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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 22.10.2012
od 12.00 hodin na Městském úřadě Příbram

1) Zahájení, ověřovatelé

Ověřovatelé: Svatopluk Chrastina
                      Ing. Juraj Molnár

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. Návrh na revokaci usn. RM č. 686/2012, bod 2) ze dne 13.08.2012
7. Žádost o dotaci (Místní skupina vodní záchranné služby ČCK Příbram)
8. Žádost o dotaci (Hokejový klub HC Příbram)
9. Žádost o dotaci (FBC Žraloci Příbram)

10. Žádost o dotaci (Plavecký klub Příbram)
11. Žádost o dotaci ( …………………)
12. Žádost o poskytnutí sponzorského daru (…………………)
13. Návrh dodatku k Metodickému pokynu č. 2/2011 ze dne 26.09.2011
14. Platové náležitosti ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných městem Příbram
15. Veřejnoprávní smlouva – zápis údajů pro obec Dubno
16. Veřejnoprávní smlouva – zápis údajů pro obec Svojšice
17. Komise rady města
18. Rozpočtové změny
19. Žádost o ukončení Smlouvy o nájmu nebytového prostoru č. 701 v Příbrami I, ul. Na Příkopech čp. 105 
20. Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Příbram a v k. ú. Lazec od ČR ÚZSVM, Praha, v rámci privatizace 

Tech. služeb Příbram
21. Návrh na revokaci usnesení zastupitelstva města č. 391/2012/ZM ze dne 25.6.2012 + žádost o pronájem 

části pozemku p. č. 4535/34 o vým. 24 m2 (dle gpl. se jedná o pozemek p. č. 4535/48) v k. ú. Příbram
22. Návrh na revokaci usnesení zastupitelstva města č. 387/2012/ZM ze dne 25.6.2012 + žádost o pronájem 

části pozemku p. č. 4535/34 o vým. 27 m2 (dle gpl. se jedná o pozemek p. č. 4535/47) v k. ú. Příbram
23. Sepsání souhlasného prohlášení – pozemek p. č. 3613/14 v k. ú. Příbram
24. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení VN v k.ú. Příbram v ul. 

K Podlesí
25. Žádost o zřízení věcného břemene a práva stavby budoucího uložení kabelového vedení NN v k.ú. 

Orlov
26. Žádost o zřízení věc. břemene budoucího uložení kabel. vedení NN v k.ú. Příbram v ul. Kollerova
27. Žádost o zřízení věc. břemene budoucího uložení vodovodní a kanalizační přípojky přes poz. p.č. 326 v 

k.ú. Žežice
28. Žádost o zřízení věc. břemen budoucího uložení vodovod. a kanalizač. řadu vč. přípojek a šachtic v k.ú. 

Příbram a Březové Hory v oblasti ul. Drkolnovská a Nad Štolou
29. Žádost o zřízení věcných břemen budoucího uložení přípojek vodovod. řadu a kabelového vedení NN 

vč. spojk. pilíře k ČOV v k.ú. Lazec
30. Hospodaření Městských lesů Příbram
31. Žádost o dotaci na rok 2013 z dotačního programu Podpora terénní práce
32. Hodnotící komise – zakázky malého rozsahu OPVK
33. Zadávací dokumentace – interiérové vybavení nové MŠ
34. Návrh plánu investic do vodohospodářského majetku na rok 2013
35. Rekonstrukce vodohospodářských sítí a komunikací v ulici Mariánská – Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
36. Různé
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R.usn.č.819/2012      
Rada     s c h v a l u j e
              program dnešního jednání.

                                                       hl.  pro  7

3) Informace

4) Kontrola zápisu a usnesení

5) Interpelace

6) Návrh na revokaci usn. RM č. 686/2012, bod 2) ze dne 13.08.2012

R.usn.č.820/2012
Rada    s c h v a l u j e 

1) revokaci usn. č. 686/2012, bod 2) ze dne 13.8.2012,
2) poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč pro AMK Ouběnice, Obořiště na pořádání akce Motoorání a to 

z kap. 716 – kultura, prvek 579 – dotace kulturní.

                                                       hl.  pro  7

7) Žádost o dotaci (Místní skupina vodní záchranné služby ČČK Příbram)

Hlasováno o návrhu V. Černého.
R.usn.č.821/2012
Rada    s c h v a l u j e 

poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč Místní skupině Vodní záchranné služby ČČK Příbram, Nádvoří 
Msgre. Korejse, Příbram VI – Březové Hory na výcvik členů místní skupiny a to z kap. 716 – kultura, 
prvek 579 – dotace kulturní.

                                                       hl.  pro  7

8) Žádost o dotaci (Hokejový klub HC Příbram)

Hlasováno o návrhu MVDr. Řiháka.
R.usn.č.822/2012
Rada    n e s c h v a l u j e
            poskytnutí dotace Hokejovému klubu HC Příbram, IČO: 47072741 na mezinárodní přátelské utkání ČR 

a Švýcarsko (hráčů do 16 let), které se uskuteční dne 8. nebo 9. 11. 2012 na zimním stadionu 
v Příbrami. 

