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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 29.04.2013 

od 12.00 hodin na Městském úřadě Příbram 

 
 
 
1) Zahájení, ověřovatelé 

Ověřovatelé: Václav Černý 
        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. 
7. 

Ţádost o záštitu (Noc kostelů) 
Ţádost o spolupráci a podporu na letní akci Slavnosti Rádia Blaník 

8. Ţádost o znovuuzavření nájemní smlouvy na byt č.15 v Příbrami VI/26 p. U. Haag 
9. 

10. 
Návrh z jednání bytové komise ze dne 11.04.2013 
Směrnice o vnitřních předpisech 

11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

 
22. 

 
23. 

 
24. 

 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 

Návrh na doprojednání věcného břemene a doplnění usnesení RM č.150/2009 ze dne 23.2.2009 
Ţádost o odprodej pozemků p. č. 1825/1, p. č. 179/28, p. č. 4208/4 v k. ú. Příbram 
Ţádost o směnu pozemku p. č. 523/1 za část pozemku p. č. 507/2 v k. ú. Háje u Příbramě 
Ţádost o odprodej pozemku p. č. 68/2 v k. ú. Brod u Příbramě 
Ţádost o odprodej dvou částí pozemku p. č. 23/11 v k. ú. Orlov 
Ţádost o ukončení smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 1938/1 v k. ú.. Příbram 
Informace týkající se uţívání pozemku p. č. 1859/7 v k. ú. Příbram 
Ţádost o uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 19.06.2006 
Návrh na revokaci usnesení rady města č. 1167/2009 ze dne 21.12.2009 
Návrh na uzavření dodatků k nájemním smlouvám a na ukončení nájemní smlouvy 
Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení kabelových vedení VN a NN v k. ú. Příbram, 
oblast Jiráskovy sady – chodník 
Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení odpadní kanalizace přes pozemek p. č. 32/1 v k. 
ú. Zavrţice 
Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení plynovodní přípojky přes pozemek p. č. 715/1 
v k. ú. Březové Hory 
Ţádost o zajištění a financování mobilních toalet na akci ,,Březohorská svatoprokopská slavnost“ a 
,,Prokopská pouť 2013“ 
Ţádost o souhlas k přijetí sponzorského (věcného) daru od firmy Babypoint, s.r.o.  
Návrh na přidělení bytu č. 57 v DPS Příbram I, Hradební 69  
Seznam přidělených bytů v DPS za I. čtvrtletí 52013 a nevyřízených ţádosti k 02.04.2013 
Návrh limitů prostředků na reprezentaci PO 
Rozpočtové změny 

30. Pracovnělékařské sluţby 
31. Poptávkové řízení – Výkon činnosti TDI na investiční akce – Zateplení objektů MŠ a ZUŠ Příbram 
32. Zadávací dokumentace – Výběr zhotovitele stavebních prací – Ţeţice – zásobení pitnou vodou 
33. Ţádost o dotaci z grantového programu RWE Gas Storage, II. kolo 2013 
34. Ţádost o udělení výjimky pro zařazení do pořadníku ţadatelů o umístění do DPS 
35. Návrh na přidělení bytu č. 64 v DPS Příbram I, Hradební 69 
36. Návrh na přidělení bytu č. 62 v DPS Příbram I, Hradební 69 
37. Informace o rezignaci na funkci ředitelky Waldorfské školy Příbram a příprava konkurzního řízení 
38. Schválení Výzvy č. 7 na aktivitu 5.2a) – Revitalizace veřejných prostranství v rámci IPRM 
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39. Ţádost o dotaci ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků ţivelních katastrof na projekt 
„5. ročník turnaje v malé kopané o pohár starosty města Příbram“ 

40. Odkoupení vodovodu a kanalizace v Ţeţicích 
41. Rekonstrukce VH sítí a komunikací v ul. Mariánská – méněpráce 
42. Zadávací dokumentace – Výběr zhotovitele stavebních prací – zateplení objektů MŠ a ZUŠ 
43. Finanční spoluúčast města na pořádání akce „Noc kostelů“ 
44. Kulturní dům Příbram – výměna řídícího systému 
45. Různé 

 
R.usn.č.247/2013        
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) Ţádost o záštitu (Noc kostelů) 

