 5169 2120 Nákup služeb 38 000,00
RP0367 716 - OKSIS 3319 5169 2147 Mládežnický tábor Anor-Aken-Příbram -60 000,00
RP0367 716 - OKSIS 3319 5139 542 Nákup materiálu 210 000,00

                                                       
6 n) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011 na straně výdajů v rámci kapitoly 714 – OŠK

            návrh změny rozpočtu města na rok 2011 na straně výdajů v rámci kapitoly 714 – OŠK.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 
znak

prvek 
rozpočtu

popis částka změny

RP0381 714 - OŠ 3113 5331 913
ZŠ Příbram - Březové Hory, 
Prokopská 337, Příbram VI - Bř. 
Hory - neinvestiční příspěvek

100 000,00

RP0381 714 - OŠ 3119 5163 1992 Pojištění odpovědnosti ve školství -30 020,00

RP0381 714 - OŠ 3119 5139 1604
Nákup materiálu (všeobecný -
propagace, dezinf.prostř., ...)

-39 703,00

RP0381 714 - OŠ 3119 5361 125 Nákup kolků -13 000,00
RP0381 714 - OŠ 3119 5331 121 Dotace - spoluúčast KÚ, MŠMT -10 000,00
RP0381 714 - OŠ 3119 5169 119 Nákup ostatních služeb -7 277,00

RP0381 714 - OŠ 3111 5331 902
MŠ Klubíčko, Příbram VII, Okružní 
200 - neinvestiční příspěvek

80 000,00

RP0381 714 - OŠ 3119 5901 1301
Rezerva - pedagogika, sport, 
důchodci, setkání škol, odměny 
ředitelů

-50 000,00

RP0381 714 - OŠ 3231 5163 1969 Pojištění - ZUŠ -30 000,00

                                                       
6 o) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011 na straně výdajů v rámci kapitoly 741 - OE

           návrh změny rozpočtu města na rok 2011 na straně výdajů v rámci kapitoly 741 – OE. 
Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny

RP0174 741 - OE 6171 5362 615 Platby daní a poplatků DPH 1 700 000,00
RP0174 741 - OE 3639 5362 608 Daň z převodu nemovitostí - byty -1 700 000,00

Rada    II.   d o p o r u č u j e   ZM 
                                                       

6 f) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (investiční 
dotace) ve výši 6.336.585,90 Kč a výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva) ve stejné výši z důvodu přijetí 
podpory v rámci programu OPŽP

schválit návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE 
(investiční dotace) ve výši 6.336.585,90 Kč a výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva) ve stejné výši z důvodu 
přijetí podpory v rámci programu OPŽP.
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Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny

RP0365 741 - OE 6171 5901 660 Rezerva 6 336 585,90
RP0365 741 - OE 4216 15835 2494 Investiční dotace - FS EU 5 984 553,35
RP0365 741 - OE 4213 90877 2495 Investiční dotace 352 032,55

                                                  
6 g) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. úprava a navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE 
(dotace) o částku 9.127.006,42 Kč a výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva) ve stejné výši z důvodu přijetí 
podpory v rámci programu OPŽP

schválit návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. úpravu  a navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 -
OE (dotace) o částku 9.127.006,42 Kč a výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva) ve stejné výši z důvodu 
přijetí podpory v rámci programu OPŽP.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny

RP0364 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

-710 990,86

RP0364 741 - OE 4213 90877 2495 Investiční dotace 546 555,40
RP0364 741 - OE 4216 15835 2494 Investiční dotace - FS EU 9 291 441,88
RP0364 741 - OE 6171 5901 660 Rezerva 9 127 006,42

hl.  pro  7

7) Nájemní smlouva s paní ………………..  na občerstvení

R.usn.č.946/2011
Rada    s c h v a l u j e 

nájemní smlouvu s paní ………………..  na provozování občerstvení v Aquaparku Příbram dle přílohy.                                              
         hl.  pro  7

8) Zahraniční cesta do Freibergu (Německo) – Umělecká soutěž

R.usn.č.947/2011
Rada    s c h v a l u j e 

1) zahraniční služební cestu do Freibergu (Německo) dne 3.1.2012 za účelem odvozu uměleckých děl. 
Cestovní náklady (pojistné) hradí město Příbram z kap.716-zahraniční styky. Cesta se uskuteční 
vozidlem Volkswagen Transporter, RZ 1SI 5424. Cesty se zúčastní řidič Jaroslav Tvrdík.
zahraniční služební cestu vystavujících do Freibergu (Německo) dne 7.1.2012 - vernisáž. Cestovní   
náklady (pojistné, stravné) hradí město Příbram z kap. 716-zahraniční styky. Cesta se uskuteční 
vozidlem Volkswagen Transporter, RZ 1SI 5424. Cesty se zúčastní: ………………..

                                                       hl.  pro  7

9) Žádost o přijetí finančního daru

R.usn.č.948/2011
Rada    s c h v a l u j e 

přijetí finančního daru ve výši 10.000,- Kč od ………………..  a 10.000,- Kč od firmy DIP Příbram, pro 
Divadlo A.Dvořáka pro potřeby orchestru Big Band Příbram na uspořádání vánočního koncertu. 

                                                       hl.  pro  6
                                                                                     zdrž. 1

10) Žádost o převzetí záštity

R.usn.č.949/2011
Rada    s c h v a l u j e 
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převzetí záštity starosty města nad ,,Soutěží ve vybraných logických hrách“ pro žáky základních škol 
Příbramska, která se koná dne 21.12.2011, pořadatelem je Gymnázium pod Svatou Horou. 

                                                       hl.  pro  7

11) Informace o žadatelích o umístění v domě zvláštního určení – DPS Příbram

R.usn.č.950/2011
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í 
             informace o žadatelích o umístění v domě zvláštního určení – DPS Příbram.