                                                      hl.  pro  7

9) Žádost o dotaci (FBC Žraloci Příbram)

Hlasováno o návrhu V. Černého.
R.usn.č.823/2012
Rada    s c h v a l u j e 

poskytnutí dotace FBC Příbram, IČO: 26637201 ve výši 10.000,- Kč na pronájem tréninkových a 
zápasových prostor z kap. 716 - kultura, z prvku 579.

                                                       hl.  pro  7
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10) Žádost o dotaci (Plavecký klub Příbram)

R.usn.č.824/2012
Rada    d o p o r u č u j e   ZM

poskytnutí dotace Plaveckému klubu Příbram o.s., IČO: 18608213 ve výši 25.000,- Kč. z kap. 716 -
kultura, z prvku dotace sportovní poskytnuté z rezervy starosty.

                                                       hl.  pro  7

11) Žádost o dotaci (…………………)

R.usn.č.825/2012
Rada    s c h v a l u j e

poskytnutí dotace …………………………………… lyžařské škole na Padáku v Příbrami z kap. 716 -
kultura,  z prvku 579.

                                                       hl.  pro  7

12) Žádost o poskytnutí sponzorského daru (…………………)

R.usn.č.826/2012
Rada    s c h v a l u j e 

poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč ……………………………………, který se věnuje silovému trojboji 
na republikových a pohárových šampionátech z kap. 716 – kultura, z prvku 579 dotace kulturní.

                                                       hl.  pro  7

13) Návrh dodatku k Metodickému pokynu č. 2/2011 ze dne 26.09.2011

R.usn.č.827/2012
Rada    s c h v a l u j e 

„Dodatek č. 1 k Metodickému pokynu č. 2/2011, kterým se stanovuje postup při odměňování ředitelů 
škol a školských zařízení zřizovaných městem Příbram jako příspěvkové organizace“ s účinností           
od 1. listopadu 2012.

                                                       hl.  pro  7

14) Platové náležitosti ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných městem Příbram

R.usn.č.828/2012
Rada    s c h v a l u j e 

příplatek za vedení ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Příbram s účinností od 
1. listopadu 2012 na období do 30. září 2013 ve výši dle přílohy materiálu.

                                                       hl.  pro  7

15) Veřejnoprávní smlouva – zápis údajů pro obec Dubno

R.usn.č.829/2012
Rada    d o p o r u č u j e   ZM

schválit uzavření „Veřejnoprávní smlouvy – ve věci provedení zápisů údajů do informačního systému 
územní identifikace adres a nemovitostí“ mezi Městem Příbram a Obcí Dubno.

                                                       
hl.  pro  7

16) Veřejnoprávní smlouva – zápis údajů pro obec Svojšice

R.usn.č.830/2012
Rada    d o p o r u č u j e   ZM

schválit uzavření „Veřejnoprávní smlouvy – ve věci provedení zápisů údajů do informačního systému 
evidence obyvatel“ mezi Městem Příbram a Obcí Svojšice. 

                                                       hl.  pro  7
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17) Komise rady města

Hlasováno o návrhu MUDr. Šedivého.
R.usn.č.831/2012
Rada    o d k l á d á
            materiál – Komise rady města z dnešního jednání RM. 

                                                       hl.  pro  7

Jednání RM opustil S. Chrastina – počet členů RM 6.

18) Rozpočtové změny (a – m)

R.usn.č.832/2012
Rada    s c h v a l u j e 

                                                       
18 a) Návrh změny rozpočtu města na rok 2012, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, 
ÚZ 98008) o částku 20.000,-- Kč a výdajů kapitoly 719 - OOVV ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční 
účelové dotace na úhradu výdajů vzniklých v roce 2012 v souvislosti s přípravami volby prezidenta 
České republiky v roce 2013

návrh změny rozpočtu města na rok 2012, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, ÚZ 
98008) o částku 20.000,-- Kč a výdajů kapitoly 719 - OOVV ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční 
účelové dotace na úhradu výdajů vzniklých v roce 2012 v souvislosti s přípravami volby prezidenta 
České republiky v roce 2013.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny

RP0184 741 - OE 4111 98008 1272 Volby prezidenta ČR 20 000,00

RP0197
719 -

OOVV
6114 5169 98008 2384 Nákup služeb 20 000,00

18 b) Návrh změny rozpočtu města na rok 2012 na straně výdajů v rámci kapitoly 723 - Odbor životního 
prostředí

návrh změny rozpočtu města na rok 2012 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

RP0196 723 - ŽP 3745 5901 1807 Rezerva -218 442,00
RP0196 723 - ŽP 3745 5169 775 Nákup ostatních služeb 218 442,00

18 c) Návrh změny rozpočtu města na rok 2012 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE (dotace) a na 
straně výdajů v rámci kapitoly 715 - Zdravotnictví z důvodu přijetí dotace z rozpočtu Středočeského 
kraje na provoz Záchytné stanice Příbram ve výši 500.000,-- Kč

návrh změny rozpočtu města na rok 2012 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE (dotace) a na 
straně výdajů v rámci kapitoly 715 - Zdravotnictví z důvodu přijetí dotace z rozpočtu Středočeského 
kraje na provoz Záchytné stanice Příbram ve výši 500.000,-- Kč.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny

RP0185 741 - OE 4122 52
Neinvestiční dotace od krajů - záchytná 
stanice

500 000,00

RP0185 741 - OE 4116 1830 Předpoklad -500 000,00
RP0193 715 - ZDR 3539 5137 139 Drobný hmotný dlouhodobý majetek -4 000,00
RP0193 715 - ZDR 3539 5162 152 Dotace z KÚ SK - telefony 4 000,00
RP0193 715 - ZDR 3539 5139 140 Nákup materiálu -7 000,00
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RP0193 715 - ZDR 3539 5139 151 Dotace z KÚ SK - nákup materiálu 7 000,00
RP0193 715 - ZDR 3539 5169 142 Nákup ostatních služeb -28 000,00
RP0193 715 - ZDR 3539 5169 153 Dotace z KÚ SK - nákup služeb 28 000,00
RP0193 715 - ZDR 3539 5021 132 Ostatní osobní výdaje -19 000,00
RP0193 715 - ZDR 3539 5011 131 Platy zaměstnanců -285 000,00
RP0193 715 - ZDR 3539 5011 146 Dotace z KÚ SK - platy zaměstnanců 285 000,00
RP0193 715 - ZDR 3539 5038 135 Povinné pojištění -2 000,00
RP0193 715 - ZDR 3539 5021 148 Dotace z KÚ SK- ostatní osobní výdaje 23 000,00
RP0193 715 - ZDR 3539 5134 137 Prádlo, oděv, obuv -2 000,00
RP0193 715 - ZDR 3539 5192 144 Sociální fond -20 000,00
RP0193 715 - ZDR 3539 5031 149 Dotace z KÚ SK - sociální pojištění 140 000,00
RP0193 715 - ZDR 3539 5031 133 Sociální pojištění -120 000,00
RP0193 715 - ZDR 3539 5032 134 Zdravotní pojištění -13 000,00
RP0193 715 - ZDR 3539 5032 150 Dotace z KÚ SK - zdravotní pojitění 13 000,00

18 d) Návrh změny rozpočtu města na rok 2012, tj.  úprava rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace) a 
výdajů kapitoly 728 - sociální věci z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 352.800,-- Kč z 
kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2012 pro Azylový dům města Příbram (3. splátky ve výši 
30 % z celkové dotace 1.176.000,-- Kč)

návrh změny rozpočtu města na rok 2012, tj.  úprava rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace) a 
výdajů kapitoly 728 - sociální věci z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 352.800,-- Kč z 
kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2012 pro Azylový dům města Příbram (3. splátky ve výši 
30 % z celkové dotace 1.176.000,-- Kč).

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny

RP0200 741 - OE 4116 13305 1134 Azylový dům města Příbram 352 800,00
RP0200 741 - OE 4116 1830 Předpoklad -352 800,00
RP0202 728 - OSV 4374 5011 13305 1192 Platy zaměstnanců 200 000,00
RP0202 728 - OSV 4374 5011 413 Platy zaměstnanců -200 000,00
RP0202 728 - OSV 4374 5021 414 Ostatní osobní výdaje -10 000,00
RP0202 728 - OSV 4374 5031 13305 1193 Sociální pojištění 52 000,00
RP0202 728 - OSV 4374 5031 416 Sociální pojištění -52 000,00
RP0202 728 - OSV 4374 5032 13305 1194 Zdravotní pojištění 18 000,00
RP0202 728 - OSV 4374 5032 418 Zdravotní pojištění -18 000,00
RP0202 728 - OSV 4374 5139 13305 1455 Nákup materiálu 9 000,00
RP0202 728 - OSV 4374 5139 425 Nákup materiálu -9 000,00
RP0202 728 - OSV 4374 5169 13305 1460 Služby 10 000,00
RP0202 728 - OSV 4374 5169 433 Nákup služeb -10 000,00
RP0202 728 - OSV 4374 5151 13305 1456 Vodné, stočné 8 000,00
RP0202 728 - OSV 4374 5151 427 Vodné, stočné -8 000,00
RP0202 728 - OSV 4374 5152 13305 1457 Teplo 30 800,00
RP0202 728 - OSV 4374 5152 428 Teplo -30 800,00
RP0202 728 - OSV 4374 5154 13305 1458 Elektrická energie 10 000,00
RP0202 728 - OSV 4374 5154 429 Elektrická energie -10 000,00
RP0202 728 - OSV 4374 5162 13305 1459 Telefony 5 000,00
RP0202 728 - OSV 4374 5162 430 Telekomunikace -5 000,00
RP0202 728 - OSV 4374 5021 13305 1655 OOV 10 000,00

18 e) Návrh změny rozpočtu města na rok 2012, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace) o 
částku 49.800,-- Kč a výdajů kapitoly 717 - MP Příbram ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční 
dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2012 pro  Poradnu pro oběti trestné činnosti        
a odborné sociální poradenství (3. splátky ve výši 30 %  z celkové dotace 166.000,-- Kč)

návrh změny rozpočtu města na rok 2012, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace) o 
částku 49.800,-- Kč a výdajů kapitoly 717 - MP Příbram ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční 
dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2012  pro Poradnu pro oběti trestné činnosti a 
odborné sociální poradenství (3. splátky ve výši 30 % z celkové dotace 166.000,-- Kč).