R.usn.č.248/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

poskytnutí záštity starosty nad akcí „Noc kostelů 2013“ pro Římskokatolickou farnost u kostela 
Nanebevzetí Panny Marie Svatá Hora. 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
7) Ţádost o spolupráci a podporu na letní akci Slavnosti Rádia BLANÍK 

R.usn.č.249/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

spoluúčast na letní akci Slavnosti Rádia BLANÍK dne 7. 9. 2013 na náměstí T. G. Masaryka v Příbrami 
formou technického zajištění dle ţádosti a finanční podpory ve výši Kč 30.000,- Kč na obohacení 
programu z kap. 777 - OŠKSIS, z prvku 2298 - Spoluúčast na projektech kulturních organizací. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
8) Ţádost o znovuuzavření nájemní smlouvy na byt č. 15 v Příbrami VI/26  ………………… 

R.usn.č.250/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

znovuuzavření nájemní smlouvy na byt č. 15 v Příbrami VI/26 p. …………………. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
9) Návrh z jednání bytové komise ze dne 11.4.2013 

R.usn.č.251/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 27 v Příbrami IV, Čs. armády 5, 2+0, manţ. ………………… 
na 3 měsíce. 

                                                         hl.  pro  6 
     proti 0 

  zdrţ. 1  
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Hlasováno o návrhu MUDr. Šedivého. 
R.usn.č.252/2013 
Rada    s t a h u j e 
            z dnešního jednání RM ţádosti o: 

1) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 v Příbrami IV, Březnická 158, 1+1, …………………, 
2) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 v Příbrami IV, Březnická 157, 1+1, …………………. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

R.usn.č.253/2013 
Rada    n e s c h v a l u j e  

přechod nájmu bytu č. 5 v Příbrami VIII, Brodská 92, 2+0, ………………… po zemřelé …………………. 

 

                                                         hl.  pro  7 
 

R.usn.č.254/2013 
Rada    I.  s c h v a l u j e  

1) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 v Příbrami II, Ţiţkova 326, 1+0, byt pro příjmově 
vymezené osoby, manţ. ………………… na 2 roky, 
2) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 v Příbrami I, Hailova 117, 2+1, byt pro veř. prosp. 
zaměstnance – zdravotnictví, ………………… na 3 roky, 
3) přidělení bytu č. 1 v Příbrami IV, Čs. armády 4, 1+0, 35,56 m², byt pro příjmově vymezené osoby, 
…………………, na 2 roky, 
4) přidělení bytu č. 18 v Příbrami IV, Čs. armády 5, 1+0, 38,12 m² - sociální, …………………, na 1 rok, 
5) prodlouţení povolení podnájmu bytu č. 18 v Příbrami III, Dlouhá 103, 1+0, …………………, pro 
…………………, …………………, bytem …………………,  
6) zařazení uvolněného bytu č. 15 v Příbrami III, Dlouhá 105, 2+1, 52,29 m², dle Zásad jako byt pro 
veřejně prospěšné zaměstnance – zdravotnictví. 
 
II.   b e r e   n a   v ě d o m í 
ţádost MUDr. Stanislava Holobrady, ředitele Oblastní nemocnice Příbram, a.s. o ponechání bytu č. 15 
v Příbrami III, Dlouhá 105, (byt po zemřelé …………………) pro veřejně prospěšné zaměstnance – 
zdravotnictví (pro …………………).  

                                                         hl.  pro  7 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

10) Směrnice o vnitřních předpisech 

R.usn.č.255/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

Směrnici o vnitřních předpisech. 
                                                         hl.  pro  7 

 
 
11) Návrh na doprojednání věcného břemene a doplnění usnesení RM č. 150/2009 ze dne 23.2.2009 

R.usn.č.256/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

1) zřízení věcného břemene uloţeného plynovodu v obl. Barandov přes pozemky p.č. 2104/10 a p.č. 
2275/1, k.ú. Příbram, 
2) doplnění usnesení RM č. 150/2009 ze dne 23.2.2009 ve smyslu změny oprávněného ze zřízeného 
věcného břemene uloţeného plynovodu, kterým bude místo původního oprávněného …………………, 
Tř. Osvobození 305, Příbram VII, nově RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem. Původní 
oprávněný vystupuje ve smluvním vztahu jako třetí smluvní strana – investor stavby. 

Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad" v sazbách pro právnické osoby takto: 
poz.p.č. 2104/10 - místní komunikace III.třídy 351 c - Milínská , směr Hatě, k.ú. Příbram 
                              podélné uloţení do komunikace ..... 400,- Kč/bm 
                              podélné uloţení do krajnice..............100,- Kč/bm 
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poz.p.č. 2275/1 - místní komunikace III. třídy 351 c - Milínská, směr Hatě, k.ú. Příbram 
                            podélné uloţení do komunikace ........ 400,- Kč/bm 
                            podélné uloţení do krajnice ................100,- Kč/bm  
                            kříţení překopem .............................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, údrţby, 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 
 
 
12) Ţádost o odprodej pozemků p. č. 1825/1, p. č. 179/28, p. č. 4208/4 v k. ú. Příbram 

R.usn.č.257/2013 
Rada    I.   d o p o r u č u j e  ZM 

schválit odprodej pozemků p. č. 1825/1, p. č. 179/28, p. č. 4208/4 v k. ú. Příbram společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČ 24729035, za cenu 1.800,- 
Kč/m

2
. 

 
II.  s c h v a l u j e 
úhradu za bezesmluvní uţívání pozemků p. č. 1825/1, p. č. 179/28, p. č. 4208/4 v k. ú. Příbram, za 2 
roky zpětně, a to u pozemku: 
p. č. 1825/1 za cenu 50,- Kč/m

2
/rok 

p. č. 179/28 za cenu 50,- Kč/m
2
/rok 

p. č. 4208/4 za cenu 50,- Kč/m
2
/rok. 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
13) Ţádost o směnu pozemku p. č. 523/1 za část pozemku p. č. 507/2 v k. ú. Háje u Příbramě 

Hlasováno o návrhu M. Poulíčka. 
R.usn.č.258/2013 
Rada    n e d o p o r u č u j e   ZM 

schválit směnu pozemku p. č. 523/1 o výměře 144 m
2
, který je ve vlastnictví města Příbram za část 

pozemku p. č. 507/2 o výměře 144 m
2
 (z celkové výměry 16713 m

2
), který je ve vlastnictví 

…………………, bytem ………………… a …………………, bytem ………………, vše v katastrálním 
území Háje u Příbramě. 
 

                                                         hl.  pro  6 
     proti 0 

  zdrţ. 1  
 

 
14) Ţádost o odprodej pozemku p. č. 68/2 v k. ú. Brod u Příbramě 

R.usn.č.259/2013 
Rada    I.   d o p o r u č u j e  ZM 

schválit odprodej pozemku p. č. 68/2 v k. ú. Brod u Příbramě panu ………………… (ve výši id. ½ podílu 
pozemku), do SJM manţelům ………………… (ve výši id. ½ podílu pozemku), všichni trvale bytem 
…………………, za cenu 600,- Kč/m

2
. 

 
II.    s c h v a l u j e 
úhradu za bezesmluvní uţívání pozemku p. č. 68/2 v k. ú. Brod u Příbramě, za 2 roky zpětně, za 
cenu36,- Kč/m

2
/rok. 

 
                                                         hl.  pro  7 

 
15) Ţádost o odprodej dvou částí pozemku p. č. 23/11 v k. ú. Orlov 

R.usn.č.260/2013 
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM 
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schválit odprodej dvou částí pozemku p. č. 23/11 (dle geom. plánu se jedná o pozemky p. č. 23/151 a p. 
č. 23/153) v k. ú. Orlov, do SJM manţelům …………………, bytem …………………, 
za cenu 800,- Kč/m

2
. 

 
II.   s c h v a l u j e 
úhradu za bezesmluvní uţívání dvou částí pozemku p. č. 23/11 (dle geom. plánu se jedná o pozemky p. 
č. 23/151 a p. č. 23/153) v k. ú. Orlov, za 2 roky zpětně, za cenu 48,- Kč/m

2
/rok. 