                                                       hl.  pro  7

12) Žádost o obnovení Dohody o platbách za internetové připojení pro Klub stomiků ILCO Příbram       
na rok 2012

R.usn.č.951/2011
Rada    s c h v a l u j e 

obnovení Dohody o platbách za internetové připojení pro Klub stomiků ILCO Příbram na rok 2012.

                                                       hl.  pro  7

13) Žádost o udělení výjimky pro zařazení do pořadníku žadatelů o umístění do DPS pro pana 
………………..

R.usn.č.952/2011
Rada    s c h v a l u j e 

udělení výjimky pro zařazení do pořadníku žadatelů o umístění do DPS, pro pana ………………..
k dočasnému řešení situace na dobu jednoho roku.

                                                       hl.  pro  7

14) Žádost o udělení výjimky pro zařazení do pořadníku žadatelů o umístění do DPS pro manžele 
………………..

R.usn.č.953/2011
Rada    n e s c h v a l u j e 

udělení výjimky pro zařazení do pořadníku žadatelů o umístění do DPS, pro manžele ………………..
jen do doby vyřešení ekonomické situace (prodej bytu ………………..) na dobu jednoho roku.

                                                       hl.  pro  6
                                                                                     zdrž. 1 

15) Návrh na přidělení bytu č.57 v DPS Příbram VIII, Brodská 101 pro ………………..

(staženo z programu)
                                                       

16) Návrh na přidělení bytu č.19 v DPS Příbram VIII, Brodská 100 pro manžele ………………..

R.usn.č.954/2011
Rada    s c h v a l u j e 

přidělení bytu č. 19 v DPS Příbram VIII, Brodská 100, pro manžele ………………..

hl.  pro  7

17) Návrh tematického zadání dotačního řízení města Příbram v oblasti sociální na rok 2012

R.usn.č.955/2011
Rada    s c h v a l u j e 
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návrh tematického zadání dotačního řízení města Příbram v oblasti sociální na rok 2012.                                                       

hl.  pro  7

18) Návrh tematického zadání dotačního řízení města Příbram v oblasti zdravotnictví na rok 2012

R.usn.č.956/2011
Rada    s c h v a l u j e 

návrh tematického zadání dotačního řízení města Příbram v oblasti zdravotnictví na rok 2012.

                                                       hl.  pro  7

19) Žádost o schválení uzavření Městských jeslí a rehabilitačního stacionáře Příbram v termínu od 
27.12.2011 do 30.12.2011 včetně

R.usn.č.957/2011
Rada    s c h v a l u j e 

žádost o schválení uzavření Městských jeslí a rehabilitačního stacionáře Příbram v termínu od 
27.12.2011 do 30.12.2011 včetně.

                                                       hl.  pro  7

20) Žádost o souhlas k přijetí sponzorského (finančního) daru od Fa PIPER OK, a.s., se sídlem K Letišti 
1073/25, 160 08 Praha 6, provozovna: Drásov 201, 261 01 Letiště Příbram

R.usn.č.958/2011
Rada    s c h v a l u j e 

žádost o souhlas k přijetí sponzorského (finančního) daru od Fa PIPER OK, a.s., zastoupené paní 
……………….., členkou představenstva pro příspěvkovou organizaci Městské jesle a rehabilitační 
stacionář  Příbram v celkové částce 10.000,-Kč.

                                                       hl.  pro  7

21) Žádost o souhlas k přijetí sponzorského (věcného) daru od paní ……………….., pro příspěvkovou 
organizaci Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram

R.usn.č.959/2011
Rada    s c h v a l u j e 

žádost o souhlas k přijetí sponzorského (věcného) daru od paní ……………….., pro příspěvkovou 
organizaci Městské jesle a rehabilitační stacionář  Příbram ve výši 500,-Kč.

                                                       hl.  pro  7

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

Hlasováno o návrhu MVDr. Řiháka.
R.usn.č.960/2011
Rada    s c h v a l u j e 

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

                                                       hl.  pro  7

23) Platový postup ředitelky MŠ Rybička a změna příplatků za vedení a osobních příplatků ředitelů škol 
a školských zařízení

Hlasováno o návrhu MVDr. Řiháka.
R.usn.č.961/2011
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í

postup ředitelky MŠ Rybička do 5. platového stupně 10. platové třídy stupnice platových tarifů 
s účinností od 1. ledna 2012.

II.   o d k l á d á
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návrh odboru školství na změnu příplatků za vedení a osobních příplatků ředitelů škol a školských 
zařízení zřizovaných městem Příbram.

III.  u k l á d á
odboru školství předložit RM doplněné materiály.

                                                       hl.  pro  7

24) Waldorfská škola – výjimka z nejnižšího počtu žáků

Hlasováno o návrhu MUDr. Šedivého.
R.usn.č.962/2011
Rada    p o v o l u j e 

výjimku z nejnižšího počtu žáků Waldorfské základní školy ve školním roce 2011/2012 ve smyslu 
ustanovení § 23 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, bez navýšení finančních požadavků 
na rozpočet města.

                                                       hl.  pro  7

25) VISK – Akademie 3. věku

Hlasováno o návrhu MVDr. Řiháka.
R.usn.č.963/2011
Rada    I.   s o u h l a s í 

s realizací projektu studia Akademie 3. věku v Příbrami, který bude zajišťován Vzdělávacím institutem 
středočeského kraje od ledna 2012.

II.   s c h v a l u j e
             poskytnutí finanční podpory tomuto projektu na rok 2012 částkou 30.000,- Kč.

             III.   u k l á d á
odboru školství zapracovat do rozpočtu města poskytnutí finanční podpory ve výši 30.000,- Kč na 
projekt studia Akademie 3. věku v Příbrami, na rok 2012.

                                                       hl.  pro  7

26) Školské rady

R.usn.č.964/2011
Rada    I.   s o u h l a s í 

s návrhem odboru školství zvýšit počet členů školské rady při Základní škole pod Svatou Horou, 
Příbram, Balbínova 328 ze šesti na devět s účinností od 01.01.2012.