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny
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RP0198 717 - MP 5311 5167 13305 2676 Školení 960,00
RP0198 717 - MP 5311 5139 13305 2675 Nákup materiálu 689,00
RP0198 717 - MP 5311 5166 13305 2655 Konzultační, poradenská a právní služba 16 000,00
RP0198 717 - MP 5311 5021 13305 2653 Ostatní osobní výdaje 32 151,00

RP0203 741 - OE 4116 13305 2649
Poradna pro oběti trestné činnosti a odb. 
soc. por.

49 800,00

18 f) Návrh změny rozpočtu města na rok 2012 na straně výdajů v rámci kapitoly 714 – OŠ (navýšení 
provozního příspěvku Mateřské škole Kličkova vila, Ondrákova 280, Příbram III, o částku 20.000,-- Kč a 
Mateřské škole, Jungmannova 91, Příbram III,  o částku 20.000,-- Kč) z rezervy

návrh změny rozpočtu města na rok 2012 na straně výdajů v rámci kapitoly 714 – Odbor školství 
(navýšení provozního příspěvku Mateřské škole Kličkova vila, Ondrákova 280, Příbram III, o částku 
20.000,-- Kč a Mateřské škole, Jungmannova 91, Příbram III, o částku 20.000,-- Kč) z rezervy.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny

RP0194 714 - OŠ 3119 5901 1301 Rezerva -40 000,00

RP0194 714 - OŠ 3111 5331 901
MŠ Kličkova v., Ondrákova 280, Příbram  
II - neinvestiční příspěvek

20 000,00

RP0194 714 - OŠ 3111 5331 908
MŠ Jungmannova 91, Jungmannova 91, 
Příbram III - neinvestiční příspěvek

20 000,00

18 g) Návrh změny rozpočtu města na rok 2012, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, 
ÚZ 29008) o částku 242.155,-- Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 723 - OŽP ve stejné výši z důvodu přijetí 
neinvestiční účelové dotace na činnost odborného lesního hospodáře za II. čtvrtletí 2012

návrh změny rozpočtu města na rok 2012, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, ÚZ 
29008) o částku 242.155,-- Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 723 - OŽP ve stejné výši z důvodu přijetí 
neinvestiční účelové dotace na činnost odborného lesního hospodáře za II. čtvrtletí 2012.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny

RP0172 723 - ŽP 1037 5213 29008 310 Odborný lesní hospodář - PO 242 155,00

RP0183 741 - OE 4116 29008 1152
Dotace na činnost odborného lesního 
hospodáře

242 155,00

18 h) Návrh změny rozpočtu města na rok 2012 na straně výdajů v rámci kapitoly 714 - OŠ, která spočívá 
v navýšení neinvestičního příspěvku Waldorfské škole Příbram - Základní škole, Gymnáziu a Střednímu 
odbornému učilišti Příbram, Hornická 327 o částku 250.000,-- Kč

návrh změny rozpočtu města na rok 2012 na straně výdajů v rámci kapitoly 714 - OŠ, která spočívá v 
navýšení neinvestičního příspěvku Waldorfské škole Příbram - Základní škole, Gymnáziu a Střednímu 
odbornému učilišti Příbram, Hornická 327 o částku 250.000,-- Kč.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny

RP0188 714 - OŠ 3113 5331 918
WŠ, Hornická 327, Příbram II -
neinvestiční příspěvek

250 000,00

RP0188 714 - OŠ 3119 5901 1301 Rezerva -250 000,00

18 i) Návrh změny rozpočtu města na rok 2012 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE (dotace) v 
souvislosti s přijetím investiční účelové dotace na projekt: Město Příbram - Rozvoj služeb eGovermentu 
obce s rozšířenou působností a v obcích správního obvodu

návrh změny rozpočtu města na rok 2012 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE (dotace) v 
souvislosti s přijetím investiční účelové dotace na projekt: Město Příbram - Rozvoj služeb eGovermentu 
obce s rozšířenou působností a v obcích správního obvodu.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny
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RP0173 741 - OE 4216 17871 369 Dotace na Rozvoj služeb eGovernmentu 4 960 107,00
RP0173 741 - OE 4116 1830 Předpoklad -4 960 107,00

18 j) Návrh změny rozpočtu města na rok 2012, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, 
ÚZ 22873) o částku 475.000,-- Kč a výdajů kapitoly 749 - Městská realitní kancelář ve stejné výši z 
důvodu přijetí investiční účelové dotace v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití 
obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2012 na realizaci projektu "Výměna technologie plynové kotelny v 
administrativní budově, nám. T. G. Masaryka, Příbram"

návrh změny rozpočtu města na rok 2012, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, ÚZ 
22873) o částku 475.000,-- Kč a výdajů kapitoly 749 - Městská realitní kancelář ve stejné výši z důvodu 
přijetí investiční účelové dotace v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití 
obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2012 na realizaci projektu "Výměna technologie plynové kotelny v 
administrativní budově, nám. T. G. Masaryka, Příbram"