 
                                                         hl.  pro  7 
 

 
16) Ţádost o ukončení smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 1938/1 v k. ú. Příbram 

R.usn.č.261/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

ukončení smlouvy o pronájmu části pozemku p. č. 1938/1 v k. ú. Příbram ze dne 15.4.1993, která byla 
uzavřena mezi městem Příbram a …………………, bytem …………………, na dobu neurčitou, a to 
dohodou ke dni 30.04.2013. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
17) Informace týkající se uţívání pozemku p. č. 1859/7 v k. ú. Příbram 

R.usn.č.262/2013 
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

informaci týkající se uţívání pozemku p. č. 1859/7 v k. ú. Příbram. 
 
II.   u k l á d á 
odboru právnímu předloţit materiál na zasedání ZM. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
18) Ţádost o uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 19.6.2006 

R.usn.č.263/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 2, mezi městem Příbram a  …………………, bytem ………………… a 
…………………, bytem …………………, k nájemní smlouvě ze dne 19.6.2006, který se bude týkat 
změny výše podílů pronajímaného pozemku p. č. 2284/13 v katastrálním území Příbram související 
s nabytím spoluvlastnických práv k části tohoto pozemku od pana …………………. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
19) Návrh na revokaci usnesení rady města č. 1167/2009 ze dne 21.12.2009 

R.usn.č.264/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

revokaci usnesení rady města č. 1167/2009 ze dne 21.12.2009. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
20) Návrh na uzavření dodatků k nájemním smlouvám a na ukončení nájemní smlouvy 

R.usn.č.265/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

1) Uzavření konstatačního dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 6.4.1993 uzavřené mezi 
pronajímatelem s.p. DIAMO a nájemcem panem …………………, jejímţ předmětem je pronájem části 
pozemku p.č. 515/41 v k.ú. Březové Hory o výměře 8 m2, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 
15.10.2012 (v němţ je mj. i konstatováno, ţe došlo ke změně nájemce z pana ………………… na pana 
…………………), přičemţ obsahem konstatačního dodatku bude jen konstatování změny v osobě 
pronajímatele, a to změny ze s. p. DIAMO na město Příbram za situace, kdy došlo k převodu 
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vlastnických práv k pozemkům ze s. p. DIAMO na město Příbram a tím (ze zákona) i k přechodu práv a 
povinností z uzavřených nájemních smluv na straně pronajímatele ze 
s. p. DIAMO na město Příbram. 
2) Uzavření konstatačního dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 11.1.1995 uzavřené mezi 
pronajímatelem s.p. DIAMO a nájemcem panem …………………, Technola, jejímţ předmětem je 
pronájem částí pozemků p.č. 515/94 a p.č. 515/96 v k.ú Březové Hory o výměře 350 m2, přičemţ 
obsahem konstatačního dodatku bude jen konstatování změny v osobě pronajímatele, a to změny ze s. 
p. DIAMO na město Příbram za situace, kdy došlo k převodu vlastnických práv k pozemkům ze s. p. 
DIAMO na město Příbram a tím (ze zákona) i k přechodu práv a povinností z uzavřených nájemních 
smluv na straně pronajímatele ze s. p. DIAMO na město Příbram. 
3) Ukončení ke dni 31.5.2013 té části nájemní smlouvy  ze dne 6.6.2002 uzavřené mezi pronajímatelem 
s. p. DIAMO a nájemcem (podle tehdejšího názvu) Zdravotnickou záchrannou sluţbou okresu Příbram, 
ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 7.2.2003 a jejího dodatku č. 2 ze dne 8.1.2004, týkající se pronájmu 
části pozemku p. č. 715/34 v k. ú. Březové Hory, a to dohodou  obou smluvních stran ve formě dodatku 
k této smlouvě v souladu se zněním čl. IV odst. 5 smlouvy, za podmínky vyrovnání finančních závazků 
nájemce vyplývající ze smluvního vztahu, a to za situace, kdy došlo k převodu vlastnických práv 
k pozemkům ze s. p. DIAMO na město Příbram a tím (ze zákona) i k přechodu práv a povinností 
z uzavřených nájemních smluv na straně pronajímatele ze s. p. DIAMO na město Příbram. 