            II.   s c h v a l u j e
Dodatek č. 1, kterým se mění Volební řád členů školské rady vydaný usnesením Rady města Příbram 
č. 332/2005 dne 18. dubna 2005.

            III.   j m e n u j e 
            na období od 01.01.2012 do 31.12.2014 tyto členy školských rad:

Škola Členové ŠR za zřizovatele

ZŠ pod Svatou Horou 3 Ing. Bohumil Kortus, Jaroslava Vildová, Mgr. Jaroslav Kopecký

ZŠ Březové Hory 3 Jiřina Kaiserová, Mgr. Eva Číhalová, Mgr. Jan Zapach

ZŠ Jiráskovy sady 2 Mgr. Jarmila Potůčková, Mgr. Václav Chvál

ZŠ 28. října 2 Stanislav Růžička, Mgr. Jaroslav Kopecký

ZŠ Školní 2 Ing. Pavel Pikrt, Mgr. Jan Zapach

Waldorfská škola 2 MUDr. Ivan Šedivý, Mgr. Jan Zapach
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                                                       hl.  pro  7

27) Obec Bratronice – neinvestiční náklady na žáka

R.usn.č.965/2011
Rada    s o u h l a s í

se stornováním faktury zaslané Obci Bratronice na úhradu neinvestičních nákladů za období leden –
srpen 2011 za žákyni Základní školy Příbram - Březové Hory, pracoviště Bratří Čapků.

                                                       hl.  pro  7

28) ZŠ Příbram, 28. října – přerušení činnosti školní družiny

R.usn.č.966/2011
Rada    s o u h l a s í 

s přerušením činnosti školní družiny v Základní škole, Příbram VII, 28. října 1 v době od 23.12.2011 do 
30.12.2011.

                                                       hl.  pro  7

29) Žádost ředitelky ZŠ Příbram, 28. října 1 o souhlas s přijetím sponzorského daru

R.usn.č.967/2011
Rada    s o u h l a s í

s přijetím sponzorského daru – 10 ks počítačů Pentia D a 20 ks LCD monitorů jako příspěvku na vědu a 
vzdělávání pro ZŠ Příbram VII, 28. října 1 od Commerzbank AG, pobočka Praha.

                                                       hl.  pro  7

30) Nájemní smlouva s Plaveckým klubem Příbram

R.usn.č.968/2011
Rada    s c h v a l u j e 
             nájemní smlouvu s Plaveckým klubem Příbram dle přílohy.

                                                       hl.  pro  7

31) Žádost o schválení odpisu nedobytné pohledávky

R.usn.č.969/2011
Rada    s c h v a l u j e 

žádost o schválení odpisu nedobytné pohledávky.
                                                       hl.  pro  7

32) Žádost  p. ………………..  o předložení rozhodnutí RM - usn. č. 836/2011 ze dne 7.11.2011-
zastupitelstvu Města Příbram

R.usn.č.970/2011
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í

žádost o finanční vyrovnání ve výši 232.102,--Kč včetně DPH bývalému nájemci (……………….) 
restaurace v Příbrami I, nám, T.G.Masaryka čp. 1.

II.   u k l á d á
Městské realitní kanceláři předložit žádost p. ………………..  na zasedání ZM.

                                                       hl.  pro  7

Jednání opustil MUDr. Šedivý – počet členů RM 6.

33) Žádost o změnu nájemce nebytového prostoru  v Příbrami VIII,  ul. Brodská čp. 96

R.usn.č.971/2011
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Rada    s c h v a l u j e 
žádost pana ……………….., nájemce nebytového prostoru v Příbrami VIII, ul. Brodská čp. 96 o změnu 
nájemce z fyzické osoby na společnost SPORTSTUDIO TAKIS s.r.o., se sídlem Příbram II, Fantova 
louka čp. 582,   …………………

                                                       hl.  pro  6

Na jednání se vrátil MUDr. Šedivý – počet členů RM 7.

34) Informace o prodeji budovy čp. 57 v Kozičíně – stavba obč. vybavení

R.usn.č.972/2011
Rada    s c h v a l u j e 

vyhlášení záměru prodeje budovy čp. 57 v Kozičíně – stavba obč. vybavení za minimální prodejní cenu 
900.000,- Kč.

                                                       hl.  pro  7

35) Žádost o pronájem pozemku p. č. 185/9 v katastrálním území Březové Hory

R.usn.č.973/2011
Rada    n e s c h v a l u j e 

uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 185/9 v katastrálním území Březové Hory, na 
dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, za cenu ………,-Kč/m2/rok společnosti NIKA s.r.o., se 
sídlem Kladenská ulice 384, 261 01  Příbram VI - Březové Hory, IČ 62954181, za účelem zajištění 
přístupu k objektu čp. 384 v Příbrami VI – Březové Hory a za účelem parkování. 

                                                       hl.  pro  6
                                                                                     zdrž. 1 

36) Žádost o pronájem části pozemku p. č. 239/1 o výměře cca 65 m2 v k. ú. Příbram

R.usn.č.974/2011
Rada     n e s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 239/1 o výměře cca 65 m2 v katastrálním 
území Příbram za cenu………,-Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, manželům 
……………….., za účelem zřízení zahrádky.

                                                       hl.  pro  7

37) Směna pozemků p. č. 2521/82 a p. č. 2521/98 za část pozemku p. č. 2504/3 vše v k. ú. Příbram

R.usn.č.975/2011
Rada     d o p o r u č u j e ZM 

schválit směnu pozemků vše v katastrálním území Příbram, a to pozemků p. č. 2521/82 a p. č. 2521/98 
(jejichž ocenění ve výši  58.809,- Kč bylo stanoveno znaleckým posudkem), které jsou ve vlastnictví 
města Příbram za část pozemku p. č. 2504/3  (dle geom. plánu se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 
2504/11 o výměře 576 m2, jehož ocenění ve výši 336.960,- Kč bylo stanoveno znaleckým posudkem), 
který je vlastnictví ………………..  s tím, že město Příbram doplatí panu ………………..  částku ve výši 
278.151,- Kč.