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny

RP0178 741 - OE 4216 22873 370
Dotace na Rekonstrukci otopné soustavy 
a zdroje tepla v budově 

475 000,00

RP0189
749 -

MěRK
6171 6122 22873 689

Výměna technologie plyn. kotelny v 
adm. budově, nám. T.G.Masaryka 
Příbram

475 000,00

18 k) Návrh změny rozpočtu města na rok 2012 na straně výdajů v rámci kapitoly 716 - OKSIS

návrh změny rozpočtu města na rok 2012 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

RP0181
716 -

OKSIS
3319 5169 552 Nákup služeb -85 000,00

RP0181
716 -

OKSIS
3319 5139 564 Nákup materiálu 45 000,00

RP0181
716 -

OKSIS
3319 5163 544 Služby peněžních ústavů 40 000,00

18 l) Návrh změny rozpočtu města na rok 2012, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly  741 - OE (dotace) o 
částku 548.193,46 Kč a výdajů kapitoly 714 - OŠ ve stejné výši z důvodu přijetí grantu na projekt 
Partnerství Comenius Regio, který je součástí Programu celoživotního učení

návrh změny rozpočtu města na rok 2012, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly  741 - OE (dotace) o 
částku 548.193,46 Kč a výdajů kapitoly 714 - OŠ ve stejné výši z důvodu přijetí grantu na projekt 
Partnerství Comenius Regio, který je součástí Programu celoživotního učení.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny

RP0206 741 - OE 4119 1309 Dotace Comenius Regio 548 193,46
RP0208 714 - OŠ 3299 5021 453 Ostatní osobní náklady 40 000,00
RP0208 714 - OŠ 3299 5173 455 Cestovné 150 000,00
RP0208 714 - OŠ 3299 5169 456 Nákup služeb 348 193,46
RP0208 714 - OŠ 3299 5163 458 Pojištění 10 000,00

18 m) Návrh změny rozpočtu města na rok 2012 na straně výdajů, tj. snížení rozpočtu kapitoly 723 -
Odbor životního prostředí o částku 1.000.000,-- Kč (volné zdroje) a navýšení rozpočtu těchto kapitol: 749 
- Městská realitní kancelář o částku 300.000,-- Kč a 741 - Odbor ekonomický (rezerva) o částku 700.000,--
Kč

návrh změny rozpočtu města na rok 2012 na straně výdajů, tj. snížení rozpočtu kapitoly 723 - Odbor 
životního prostředí o částku 1.000.000,-- Kč (volné zdroje) a navýšení rozpočtu těchto kapitol: 749 -
Městská realitní kancelář o částku 300.000,-- Kč a 741 - Odbor ekonomický (rezerva) o částku 
700.000,-- Kč.
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Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny

RP0164
749 -

MěRK
6171 5171 2724 Opravy a udržování 300 000,00

RP0180 723 - ŽP 3745 5901 1807 Rezerva -1 000 000,00
RP0207 741 - OE 6171 5901 660 Rezerva 700 000,00

hl.  pro  6

Na jednání RM se vrátil S. Chrastina – počet členů RM 7.

19) Žádost pana ………………… o ukončení Smlouvy o nájmu nebytového prostoru č. 701 v Příbrami I, 
ul. Na Příkopech č.p. 105

Hlasováno o návrhu MUDr. Šedivého.
R.usn.č.833/2012
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

žádost pana …………………, nájemce nebytového prostoru restaurace Švejk v Příbrami I, Na 
Příkopech 105 o ukončení Smlouvy o nájmu nebytového prostoru č. 204/ODIV/2008 ke dni 31.12.2012.

II.   u k l á d á
městské realitní kanceláři vyhlásit výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru restaurace Švejk v 
Příbrami I, Na Příkopech 105.

                                                       hl.  pro  7

20) Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Příbram a v k. ú. Lazec od ČR ÚZSVM, Praha, v rámci privatizace 
Tech. služeb Příbram

R.usn.č.834/2012
Rada    d o p o r u č u j e  ZM

schválit bezúplatný převod pozemků p. č. 2999/5, p. č. 2999/12, p. č. 2999/14, p. č. 3029/2, p. č. 
3246/37, p. č. 3246/39, p. č. 3282/5, p.č. 3282/15 vše v katastrálním území Příbram a pozemku p. č. 
345/9 v katastrálním území Lazec v rámci privatizace Technických služeb Příbram z vlastnictví ČR 
ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00  Praha 2, IČ: 69797111, do vlastnictví města Příbram.