 
                                                         hl.  pro  7 

 
 
21) Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení kabelových vedení VN a NN v k. ú. Příbram, 
oblast Jiráskovy sady - chodník 

Hlasováno o návrhu V. Černého. 
R.usn.č.266/2013 
Rada    n e s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uloţení kabelových vedení NN a VN ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., 
Teplická 874/8, Děčín 2, přes pozemek ve vlastnictví města Příbram v k. ú. Příbram. Věcné břemeno 
bude oceněno za kaţdé vedení dle „Zásad“ a to: 
poz. p. č. 999/1   místní komunikace IV tř. - Jiráskovy sady-chodník   
                            uloţení do 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, údrţby, 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 
 
 
22) Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení odpadní kanalizace přes pozemek p. č. 32/1 
v k. ú. Zavrţice 

R.usn.č.267/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uloţení odpadní kanalizace přečištěné vody z čistírny přes pozemek p. č. 
32/1 v k. ú. Zavrţice ve vlastnictví města Příbram k pozemku p. č. 66 v k. ú. Zavrţice v podílovém 
vlastnictví ………………… a …………………, bytem …………………, …………………. Věcné břemeno 
bude oceněno dle “Zásad“ a to: 
pozemek p. č. 32/1 – uloţení do ostatního pozemku 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, údrţby, 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 
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23) Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení plynovodní přípojky přes pozemek p. č. 715/1 
v k. ú. Březové Hory 

R.usn.č.268/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uloţení plynovodní přípojky přes pozemek p. č. 715/1 v k. ú. Březové Hory ve 
vlastnictví města Příbram k budově č. p. 525, část obce Příbram VII, obec Příbram na pozemku p. č. st. 
1142/3 v k. ú. Březové Hory ve společném jmění manţelů …………………, bytem …………………. 
Věcné břemeno bude oceněno dle “Zásad“ a to: 
pozemek p. č. 715/1 – uloţení do chodníku za cenu 50,-- Kč/bm 
                                  - uloţení do ostatního pozemku 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, údrţby, 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 
 
 
24) Ţádost o zajištění a financování mobilních toalet na akci „Březohorská svatoprokopská slavnost“ a 
„Prokopská pouť 2013“ 

R.usn.č.269/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

1) zajištění a financování 4 ks mobilních toalet na akci „Březohorská svatoprokopská slavnost“ a 
„Prokopská pouť 2013“, pořádanou ve dnech  06.07.2013 - 07.07.2013 Společností občanů a přátel 
Březových Hor, 
2) posílení rozpočtu kapitoly 747 – OSHI o částku 10 000,00  Kč potřebnou k financování těchto WC 
z kap. 741 – OE (rezerva). 

 
                                                         hl.  pro  7 

 
 
25) Ţádost o souhlas k přijetí sponzorského (věcného) daru od firmy Babypoint, s. r. o., zastoupené 
jednatelem panem Zdeňkem Háse, IČ: 24743429, DIČ: CZ24743429, pro příspěvkovou organizaci 
Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram 

R.usn.č.270/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

ţádost o souhlas k přijetí sponzorského (věcného) daru, kočárku pro dvojčata X-LANDER X-twin 
s pláštěnkou, od firmy Babypoint, s. r. o., zastoupené jednatelem panem Zdeňkem Háse, Konětopy 62, 
Milín, 262 31, IČ: 24743429, DIČ: CZ24743429, pro příspěvkovou organizaci Městské jesle a 
rehabilitační stacionář Příbram v celkové částce 11.640,- Kč bez DPH a 14.084,- Kč s DPH. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
26) Návrh na přidělení bytu č. 57 v DPS Příbram I, Hradební 69 pro pana …………………, bytem 
………………… 

Hlasováno o návrhu MUDr. Šedivého. 
R.usn.č.271/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

přidělení bytu č. 57 v DPS Příbram I, Hradební 69 pro pana …………………, bytem ………………… na 
dobu určitou 1 rok. 
 

                                                         hl.  pro  7 
27) Seznam přidělených bytů v DPS za I. čtvrtletí 2013 a nevyřízených ţádostí k 02.04.2013 

R.usn.č.272/2013 
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í 
           seznam přidělených bytů v DPS za I. čtvrtletí 2013 a nevyřízených ţádostí k 02.04.2013.  