                                                       hl.  pro  7

38) Výkup pozemků p. č. 52/36 a p. č. 52/26 v k. ú. Březové Hory

R.usn.č.976/2011
Rada    d o p o r u č u j e  ZM

schválit výkup pozemků p. č. 52/36 a p. č. 52/26 v katastrálním území Březové Hory za cenu 250,-
Kč/m2, které jsou ve vlastnictví spol. DOPEKO spol. s r.o., se sídlem Příbram IV/225, IČ 45145164.

                                                       hl.  pro  7
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39) Nabídka k odkupu části pozemku p.č. 3102/96 v k.ú. Příbram, nebo souhlas s prodejem části 
pozemku

Hlasováno o návrhu MVDr. Řiháka.
R.usn.č.977/2011
Rada     I.   b e r e   n a   v ě d o m í 
            nabídku spol. B+B, s.r.o., ke zpětnému odkupu části pozemku p.č. 3102/96 v k.ú. Příbram o výměře cca 

900 m
2  

dle přiloženého situačního snímku, a to za cenu 50,- Kč/m
2
.

            II.   u k l á d á
            právnímu odboru předložit materiál na zasedání ZM.

                                                       hl.  pro  7

40) Návrh na revokaci usnesení ZM č. 162/2011/ZM ze dne 9.5.2011 týkající se prodeje pozemků p.č. 
2104/65, 2104/77 a 4108/1 v k.ú. Příbram

R.usn.č.978/2011
Rada    d o p o r u č u j e   ZM

schválit revokaci usnesení  ZM č. 162/2011/ZM ze dne 9.5.2011 týkající se prodeje pozemků p.č. 
2104/65, 2104/77 a 4108/1 v k.ú. Příbram. 

                                                       hl.  pro  7

41) Žádost o zřízení věc. břemene uložení kabelového vedení NN v ul. Ke Stadionu v k.ú. Bř. Hory a 
Lazec

R.usn.č.979/2011
Rada    s c h v a l u j e 

zřízení věc. břemene uložení kabelového vedení NN ve prospěch spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 
874/8, Děčín 4, přes pozemky ve vlastnictví města Příbram . Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad" 
a to:
k.ú. Lazec
poz. p.č. 373  uložení v krajnici  za cenu 100,- Kč/bm
k.ú. Březové Hory
poz. p.č. 663/3 uložení v krajnici za cenu 100,- Kč/bm.
S uzavřením věcného břemene vzniká oprávněnému právo vstupu a vjezdu na dotčené nemovitosti za 
účelem realizace-vybudování zařízení, zajištění oprav, údržby, rekonstrukce a likvidace výše 
uvedeného zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a přechází s převodem vlastnictví 
nemovitosti na nového nabyvatele. Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných 
právních předpisů. 

                                                       hl.  pro  7

42) Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

R.usn.č.980/2011
Rada    s o u h l a s í 

s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu dle projektu na úpravu komunikace II/118 Příbram-
Hluboš, který zpracovala spol. CR PROJECT, s.r.o.
Jedná se o části pozemků v k.ú.  Trhové Dušníky:
poz. p.č. 556/3 trvalý travní porost (dále jen TTP)   9 m

2
 z celkové  výměry 228 m

2

poz. p.č. 553/4 TTP   29 m
2 
 z celkové výměry 8 673 m

2

poz. p.č. 520/3 orná   5 285 m
2 
 z celkové výměry 86 276 m

2

poz. p.č. 146/3 zahrada 153 m
2 
 z celkové výměry 2 902 m

2

poz. p.č. 147/5 TTP   28 m
2 
 z celkové výměry 44 m

2

poz. p.č. 467/7 TTP  86 m
2
 z celkové výměry 5 926 m

2
.

                                                       hl.  pro  7
43) Návrh na zřízení věc. břemene uložení splaškové kanalizace v blízkosti obch. domu Hypermarket 
Albert

R.usn.č.981/2011
Rada    s c h v a l u j e 

zřízení bezúplatného věcného břemene uložení splaškové kanalizace ve prospěch města Příbram 
(budoucího vlastníka splaškové kanalizace) v k.ú. Příbram přes soukromé pozemky:
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poz. p.č. 4349/46 ve vlastnictví SJM manželů ………………..
poz. p.č. 4349/75 ve vlastnictví paní , ………………..
poz. p.č. 4349/21 ve vlastnictví spol. ING Lease (C.R.), s.r.o., se sídlem Nádražní 344/25, Praha 5 
                             Smíchov, IČ: 25117629,
poz. p.č. 4349/50  a  4349/63  ve vlastnictví spol. A.M.P.SeTeKo, s.r.o., se sídlem Písecká 190, 
                              Příbram V,  IČ: 26754037,
poz. p.č. 4317/4    ve vlastnictví Stř. kraje Praha 5, Zborovská 81/11, IČ:70891095
                               Správa nemovitostí ve vlastnictví kraje SÚS Benešov, Křižíkova 1351,
                               IČ: 00064785 
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. 

                                                       hl.  pro  7

44) Žádost o zřízení věc. břemene uložení kabel. vedení NN přes pozemek p.č. 677/2 v k.ú. Bř. Hory vč. 
umístění pojistkového pilíře

R.usn.č.982/2011
Rada    s c h v a l u j e 

zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN vč. umístění pojistkového pilíře ve prospěch 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, přes pozemek  v k.ú. Bř. Hory ve vlastnictví města 
Příbram. Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:
poz. p.č. 677/2  místní komunikace III. tř. - v krajnici  za cenu 100,- Kč/bm
                          pojistkový pilíř za cenu 500,- Kč/ks.
S uzavřením věcného břemene vzniká oprávněnému právo vstupu a vjezdu na dotčené nemovitosti za 
účelem realizace-vybudování zařízení, zajištění oprav, údržby, rekonstrukce a likvidace výše 
uvedeného zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a přechází s převodem vlastnictví 
nemovitosti na nového nabyvatele. Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných 
právních předpisů.