                                                       hl.  pro  7

21) Návrh na revokaci usnesení zastupitelstva města č. 391/2012/ZM ze dne 25.6.2012 + žádost o 
pronájem části pozemku p. č. 4535/34 o vým. 24 m2 (dle gpl. se jedná o pozemek p. č. 4535/48) v k. ú. 
Příbram

Hlasováno o návrhu S. Chrastiny.
R.usn.č.835/2012
Rada    I.   d o p o r u č u j e  ZM
             schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. 391/2012/ZM ze dne 25.6.2012.

II. s c h v a l u j e  
pronájem části pozemku p. č. 4535/34 o výměře 24 m2 (dle gpl. se jedná o pozemek p. č. 4535/48) v 
katastrálním území Příbram, za cenu 10,- Kč/m2/rok manželům Romanu a Evě Šináglovým, bytem 
Vokačovská 59, 261 01  Příbram V – Zdaboř, na dobu neurčitou, vč. úhrady za bezesmluvní užívání 
části pozemku, zpětně za 2 roky,  a to za období do 31.12.2011 za cenu ve výši 20,-Kč/m2/rok  dle v té 
době platného výměru ministerstva financí č. 01/2010 a od 1. 1. 2012 za cenu ve výši 10,- Kč/m2/rok.

                                                       hl.  pro  7
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22) Návrh na revokaci usnesení zastupitelstva města č. 387/2012/ZM ze dne 25.6.2012 + žádost o 
pronájem části pozemku p. č. 4535/34 o vým. 27 m2 (dle gpl. se jedná o pozemek p. č. 4535/47) v k. ú. 
Příbram

R.usn.č.836/2012
Rada    I. d o p o r u č u j e  ZM
             schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. 387/2012/ZM ze dne 25.6.2012.

II. s c h v a l u j e  
pronájem části pozemku p. č. 4535/34 o výměře 27 m2 (dle gpl. se jedná o pozemek p. č. 4535/47) v 
katastrálním území Příbram, za cenu 10,- Kč/m2/rok manželům ……………………………………, na 
dobu neurčitou, vč. úhrady za bezesmluvní užívání části pozemku, zpětně za 2 roky,  a to za období do 
31.12.2011 za cenu ve výši 20,-Kč/m2/rok  dle v té době platného výměru ministerstva financí č. 
01/2010 a od 1. 1. 2012 za cenu ve výši 10,- Kč/m2/rok.

                                                       hl.  pro  7

23) Sepsání souhlasného prohlášení – pozemek p. č. 3613/14 v k. ú. Příbram

R.usn.č.837/2012
Rada    I. s c h v a l u j e 

sepsání souhlasného prohlášení – právního úkonu, kterým město Příbram prohlásí, že je vlastníkem 
pozemku p. č. 3613/14 v katastrálním území Příbram.

II. d o p o r u č u j e  ZM
schválit sepsání souhlasného prohlášení – právního úkonu, kterým město Příbram prohlásí, že je 
vlastníkem pozemku p. č. 3613/14 v k. ú. Příbram.

                                                       hl.  pro  7

24) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení VN v k.ú. Příbram v ul. K 
Podlesí

R.usn.č.838/2012
Rada    s c h v a l u j e 

zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení VN ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 
874/8, Děčín 4, přes pozemek ve vlastnictví města Příbram v k.ú. Příbram. Věcné břemeno bude 
oceněno dle „Zásad“ a to:
poz. p.č.2901/2 místní komunikace IV. tř. ul. K Podlesí - levý chodník
                            uložení v chodníku za cenu 100,- Kč/bm.
S uzavřením věcného břemene vzniká oprávněnému právo vstupu a vjezdu na dotčené nemovitosti za 
účelem realizace-vybudování zařízení (právo provést stavbu), 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

25) Žádost o zřízení věcného břemene a práva stavby budoucího uložení kabelového vedení NN v k.ú. 
Orlov

R.usn.č.839/2012
Rada    s c h v a l u j e 

zřízení věcného břemene a práva stavby uložení kabelového vedení NN v k.ú. Orlov ve prospěch ČEZ 
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, přes pozemky ve vlastnictví města Příbram v k.ú. Orlov. Věcné 
břemeno bude oceněno dle "Zásad" a to:
poz. p.č. 225, 233/22   místní komunikace účelová  podélné uložení a překop za cenu 100,- Kč/bm.
S uzavřením věcného břemene vzniká oprávněnému právo vstupu a vjezdu na dotčené nemovitosti za 
účelem realizace-vybudování zařízení (právo provést stavbu), zajištění oprav, údržby, rekonstrukce a 
likvidace výše uvedeného zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a přechází 
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s převodem vlastnictví nemovitosti na nového nabyvatele. Cena věcného břemene bude navýšena o 
DPH podle platných právních předpisů.  

