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Zveřejněná verze dokumentu  je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 U s n e s e n í

z mimořádného jednání Rady města Příbram, konaného dne 30.12.2011
od 09.00 hodin na Městském úřadě Příbram

1) Zahájení, ověřovatelé

Jednání zahájil a řídil starosta  MVDr. Josef Řihák. 
Ověřovatelé: Václav Černý
                     Jiřina Kaiserová

2) Program včetně návrhů změn a doplňků

P r o g r a m:

1. Zahájení, ověřovatelé
2. Program včetně návrhu změn a doplňků
3. Informace
4. Kontrola zápisu a usnesení
5. Interpelace
6. Žádost o vrácení finančního podílu na zpracování dokumentace Změny č. 7 Územního plánu města 

Příbram
7. Změna příplatků za vedení a osobních příplatků ředitelů škol a školských zařízení
8. Žádost pí………………..    o ponechání buňky v ubytovně v Příbrami IV – 5 (kasárna)
9. Informace o nebytových prostorech v prodaných domech

10. Žádost o rozšíření pronájmu části nebytových prostor v Příbrami I/105
11. Žádost o pronájem budovy čp. 141 v Příbrami IX
12. Nabídka výkupu pozemků p.č. 3069/1, p.č. 3070 a p.č. 3071 v k.ú. Příbram
13. Žádost o odprodej pozemku p.č. 3177/10 v katastrálním území Příbram
14. Výkup pozemků v katastrálním území Příbram, Zdaboř, Žežice, Kozičín od společnosti AELIA PROPERTY, 

s.r.o. 
15. Rozpočtové změny
16. Změna tarifních podmínek MHD Příbram
17. OP VK – výběrové řízení na finanční audit
18. Různé

R.usn.č.1010/2011      
Rada      s c h v a l u j e
              program dnešního jednání.

                                                       hl.  pro  6

3) Informace

4) Kontrola zápisu a usnesení

5) Interpelace
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6) Žádost o vrácení finančního podílu na zpracování dokumentace Změny č. 7 Územního plánu města 
Příbram

R.usn.č.1011/2011
Rada    o d k l á d á

projednání žádosti o vrácení finančního podílu na zpracování dokumentace Změny č. 7 Územního 
plánu města Příbram.

                                                       hl.  pro  6

7) Změna platových tarifů, příplatků za vedení a osobních příplatků ředitelů škol a školských zařízení 
zřizovaných městem Příbram

R.usn.č.1012/2011
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í

změny platových tarifů a příplatku za vedení pro ředitele škol a školských zařízení zřizovaných městem 
Příbram, které nabývají účinnosti dnem 01.01.2012.

II.   n e s c h v a l u j e
návrh odboru školství na změnu osobního příplatku ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných 
městem Příbram s účinností od 01.01.2012.

III.    s c h v a l u j e
zachování osobních příplatků ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných městem Příbram 
v současné výši.

                                                       hl.  pro  6

8) Žádost paní  ………………..   o ponechání buňky v ubytovně v Příbrami IV-5 (kasárna)

R.usn.č.1013/2011
Rada    s c h v a l u j e 

ponechání buňky č. 2 ve 3. patře ubytovny v Příbrami IV, ul. Čs. armády 5 paní ………………...

                                                       hl.  pro  6

9) Informace o  nebytových prostorech v prodaných domech

R.usn.č.1014/2011
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í
            informaci o nebytových prostorech v prodaných domech.

                                                       hl.  pro  6

10) Žádost o rozšíření pronájmu části nebytových prostor v Příbrami I/105

R.usn.č.1015/2011
Rada    I.   s c h v a l u j e 

záměr pronájmu části nebytových prostor – zasedací místnosti  -  v Příbrami I, ul. Na Příkopech čp. 105 
pro p. ……………….., nájemce restaurace ŠVEJK.

II.   u k l á d á
městské realitní kanceláři vyvěsit záměr pronájmu části nebytových prostor – zasedací místnosti            
-  v Příbrami I, ul. Na Příkopech čp. 105.

                                                       hl.  pro  6
11) Žádost o pronájem budovy čp. 141 v Příbrami IX

R.usn.č.1016/2011
Rada    I.   s c h v a l u j e 

záměr pronájmu prostoru v Příbrami IX, čp. 141,  za  nájemné  1,--Kč pro občanské sdružení Nové 
Hospody.

II.   u k l á d á
městské realitní kanceláři vyvěsit záměr pronájmu prostoru v Příbrami IX, čp. 141,  za  nájemné  1,--Kč.

                                                       hl.  pro  6
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12) Nabídka výkupu pozemků p.č. 3069/1, p.č. 3070 a p.č. 3071 v k.ú.  Příbram

R.usn.č.1017/2011
Rada    n e d o p o r u č u j e   ZM
            schválit výkup pozemků  p.č. 3069/1, p.č. 3070 a p.č. 3071 v katastrálním území Příbram od 

…………………
                                                       hl.  pro  6

13)  Žádost o odprodej pozemku p.č. 3177/10 v katastrálním území Příbram

Hlasováno o návrhu MUDr. Šedivého.
R.usn.č.1018/2011
Rada    o d k l á d á

projednání žádosti o odprodej pozemku p.č. 3177/10 v katastrálním území Příbram.