                                                       hl.  pro  7

45) Žádost o zřízení věc. břemene uložení NTL plynovodu v ul. K.H.Máchy v k.ú. Bř. Hory

R.usn.č.983/2011
Rada    s c h v a l u j e 

zřízení věc. břemene uložení NTL plynovodu ve prospěch RWE GasNet, s.r.o., Klišská 940,  Ústí nad 
Labem přes pozemek ve vlastnictví města Příbram v k.ú. Bř. Hory.  Věcné břemeno bude oceněno dle 
"Zásad" a to:
poz. p.č. 715/16 místní komunikace 3. tř. ul. K.H.Máchy
                             příčné protlakem za cenu 200,- Kč/bm
                             ostatní pozemek (zeleň)  za cenu 100,- Kč/bm.
S uzavřením věcného břemene vzniká oprávněnému právo vstupu a vjezdu na dotčené nemovitosti za
účelem realizace-vybudování zařízení, zajištění oprav, údržby, rekonstrukce a likvidace výše 
uvedeného zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a přechází s převodem vlastnictví 
nemovitosti na nového nabyvatele. Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných 
právních předpisů. 

                                                       hl.  pro  7

46) Žádost o zřízení věc. břemene uložení kanalizační přípojky v ul. Prokopská v k.ú. Bř. Hory

R.usn.č.984/2011
Rada    s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene uložení kanalizační přípojky od objektu čp. 24 v ul. Prokopská, Příbram VI-Bř. 
Hory, který je ve vlastnictví pana ………………..  do hlavního kanalizačního řadu. Věcné břemeno bude 
oceněno dle "Zásad" a to:
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poz. p.č. 638 místní komunikace 3. tř. ul. Prokopská
                      příčné překopem   za cenu 700,- Kč/bm
                      revizní šachtice  (1 ks)  za cenu 100,- Kč/ks
poz. p.č. 639 z části místní komunikace 3. tř. - podélné za cenu 200,- Kč/bm
                      z části místní komunikace účelová  za cenu  100,- Kč/bm
                      revizní šachtice (3 ks) za cenu  100,- Kč/ks.
S uzavřením věcného břemene vzniká oprávněnému právo vstupu a vjezdu na dotčené nemovitosti za 
účelem realizace-vybudování zařízení, zajištění oprav, údržby, rekonstrukce a likvidace výše 
uvedeného zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a přechází s převodem vlastnictví 
nemovitosti na nového nabyvatele. Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných 
právních předpisů. 

                                                       hl.  pro  7

47) Žádost o prodej pozemku p.č. 74/8 v k.ú. Příbram

R.usn.č.985/2011
Rada    n e d o p o r u č u j e   ZM

schválit prodej pozemku p.č. 74/8 v k.ú. Příbram manželům ……………….., za cenu 
……………….Kč/m

2
. 

                                                       hl.  pro  6
    zdrž. 1 

48) Žádost o zřízení věc. břemene uložení kabelového vedení NN v ul. Březnická v k.ú. Příbram

Hlasováno o návrhu MVDr. Řiháka.
R.usn.č.986/2011
Rada    o d k l á d á

projednání žádosti o zřízení věc. břemene  uložení kabelového vedení NN v ul. Březnická v k.ú. 
Příbram.

                                                       hl.  pro  7

49) Žádost o zřízení věc. břemene uložení NTL plynovodní přípojky v ul. Za Balonkou

R.usn.č.987/2011
Rada    s c h v a l u j e 

zřízení věc. břemene uložení NTL plynovodní přípojky ve prospěch RWE GasNet, s.r.o., Klišská 940, 
Ústí nad Labem, přes pozemky v k.ú. Příbram ve vlastnictví města Příbram. Věcné břemeno bude
oceněno dle "Zásad", a to:
poz. p.č. 2964/1  místní komunikace 3. tř. - ul. Za Balonkou
                            příčné protlakem za cenu 200,- Kč/bm
poz. p.č. 2964/14 ostatní pozemek  za cenu 100,- Kč/bm
poz. p.č. 2964/3  uložení v krajnici za cenu 100,- Kč/bm.
S uzavřením věcného břemene vzniká oprávněnému právo vstupu a vjezdu na dotčené nemovitosti za 
účelem realizace-vybudování zařízení, zajištění oprav, údržby, rekonstrukce a likvidace výše 
uvedeného zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a přechází s převodem vlastnictví 
nemovitosti na nového nabyvatele. Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných 
právních předpisů.

                                                       hl.  pro  7

Jednání opustila J. Kaiserová – počet členů RM 6.

50) Návrh na změnu v usnesení RM č. 788/2011 ze dne 24.10.2011

R.usn.č.988/2011
Rada    m ě n í 
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v usnesení RM č. 788/2011 ze dne 24.10.2011 údaj o plošné výměře pozemku p.č. 61/3 v k.ú. Zdaboř  
z  266 m

2
 na 286 m

2
.

                                                       hl.  pro  6

51) Žádost o prodloužení Smlouvy o poskytnutí sociální služby v AD Příbram paní ………………..  na 
dobu od 25.12.2011 do 24.02.2012

R.usn.č.989/2011
Rada    s c h v a l u j e 

žádost o prodloužení Smlouvy  o poskytnutí sociální služby v AD Příbram paní ………………..  na dobu 
od 25.12.2011 do 24.02.2012.