                                                       hl.  pro  7
26) Žádost o zřízení věc. břemene budoucího uložení kabel. vedení NN v k.ú. Příbram v ul. Kollerova

R.usn.č.840/2012
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 ve vlastnictví města Příbram v k.ú. Příbram. Věcné břemeno bude 
oceněno dle „Zásad“ a to:
poz. p.č. 2412 místní komunikace III. tř. - ul. Kollerova
                       křížení protlakem za cenu 200,- Kč/bm
                       v chodníku za cenu 100,- Kč/bm
                       podélné za cenu 1 500,- Kč/bm.
S uzavřením věcného břemene vzniká oprávněnému právo vstupu a vjezdu na dotčené nemovitosti za 
účelem realizace-vybudování zařízení (právo provést stavbu), 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

27) Žádost o zřízení věc. břemene budoucího uložení vodovodní a kanalizační přípojky přes poz. p.č. 
326 v k.ú. Žežice

R.usn.č.841/2012
Rada    s c h v a l u j e 

zřízení věcného břemene uložení vodovodní a kanalizační přípojky ke stavebnímu pozemku p.č. 325/1 
v k.ú. Žežice, který je ve spoluvlastnictví (každý vlastní ideální 1/2) manželů …………………, přes 
pozemek v k.ú. Žežice  ve vlastnictví města Příbram. Věcné břemeno bude oceněno za každou přípojku 
dle „Zásad“ a to:
poz. p.č. 326 místní komunikace III. tř. - ul. Žežice-Žežičky
                      křížení překopem za cenu  700,- Kč/bm
                      uložení v krajnici za cenu 50,- Kč/bm.
S uzavřením věcného břemene vzniká oprávněnému právo vstupu a vjezdu na dotčené nemovitosti za 
účelem realizace-vybudování zařízení (právo provést stavbu), 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

28) Žádost o zřízení věc. břemen budoucího uložení vodovod. a kanalizač. řadu vč. přípojek a šachtic v 
k.ú. Příbram a Březové Hory v oblasti ul. Drkolnovská a Nad Štolou

R.usn.č.842/2012
Rada    s c h v a l u j e 

zřízení věcných břemen uložení vodovodního a kanalizačního řadu, vč. přípojek a vstupních šachtic, 
k pozemku p.č. 4501/1 v k.ú. Příbram, který je ve vlastnictví manželů ………………… (společné jmění 
manželů),  přes pozemky ve vlastnictví města Příbram v k.ú. Příbram a Březové Hory v oblasti ul. 
Drkolnovská a Nad Štolou. Věcné břemeno bude
oceněno za každou inž. síť dle „Zásad“ a to:
k.ú. Příbram
poz. p.č. 4501/83, 4501/85, 4501/93, 4501/94, 4501/95, 4501/4
                               ostatní pozemky za cenu 50,- Kč/bm
poz. p.č. 4487/1   místní komunikace III. tř. - ul. Drkolnovská
                              křížení překopem za cenu 700,- Kč/bm
                              podélné uložení za cenu 200,- Kč/bm
poz. p.č. 4501/83 umístění vstupní šachtice kanalizace  (4 ks) za cenu 100,- Kč/ks
poz. p.č. 4501/85 umístění vstupní šachtice kanalizace (2ks) za cenu 100,- Kč/ks
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poz. p.č. 4487/1 umístění vstupní šachtice kanalizace (3 ks)  za cenu 100,- Kč/ks
poz. p.č. 4501/4 umístění vstupní šachtice kanalizace (1 ks) za cenu 100,- Kč/ks
k.ú. Březové Hory
poz. p.č. 471/8  místní komunikace III. tř. - ul. Drkolnovská
                          podélné uložení za cenu 700,- Kč/bm
                          umístění vstupní šachtice kanalizace (1 ks) za cenu 100,- Kč/ks.
S uzavřením věcného břemene vzniká oprávněnému právo vstupu a vjezdu na dotčené nemovitosti za 
účelem realizace-vybudování zařízení (právo provést stavbu), 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

29) Žádost o zřízení věcných břemen budoucího uložení přípojek vodovod. řadu a kabelového vedení 
NN vč. spojk. pilíře k ČOV v k.ú. Lazec

R.usn.č.843/2012
Rada    s c h v a l u j e 

zřízení věcných břemen  uložení přípojek vodovod. řadu a kabelového vedení NN vč. spojkového pilíře 
k ČOV ve prospěch obce Bohutín, se sídlem Vysoká Pec 140, Bohutín, přes pozemek v k.ú. Lazec ve 
vlastnictví města Příbram. Věcné břemeno bude oceněno za každou inž. síť dle "Zásad" a to:
poz. p.č. 801/4  účelová komunikace  za cenu 100,- Kč/bm
                          spojkový pilíř za cenu 500,- Kč/ks.
S uzavřením věcného břemene vzniká oprávněnému právo vstupu a vjezdu na dotčené nemovitosti za 
účelem realizace-vybudování zařízení (právo provést stavbu), 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

30) Hospodaření Městských lesů Příbram, s.r.o.

R.usn.č.844/2012
Rada    I.   o d v o l á v á

pana Ing. Františka Lišku z funkce jednatele společnosti Městské lesy Příbram, s.r.o., identifikační číslo 
265 05 720, a to s účinností od 01.11.2012.

II.   j m e n u j e
pana Pavla Novotného, …………………, do funkce jednatele společnosti Městské lesy Příbram, s.r.o., 
identifikační číslo 265 05 720, a to s účinností od 01.11.2012.