 
                                                         hl.  pro  7 
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28) Návrh limitu prostředků na reprezentaci PO 

R.usn.č.273/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

limity prostředků na reprezentaci PO ve výši:  
 

Divadlo A. Dvořáka 60 000 

Galerie Františka Drtikola 10 000 

Knihovna Jana Drdy 12 000 

Městské jesle 1 000 

Pečovatelská sluţba 30 000 

Sportovní zařízení města 10 000 

Technické sluţby 15 000 

 
                                                         hl.  pro  7 

 
 
29) Rozpočtové změny (a – l) 

R.usn.č.274/2013 
Rada    s c h v a l u j e 

                                                          
29 a) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, 
ÚZ 91) o částku 62.499,-- Kč a výdajů kapitoly 723 - OŢP ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční 
účelové dotace ze Středočeského Fondu ţivotního prostředí a zemědělství 

návrh změny rozpočtu města na rok 2013, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, ÚZ 
91) o částku 62.499,-- Kč a výdajů kapitoly 723 - OŢP ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční 
účelové dotace ze Středočeského Fondu ţivotního prostředí a zemědělství.  

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0004 723 - ŢP 3729 5139 91 1981 
materiál - dotace Fondu ţivotního 

prostředí SK 
62 499,00 

RP0006 741 - OE  4122 91 1973 Dotace SK Fond ţivotního prostředí 62 499,00 

 
 
29 b) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů v rámci kapitoly 723 - OŢP 

návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů v rámci kapitoly 723 – OŢP. 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0003 723 - ŢP 3745 5901  1807 REZERVA -53 361,00 

RP0003 723 - ŢP 3745 5169  775 Nákup ostatních sluţeb 53 361,00 

 
 
 
 
29 c) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013, tj. sníţení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, ÚZ 
98008) o částku 173.967,20 Kč a výdajů kapitoly 719 - OOVV ve stejné výši z důvodu finančního 
vypořádání za rok 2013 neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu na nezbytně nutné výdaje v 
souvislosti s volbami prezidenta ČR v lednu 2013 

návrh změny rozpočtu města na rok 2013, tj. sníţení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, ÚZ 
98008) o částku 173.967,20 Kč a výdajů kapitoly 719 - OOVV ve stejné výši z důvodu finančního 
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vypořádání za rok 2013 neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu na nezbytně nutné výdaje v 
souvislosti s volbami prezidenta ČR, které se konaly v lednu 2013. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola 
paragr

af 
pol. 

účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0005 741 - OE  4111 98008 1272 Volby prezidenta ČR -173 967,20 

RP0007 719 - OOVV 6118 5139 98008 2382 Materiál -26 795,00 

RP0007 719 - OOVV 6118 5164 98008 2386 Nájemné -313,00 

RP0007 719 - OOVV 6118 5169 98008 2384 Nákup sluţeb 18 122,20 

RP0007 719 - OOVV 6118 5021 98008 2383 Ostatní osobní výdaje -163 533,00 

RP0007 719 - OOVV 6118 5011 98008 2778 Platy zaměstnanců -5 438,00 

RP0007 719 - OOVV 6118 5156 98008 1472 Pohonné hmoty a maziva 3 723,00 

RP0007 719 - OOVV 6118 5175 98008 1476 Pohoštění -4 280,00 

RP0007 719 - OOVV 6118 5031 98008 2079 Pojistné na sociální zabezpečení 3 141,00 

RP0007 719 - OOVV 6118 5019 98008 2779 Refundace platů 2 983,00 

RP0007 719 - OOVV 6118 5161 98008 1465 Sluţby pošt -228,40 

RP0007 719 - OOVV 6118 5032 98008 2385 Zdravotní pojištění -1 349,00 

 
 
29 d) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, 
ÚZ 91) o částku 20.833,-- Kč a výdajů kapitoly 723 - OŢP ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční 
účelové dotace ze Středočeského Fondu ţivotního prostředí a zemědělství 

návrh změny rozpočtu města na rok 2013, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, ÚZ 
91) o částku 20.833,-- Kč a výdajů kapitoly 723 - OŢP ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční 
účelové dotace ze Středočeského Fondu ţivotního prostředí a zemědělství. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0011 741 - OE  4122 91 1973 Dotace SK Fond ţivotního prostředí 20 833,00 

RP0015 723 - ŢP 3729 5139 91 1981 
materiál - dotace Fondu ţivotního 

prostředí SK 
20 833,00 

 
 