                                                       hl.  pro  6

52) ZŠ Příbram VIII, Školní 75 – souhlas se žádostí o dotaci ze Středočeského kraje

R.usn.č.990/2011
Rada    s o u h l a s í

s tím, aby ZŠ Příbram VIII, Školní 75 podala žádost o dotaci z Fondu sportu, volného času a primární 
prevence Středočeského kraje určenou na vybudování volejbalového hřiště.

                                                       hl.  pro  6

53) Žádost o souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního - MŠ, 
Příbram VII, Jana Drdy 496

R.usn.č.991/2011
Rada    s o u h l a s í  

s převodem částky 70 000,-- Kč z rezervního fondu MŠ, Příbram VII, Jana Drdy 496 do investičního 
fondu této školy na pořízení robotu do školní kuchyně. 

                                                       hl.  pro  6

54) Výběr dodavatele veřejné zakázky: Revitalizace veřejné zeleně ve městě Příbram - 2. etapa + 3. etapa

R.usn.č.992/2011
Rada    I.   s c h v a l u j e 

1)  vyloučení nabídek uchazečů „ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o.“ a „Petr Vykrut – zahradní služby“  ze 
zadávacího řízení,
2) rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky podané firmou H-REKULTIVACE, a.s. v souladu 
s doporučením hodnotící komise ze dne 09.12.2011.

II.  u k l á d á
odboru životního prostředí  zajistit uzavření SoD (po uplynutí lhůty na odvolání) s firmou                       
H-REKULTIVACE, a.s. za nabídkovou cenu 2.826.612,- Kč bez DPH. 

                                                       hl.  pro  6

55) Žádost o souhlas s podáním žádosti na Středočeský kraj o dotaci pro rok 2012 z Fondu kultury a 
obnovy památek na projekt “Rozšíření kooperačního informačního systému regionu” ve výši 40.000,- Kč

R.usn.č.993/2011
Rada    s c h v a l u j e 

předloženou žádost o souhlas s podáním žádosti na Středočeský kraj o dotaci pro rok 2012 z Fondu 
kultury a obnovy památek na projekt “Rozšíření kooperačního informačního systému regionu” ve výši 
40.000,- Kč.

                                                       hl.  pro  6

56) Žádost o souhlas s podáním žádosti na Středočeský kraj o dotaci pro rok 2012 z Fondu sportu, 
volného času a primární prevence na project “ Měsíc pro duši” ve výši 30.000,- Kč
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R.usn.č.994/2011
Rada    s c h v a l u j e 

předloženou žádost o  souhlas s podáním žádosti na Středočeský kraj o dotaci pro rok 2012 z Fondu 
sportu, volného času a primární prevence na projekt „Měsíc pro duši“ ve výši 30.000,- Kč.

                                                       hl.  pro  6
57) Žádost o souhlas zřizovatele s přijetí daru

R.usn.č.995/2011
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 15.487,- Kč. 

                                                       hl.  pro  6

58) Žádost o zrušení žádosti udělení výjimky

R.usn.č.996/2011
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í

žádost o zrušení žádosti o udělení výjimky ze dne 29.09.2011, kterou Česko-ruská společnost žádala o 
udělení výjimky na zaplacení obědů pro soubory z grantu města Příbram.

                                                       hl.  pro  6

59) Žádost o souhlas k přijetí sponzorského (věcného) daru určeného pro děti rodin ubytovaných v AD 
Příbram od dárce Kiwanis Club Příbram

R.usn.č.997/2011
Rada    s c h v a l u j e 

žádost o souhlas k přijetí sponzorského (věcného) daru od Kiwanis Club Příbram určeného pro děti 
rodin ubytovaných v AD Příbram v celkové částce 3.000,-Kč.

                                                       hl.  pro  6

60) Žádost o souhlas k přijetí sponzorského (finančního) daru od pana ……………….., pro příspěvkovou 
organizaci Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram

R.usn.č.998/2011
Rada    s c h v a l u j e 

žádost o souhlas k přijetí sponzorského (finančního) daru od pana ……………….., pro příspěvkovou 
organizaci Městské jesle a rehabilitační stacionář  Příbram v celkové částce 5.000,-Kč.

                                                       hl.  pro  6

61) Žádost o souhlas k přijetí sponzorského (finančního) daru od manželů , ………………..  pro 
příspěvkovou organizaci Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram

R.usn.č.999/2011
Rada    s c h v a l u j e 

žádost o souhlas k přijetí sponzorského (finančního) daru od manželů , ………………..  pro 
příspěvkovou organizaci Městské jesle a rehabilitační stacionář  Příbram v celkové částce 3.000,-Kč.

                                                       hl.  pro  6
62) Zadávací dokumentace - Výběr zhotovitele IPRM - veřejné osvětlení - projektová dokumentace stavby

R.usn.č.1000/2011
Rada    I.   s c h v a l u j e 
            závěry hodnotící komise  zadávacího řízení "IPRM  - veřejné osvětlení – projektová dokumentace 

stavby. 
            
            II.   v y l u č u j e

ze zadávacího řízení uchazeče Milan Zajíček – PROJECT, Nad Papežem 1495, Dobříš, IČ 10208852; 
PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, Praha 4, IČ 45272387; AREA group s.r.o., Šafaříkovy 
sady 5, Plzeň, IČ 25203231  pro nesplnění bodu 3 zadávací dokumentace (obchodní podmínky).
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III.   s c h v a l u j e
1)   pořadí uchazečů dle nabídkové ceny 1. PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, Praha 10, IČ 
45272891, 2. ENERGON Dobříš, s.r.o.  Žižkova 1547, Dobříš, IČ 25727362, 3. HYDROPROJEKT CZ 
a.s., Odštěpný závod České Budějovice, Zátkovo nábřeží 7, České Budějovice, IČ  26475081, 4. 
MILOTA Kladno, spol. s r.o., Huťská 1557, Kladno, IČ 47550961;
2)   uzavření smlouvy s vítězným uchazečem -  společností PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, Praha 
10, IČ 45272891 za nabídkovou cenu 125.000,- Kč bez DPH.