                                                       hl.  pro  6

14) Výkup pozemků v katastrálním území Příbram, Zdaboř, Žežice, Kozičín od společnosti AELIA 
PROPERTY s.r.o.

R.usn.č.1019/2011
Rada    d o p o r u č u j e   ZM 

schválit text smlouvy, tvořící přílohu předkládaného materiálu, o převodu vlastnického práva a zřízení 
zástavního práva k nemovitostem mezi společností AELIA PROPERTY s.r.o., se sídlem Radlická 
663/28, 150 00  Praha 5, IČ 28238338, jako prodávajícím a zástavním věřitelem, a Městem Příbram, se 
sídlem Tyršova ul. 108, 261 19 Příbram I, IČ 00243132, jako kupujícím a zástavním dlužníkem, týkající 
se výkupu pozemků p. č. 4246/36, p. č. 4246/37, p. č. 4246/38, p. č. 4246/42, p. č. 4021, p. č. 
2272/146, p. č. 2275/15, p. č. 2580/1, p. č. 2732/31, p. č. 3204/8, p. č. 4023/1, p. č. 4039/5, p. č. 
4039/6, p. č. 4052/20, p. č. 4052/24, p. č. 4219/19, p. č. 4362/10, p. č. 4362/8, p. č. 4362/9, p. č. 
4482/2, p. č. 4232/47, p. č. 4246/1, p. č. 4232/42, p. č. 4232/46, p. č. 4232/48, p. č. 4232/41, p. č. 
4232/45, p. č. 4232/49, p. č. 4232/50 v katastrálním území Příbram, dále pozemků p. č. 59/13, p. č. 
69/70 v katastrálním území Zdaboř, pozemků p. č. 101/14, p. č. 101/15 v katastrálním území Žežice a 
ideální 1/2 pozemku p. č. 130/11 v katastrálním území Kozičín.

                                                       hl.  pro  6

15)  Rozpočtové změny (a – h)

R.usn.č.1020/2011
Rada    s c h v a l u j e 

                                                      
15a)  Návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace) o 
částku 216.005,46 Kč a výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva) ve stejné výši z důvodu přijetí platby 
investiční dotace na projekt: Rekonstrukce a revitalizace náměstí T.G. Masaryka v Příbrami, číslo 
projektu: CZ.1.15/3.2.00/50.01008/

návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace) o 
částku 216.005,46 Kč a výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva)  ve stejné výši z důvodu přijetí platby 
investiční dotace na projekt: Rekonstrukce a revitalizace náměstí T.G. Masaryka v Příbrami, číslo 
projektu: CZ.1.15/3.2.00/50.01008/.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny

RP0399 741 - OE 4223 82501 2697 Investiční dotace SR 20 250,51
RP0399 741 - OE 4223 82505 2698 Investiční dotace EU 195 754,95
RP0399 741 - OE 6171 5901 660 Rezerva 216 005,46

15 b) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011 na straně výdajů, tj. úpravy rozpočtu v rámci kapitoly 
710 - OSHI, snížení rozpočtu kapitoly 710 - OSHI o částku 270.000,-- Kč a navýšení rozpočtu kapitoly 717 
- Městská policie Příbram ve stejné výši
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návrh změny rozpočtu města na rok 2011 na straně výdajů, tj. úpravy rozpočtu v rámci kapitoly 710 -
OSHI, snížení rozpočtu kapitoly 710 - OSHI o částku 270.000,-- Kč a navýšení rozpočtu kapitoly 717 -
Městská policie Příbram ve stejné výši.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny

RP0376 710 - OSS 2219 5171 95 SSZ a PA - provoz a pdržba -400 000,00
RP0376 710 - OSS 2221 5193 97 Dotace  MHD -300 000,00
RP0376 710 - OSS 2212 5171 373 TS - celoroční objedn.- opravy a údržba 100 000,00
RP0376 710 - OSS 2212 5171 377 Mobilní WC - opravy a údržba -100 000,00
RP0376 710 - OSS 2212 5165 384 Pronájem pozemků 10 000,00
RP0376 710 - OSS 2221 5169 1899 Nákup služeb - nová MHD 20 000,00
RP0376 710 - OSS 2212 5171 387 Výspravy MK - okamžité opr. - havarijní 400 000,00
RP0396 717 - MP 5311 6122 92 Stroje, přístroje, zařízení 270 000,00

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

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

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny

RP0409
716 -

OKSIS
3319 5169 552 Nákup služeb -115 000,00

RP0409
716 -

OKSIS
3419 5229 1931

Dotace sportovní poskytnuté z rezervy 
starosty

115 000,00

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

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

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny

RP0412 710 - OSS 2212 6121 2155 TGM realizace -921 698,18

RP0412 710 - OSS 2219 6121 2611
Rekonstrukce a revitalizace nám. T.G.M. 
spoluúčast