III.   k o n s t a t u j e
že toto rozhodnutí je rozhodnutím jediného společníka společnosti Městské lesy Příbram, s.r.o., 
identifikační číslo 265 05 720, při výkonu působnosti valné hromady společnosti ve smyslu ustanovení § 
132 odst. 1 obchodního zákoníku a § 102 odst. 2 písm. c) zákona o obcích.

                                                       hl.  pro  7

31) Žádost o dotaci na rok 2013 z dotačního programu Podpora terénní práce   

R.usn.č.845/2012
Rada    d o p o r u č u j e   ZM 

schválit podání žádosti o dotaci v rámci dotačního programu Podpora terénní práce na rok 2013 na 
projekt „Terénní pracovník města Příbram 2013“ a spolufinancování tohoto projektu ve výši 87.473,60 
Kč.  

                                                       hl.  pro  7



Město Příbram - RM 22.10.2012 

12

32) Hodnotící komise – zakázky malého rozsahu OPVK

R.usn.č.846/2012
Rada    s c h v a l u j e 

na zakázky malého rozsahu „Vzdělávací kurzy pedagogických pracovníků“, „Dodání didaktických 
pomůcek – výukové sady PASCO“,  „Výpočetní technika“, spolufinancované z OPVK hodnotící komisi 
ve složení:
člen / náhradník                                                                           
JUDr. Tomáš Samek / Mgr. Veronika Holá
Mgr. Radka Škubalová / Ing. Eva Černá
Ing. Věra Šťastná/ Jitka Buraltová

                                                       
hl.  pro  7

33) Zadávací dokumentace - Interiérové vybavení nové MŠ

R.usn.č.847/2012
Rada    I.   s c h v a l u j e 

zadávací dokumentaci na zakázku „Interiérové vybavení nové MŠ“, 

II.   u k l á d á  
odboru silničního hospodářství a investic zadávací řízení realizovat,

III.  s c h v a l u j e
1)  na zakázku „Interiérové vybavení nové MŠ“  komisi pro otevírání obálek ve smyslu ust. § 71 odst. 1 
zákona ve složení:
člen / náhradník                                                                                         
Mgr. Radka Škubalová / Ing. Eva Černá                                                
Ing. Pavel Bureš / Petr Růžička                                                             
Richard Hadač / Ilona Trochová

2)  na zakázku „Interiérové vybavení nové MŠ“ hodnotící komisi ve smyslu ust. § 74 zákona ve složení:
člen / náhradník                                                                           
JUDr. Tomáš Samek / Mgr. Veronika Holá
Ing. Juraj Molnár / Martin Poulíček
Mgr. Radka Škubalová / Ing. Eva Černá
Ing. Pavel Bureš / Petr Růžička
Ing. Karel Cibulka / Ing. Filip Ondřejek

IV.  p o v ě ř u j e
hodnotící komisi v souladu s § 59 odst. 3  zákona posouzením kvalifikace.

                                                       hl.  pro  7

34) Návrh plánu investic do vodohospodářského majetku na rok 2013

R.usn.č.848/2012
Rada    I. b e r e    n a   v ě d o m í
           „Vyhodnocení stavu vodohospodářského majetku za rok 2010“.

           II.   d o p o r u č u j e   ZM
1) schválit  „Plán investic do VH majetku pro Město Příbram na rok 2013,
2) stanovit nájemné společnosti 1. SčV, a.s. na rok 2012 ve výši 20.215.449,- Kč,
3) schválit uzavření Dodatku č. 1/2012 ke Smlouvě o pronájmu a komplexním provozování.

                                                       hl.  pro  7

35) Rekonstrukce vodohospodářských sítí a komunikací v ulici Mariánská – Dodatek č. 1 ke smlouvě o 
dílo
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R.usn.č.849/2012
Rada    s c h v a l u j e 

1) Přerušení stavby „Rekonstrukce vodohospodářských sítí a komunikací a ulici Mariánská 
k 30.11.2012 u kanalizační šachty  RŠ10 a stanovení termínu dokončení stavby k 31.5.2013. V úseku 
od křižovatky s ulicí Pod Haldou k RŠ 10 bude položena podkladní vrstva asfaltového povrchu 
komunikace. V příštím roce, jakmile to klimatické podmínky umožní, bude v tomto úseku zhotovena 
finální vrstva asfaltového povrchu komunikace, na jejíž niveletu budou osazeny poklopy kanalizačních 
šachet i armatury vodovodu. Dále bude zrekonstruován úsek ulice od náměstí J.A. Alise k místu, k 
místu letošního přerušení stavby.

2) Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností Strabag, a.s. Věcným obsahem Dodatku č. 
1 bude přerušení stavby k 30.11.2012 a prodloužení termínu dokončení stavby do 31.5.2013.

                                                       hl.  pro  7

36) Různé     

Zápis ověřili:

Svatopluk Chrastina
Ing. Juraj Molnár

MVDr. Josef Řihák
starosta

Zapsala: Iva Černohorská
Dne 24. 10. 2012      

Ověřeno: 30. 10. 2012
Vyvěšeno: 31. 10. 2012 