                                                       hl.  pro  6

63) Rozpočtové změny (p – r)

R.usn.č.1001/2011
Rada    s c h v a l u j e 

63 p) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. snížení rozpočtu výdajů kapitoly 728 - PS o částku 
350 000,- Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE ve stejné výši

návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. snížení rozpočtu výdajů kapitoly 728 - PS o částku 350 
000,- Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE ve stejné výši.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny

RP0385 728 - OSV 4357 5331 337
Neinvestiční příspěvek Domov důchodců 
BH

-350 000,00

RP0385 741 - OE 6171 5901 660 Rezerva 350 000,00

63 q) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011 na straně výdajů v rámci kapitoly 718 - Odbor ochrany    
a obrany

návrh změny rozpočtu města na rok 2011 na straně výdajů v rámci kapitoly 718 - Odbor ochrany           
a obrany.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny

RP0383 718 - OOO 5219 5169 159 Nákup ostatních služeb -60 000,00
RP0383 718 - OOO 5219 5171 160 Opravy a udržování -30 000,00
RP0383 718 - OOO 5512 5021 163 Ostatní osobní výdaje 90 000,00

63 r) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE o částku 
1.158.501,50 Kč a výdajů kapitoly 714 - OŠK ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace 
dle uzavřené smlouvy č. 23/REG/2010 o projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost (OP VK): Tvorba a zavádění evaluačních nástrojů pro zkvalitnění vzdělávání a 
inovaci školních vzdělávacích programů základních škol zřizovaných městem Příbram, reg. číslo 
projektu: CZ.1.07/1.1.06/02.0049

návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE o částku 
1.158.501,50 Kč a výdajů kapitoly 714 - OŠK ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace 
(ÚZ 33006) dle uzavřené smlouvy č. 23/REG/2010 o projektu financovaného z Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK): Tvorba a zavádění evaluačních nástrojů pro zkvalitnění 
vzdělávání a inovaci školních vzdělávacích programů základních škol zřizovaných městem Příbram, 
reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.06/02.0049.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účel. 
znak

prvek 
rozpočtu

popis
částka 
změny

RP0388 741 - OE 4122 33006 2206
Neinv. dotace na další vzdělávání pedagog. 
pracovníků ZŠ a MŠ zřizovaných městem 
Příbram

984 726,27

RP0388 741 - OE 4122 33006 2207
Neinv. dotace na další vzdělávání pedagog. 
pracovníků ZŠ a MŠ zřizovaných městem 
Příbram

173 775,23

RP0390 714 - OŠ 3119 5175 33006 2636 Pohoštění 7 500,00
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RP0390 714 - OŠ 3119 5175 33006 2635 Pohoštění 42 500,00
RP0390 714 - OŠ 3119 5019 33006 2608 Refundace mezd 7 500,00
RP0390 714 - OŠ 3119 5019 33006 2609 Refundace mezd 42 500,00
RP0390 714 - OŠ 3119 5032 33006 2322 Zdravotní pojištění - dohody 8 500,00
RP0390 714 - OŠ 3119 5032 33006 2321 Zdravotní pojištění - dohody 1 500,00
RP0390 714 - OŠ 3119 5031 33006 2320 Sociální pojištění - dohody 22 500,00
RP0390 714 - OŠ 3119 5031 33006 2319 Sociální pojištění - dohody 127 500,00
RP0390 714 - OŠ 3119 5139 33006 2236 Nákup materiálu 36 375,20
RP0390 714 - OŠ 3119 5139 33006 2235 Nákup materiálu 206 126,30
RP0390 714 - OŠ 3119 5163 33006 2226 Poplatky 5 100,00
RP0390 714 - OŠ 3119 5163 33006 2227 Poplatky 900,00
RP0390 714 - OŠ 3119 5031 33006 2211 Sociální pojištění 7 500,00

RP0390 714 - OŠ 3119 5137 33006 2208
Pořízení drobného hmotného dlouhodobého 
majetku

90 000,00

RP0390 714 - OŠ 3119 5031 33006 2180 Sociální pojištění 42 500,00

RP0390 714 - OŠ 3119 5137 33006 2176
Pořízení drobného hmotného dlouhodobého 
majetku

510 000,00

                                                       hl.  pro  6

64) Žádost o vydání souhlasu s proúčtováním odpisů movitého majetku organizace SZM Příbram

R.usn.č.1002/2011
Rada    s c h v a l u j e 

proúčtování odpisů movitého majetku organizace SZM Příbram za rok 2011 ve výši 1.340.157,- Kč.

                                                       hl.  pro  6

65) Žádost o souhlas k přijetí sponzorského (finančního) daru od paní ……………….., pro příspěvkovou 
organizaci Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram

R.usn.č.1003/2011
Rada    s c h v a l u j e 

žádost o souhlas k přijetí sponzorského (finančního) daru od paní ………………..  pro příspěvkovou 
organizaci Městské jesle a rehabilitační stacionář  Příbram v celkové částce 1.500,-Kč.

                                                       hl.  pro  6

66) Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu ,,Příbram – Svatá Hora –
vzorová obnova poutního areálu

R.usn.č.1004/2011
Rada    s c h v a l u j e 

předložený návrh Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu ,,Příbram –
Svatá Hora – vzorová obnova poutního areálu“. 

                                                       hl.  pro  6

67) Výběr zhotovitele stavebních prací – kašna na náměstí T.G. Masaryka

R.usn.č.1005/2011
Rada    s c h v a l u j e 

1)   závěry hodnotící komise  zadávacího řízení "Výběr zhotovitele stavebních prací – kašna na náměstí 
T.G. Masaryka“, 
2)   pořadí uchazečů dle nabídkové ceny (dle tabulky uvedené v důvodové zprávě),  
3)  uzavření smlouvy s vítězným uchazečem -  společností Grano Skuteč spol. s r.o., Tyršova 389, 
Skuteč, IČ 60913088, za nabídkovou cenu 6.894.192,- Kč bez DPH.