140 994,80

RP0412 710 - OSS 2219 6121 2612
Rekonstrukce a revitalizace nám. T.G.M. 
EU

511 106,15

RP0412 710 - OSS 2219 6121 2613
Rekonstrukce a revitalizace nám. T.G.M. 
SR

52 873,05

RP0412 710 - OSS 2219 6121 2614
Rekonstrukce a revitalizace nám. T.G.M. 
spoluúčast

43 344,98

RP0412 710 - OSS 2219 6121 2615
Rekonstrukce a revitalizace nám. T.G.M. 
EU

157 124,90

RP0412 710 - OSS 2219 6121 2616
Rekonstrukce a revitalizace nám. T.G.M. 
SR

16 254,30

15 e) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011 na straně výdajů v rámci kapitoly 749 - Městská realitní 
kancelář Příbram

návrh změny rozpočtu města na rok 2011 na straně výdajů v rámci kapitoly 749 - Městská realitní 
kancelář Příbram.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny

RP0415
749 -

MěRK
3141 5171 796 Opravy a udržování -89 339,00

RP0415
749 -

MěRK
3613 6121 493 Technické zhodnocení 89 339,00

15 f) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011 na straně výdajů v rámci kapitoly 721 - OIT
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návrh změny rozpočtu města na rok 2011 na straně výdajů v rámci kapitoly 721 – OIT.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny

RP0416 721 - OIT 6171 5137 460 Drobný hmotný dlouhodobý majetek -40 000,00
RP0416 721 - OIT 6171 5139 462 Materiál 40 000,00
RP0417 721 - OIT 6171 6111 2617 Programové vybavení 828 673,00
RP0417 721 - OIT 6171 6111 14903 2543 Programové vybavení 829 147,00
RP0417 721 - OIT 6171 6125 14903 2509 Výpočetní technika -1 657 820,00

15 g) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dary) o 
částku 40.000,-- Kč a výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva) ve stejné výši z důvodu přijetí finančního daru 
40.000,-- Kč za 2.místo v soutěži pro obce Středočeského kraje "My třídíme nejlépe" v souladu s 
Dohodou o spolupráci při řešení projektu Podpora dosažených specifických cílů Plánu odpadového 
hospodářství Středočeského kraje na období let 2009 - 2012

návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dary) o částku 
40.000,-- Kč a výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva) ve stejné výši z důvodu přijetí finančního daru 
40.000,-- Kč za 2.místo v soutěži pro obce Středočeského kraje "My třídíme nejlépe" v souladu s 
Dohodou o spolupráci při řešení projektu Podpora dosažených specifických cílů Plánu odpadového 
hospodářství Středočeského kraje na období let 2009 - 2012.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny

RP0419 741 - OE 5311 2321 65 Dary 40 000,00
RP0419 741 - OE 6171 5901 660 Rezerva 40 000,00

15 h) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, 
ÚZ 00099) o částku 20.833,33 Kč a výdajů kapitoly 728 - OSV (Azylový dům Příbram) v souvislosti s 
přijetím neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje, Humanitárního fondu 
Středočeského kraje na rok 2011 v stejné výši

návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, ÚZ 
00099) o částku 20.833,33 Kč a výdajů kapitoly 728 - OSV (Azylový dům Příbram) v souvislosti s 
přijetím neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje, Humanitárního fondu 
Středočeského kraje na rok 2011 v stejné výši.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny

RP0418 741 - OE 4122 00099 1245
Dotace z humanitárního fondu SK 
Azylový dům

20 833,33

RP0421 728 - OSV 4374 5139 00099 426 Nákup materiálu 833,00
RP0421 728 - OSV 4374 5021 00099 415 Ostatní osobní výdaje 15 418,00
RP0421 728 - OSV 4374 5031 00099 417 Sociální pojištění 3 404,33
RP0421 728 - OSV 4374 5032 00099 419 Zdravotní pojištění 1 178,00

                                                       
                                                       hl.  pro  6

16) Změna tarifních podmínek MHD Příbram

R.usn.č.1021/2011
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í
           změnu tarifních podmínek MHD Příbram platných od 01.01.2012.

           II.   d o p o r u č u j e   ZM
           schválit změnu tarifních podmínek MHD Příbram s účinností od 01.01.2012.  

                                                       hl.  pro  6

17) OP VK – výběrové řízení na finanční audit

R.usn.č.1022/2011
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Rada    b e r e  n a   v ě d o m í
informaci odboru školství o tom, že zakázka „Finanční audit čerpání peněžních prostředků příjemci 
podpory OP VK“ pro projekty OP VK 1.1 a OP VK 1.3 v celkové hodnotě 120 000,- Kč s DPH byla 
zadána firmě PKM & TAX, s.r.o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, IČ 27377563.

                                                       hl.  pro  6

18) Různé     

Zápis ověřili:
Václav Černý
Jiřina Kaiserová

MVDr. Josef Řihák
starosta

Zapsala:  Iva Černohorská
Dne   02. 01. 2012   

Ověřeno: 04 .01. 2012
Vyvěšeno: 06. 01. 2012