                                                       hl.  pro  6

68) Výběr zhotovitele IPRM IV – rekonstrukce a revitalizace ulice 28. října a okolí v Příbrami VII -
projektová dokumentace stavby
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R.usn.č.1006/2011
Rada    I.   s c h v a l u j e 

závěry hodnotící komise  zadávacího řízení "IPRM IV – rekonstrukce a revitalizace ulice 28. října a okolí 
v Příbrami VII“ – projektová dokumentace stavby.

II.   v y l u č u j e 
ze zadávacího řízení uchazeče Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668, Hradec 
Králové, IČ 27466868; 4D projekt s.r.o., Křenova 438/7, Praha 6, IČ 25499246; NOVÁK & PARTNER 
s.r.o., Perucká 2481/5, Praha 2, IČ 48585955; SUDOP Project Plzeň a.s., Plachého 35, Plzeň, IČ 
45359148; 7s architektonická kancelář s.r.o., Družstevní ochoz 1288/20, Praha 4, IČ 28188845; 
PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, Praha 4, IČ 45272387; AREA group s.r.o., Šafaříkovy 
sady 5, Plzeň, IČ 25203231; MgA. Petr Kocourek, Bednářská 3/1025, Praha 8, IČ 63587271; Ateliér 
Příbram s.r.o., Vršovická 1461/64, Praha 10, IČ 29033560;  pro nesplnění bodu 3 zadávací 
dokumentace (obchodní podmínky).

III.   s c h v a l u j e
1)   pořadí uchazečů dle nabídkové ceny (dle tabulky uvedené v důvodové zprávě),  
2)  uzavření smlouvy s vítězným uchazečem -  společností CR Project s.r.o., Pod Borkem 319, Mladá 
Boleslav, IČ 29033560, za nabídkovou cenu 229.000,- Kč bez DPH.

                                                       hl.  pro  6

69) Nominace na nejúspěšnějšího sportovce roku

R.usn.č.1007/2011
Rada    s c h v a l u j e 

seznam nominovaných nejúspěšnějších sportovců roku dle předloženého návrhu sportovní komise: 

Jednotlivci do 18 let:
1. Bartůněk Jan – 2. místo – 200 m znak (plavání)
2. Bartůněk Michal – mistr republiky do 46 kg (KBC Příbram)
3. Drdová Anna – dvojnásobná mistryně republiky v cyklistice
4. Kotrč David – mistr republiky do 52 kg (KBC Příbram)
5. Kuchař Jindřich – Volejbalový oddíl, reprezentant do 18 let
6. Mašek Dominik – 1. FK reprezentant do 18 let
7. Mosinger Petr – mistr republiky v cyklistice
8. Straková Markéta – 2. místo – 200 m volný způsob (plavání)
9. Šanda Ondřej – 3. místo ml. dorost HC Příbram
10. Štíchová Natálie – 2. místo na mistrovství republiky v gymnastice (TJ Sokol Příbram)
11. Topič Ondřej – 2. místo – 400 m polohový závod (plavání)

Jednotlivci nad 18 let:
1. Hradecký Jan – mistr světa v kvadriatlonu

2. Hrala Martin – 2. místo v krajském přeboru HC Příbram

3. Hruška Aleš – 1. FK

4. Kosanyiová Andrea – reprezentantka ČR ve volejbale (TJ Baník Příbram)

5. Schakaldajev Ruslan – KBC

6. Švarc Petr – mistr republiky v dlouhém triatlonu

7. Vasilišin Jura – KBC

8. Vasilišinova Liana  - krasobruslení – 3. místo mistrovství ČR, 2. místo v Českém poháru 

Kolektiv do 18 let:
1. 1. FK, ročníky 1994
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2. HC Příbram – mladší žáci 2000-2001
3. Oxygen Příbram
4. Teamgym TJ Sokol Příbram – mistr republiky
5. Volejbalový oddíl Příbram – mladší žáci

Kolektiv nad 18 let:
1. Bratři Čermákové (motokros)
2. Oxygen Příbram 
3. Volejbalový oddíl Příbram – 4. místo extraliga muži ČR

                                                       hl.  pro  6

70) Spoluúčast na vyhlášení ankety „Nejúspěšnější sportovec Příbramska 2011“ – revokace části 
usnesení

R.usn.č.1008/2011
Rada    I.   r e v o k u j e

usnesení z jednání RM dne 05.12.2011, č. 910/2011 v části III. bod 2)

II.   s c h v a l u j e
pronájem Divadla A. Dvořáka Příbram za 1,- Kč a úhradu režijních nákladů.

                                                       hl.  pro  6

Jednání opustil MUDr. Šedivý, S. Chrastina – počet členů RM 4.

71) Odměny vedoucím organizačních složek města a ředitelům příspěvkových organizací města

R.usn.č.1009/2011
Rada    s c h v a l u j e 

1)  odměny vedoucím organizačních složek města bez právní subjektivity: vedoucí Městské realitní 
kanceláře, vedoucí Azylového domu města Příbram, dle návrhu v příloze č.1;
2) odměny ředitelům příspěvkových organizací města: řediteli Technických služeb města Příbrami, 
řediteli Sportovních zařízení města Příbram, řediteli Pečovatelské služby města Příbram, ředitelce 
Městských jeslí a rehabilitačního stacionáře Příbram, ředitelce Galerie Františka Drtikola Příbram,  
řediteli Divadla A. Dvořáka Příbram, řediteli Knihovny Jana Drdy, dle návrhu v příloze č. 2. 

                                                       hl.  pro  4

72) Různé     

Zápis ověřili:
Svatopluk Chrastina
Martin Poulíček

MVDr. Josef Řihák
starosta

Zapsala: Iva Černohorská
Dne 23.12.2011

Ověřeno: 02.01.2012
Vyvěšeno: 03.01.2012