29 e) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů v rámci kapitoly 777 – OŠKSIS v 
souvislosti s rozdělením dotací sportovních II. kategorie (poskytnutí daru) 

návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů v rámci kapitoly 777 - OŠKSIS v souvislosti 
s rozdělením dotací sportovních II. kategorie (poskytnutí daru). 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0019 
777 - 

OŠKSIS 
3419 5229  593 Dotace -5 000 000,00 

RP0019 
777 - 

OŠKSIS 
3419 5213  1818 1.FK PŘÍBRAM, a. s., IČ 28410491 5 000 000,00 

 
 
29 f) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů v rámci kapitoly 777 - OŠKSIS 

návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů v rámci kapitoly 777 – OŠKSIS. 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0017 
777 - 

OŠKSIS 
3419 5492  1900 1.FK  PŘÍBRAM,a.s., IČ 28410491 -1 500 000,00 

RP0017 
777 - 

OŠKSIS 
3419 5213  1818 1.FK PŘÍBRAM, a. s., IČ 28410491 1 500 000,00 

 
29 g) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013 v rámci rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace)          
a na straně výdajů v rámci kapitoly 719 - OOVV z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace (ÚZ 13011) 
ve výši 1.800.773,-- Kč na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-
právní ochrany dětí v roce 2013 

návrh změny rozpočtu města na rok 2013 v rámci rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace) a na 
straně výdajů v rámci kapitoly 719 - OOVV z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace (ÚZ 13011) ve 
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výši 1.800.773,-- Kč na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní 
ochrany dětí v roce 2013. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0009 741 - OE  4116 13011 48 Neinvestiční dotace SPOD 1 800 773,00 

RP0009 741 - OE  4116  1830 Předpoklad -1 800 773,00 

RP0020 
719 - 

OOVV 
6171 5011 13011 1089 Platy 1 337 430,00 

RP0020 
719 - 

OOVV 
6171 5011  182 Platy zaměstnanců -1 337 430,00 

RP0020 
719 - 

OOVV 
6171 5031 13011 1090 Sociální pojištění 334 358,00 

RP0020 
719 - 

OOVV 
6171 5031  184 Sociální pojištění -334 358,00 

RP0020 
719 - 

OOVV 
6171 5032 13011 1091 Zdravotní pojištění 120 369,00 

RP0020 
719 - 

OOVV 
6171 5032  185 Zdravotní pojištění -120 369,00 

RP0020 
719 - 

OOVV 
6171 5038 13011 1094 Povinné pojištění 5 617,00 

RP0020 
719 - 

OOVV 
6171 5038  186 Ostatní povinné pojištění (4,2 promile) -5 617,00 

RP0020 
719 - 

OOVV 
6171 5424 13011 1861 Náhrada mezd v době nemoci 2 999,00 

RP0020 
719 - 

OOVV 
6171 5424  1803 Náhrada mezd v době nemoci -2 999,00 

 
 
29 h) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů v rámci kapitoly 777 – OŠKSIS v 
souvislosti s rozdělením dotací sportovních II. kategorie (poskytnutí darů) 

návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů v rámci kapitoly 777 - OŠKSIS v souvislosti 
s rozdělením dotací sportovních II. kategorie (poskytnutí darů). 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0018 
777 - 

OŠKSIS 
3419 5222  1819 Cykloklub Příbram, o. s., IČ 48954021 500 000,00 

RP0018 
777 - 

OŠKSIS 
3419 5222  1821 

Hokejový klub HC Příbram, IČ 

47072741 
1 400 000,00 

RP0018 
777 - 

OŠKSIS 
3419 5222  1820 Volejbal Příbram, IČ 26678756 2 500 000,00 

RP0018 
777 - 

OŠKSIS 
3419 5229  593 Dotace -4 400 000,00 

 
 
29 ch) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE o částku 
243 000,- Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 780 - KJD o stejnou částku 

návrh změny rozpočtu města na rok 2013, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE o částku     
243 000,- Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 780 - KJD o stejnou částku. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0021 741 - OE  4122 00603 1132 
"Zajištění regionálch funkcí knihoven ve 

Středočeském kraji" 
243 000,00 

RP0021 780 - KJD 3314 5331 00603 529 Neinvestiční dotace - KÚ SK 243 000,00 

 
29 i) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů v rámci kapitoly 777 - OŠKSIS 

návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů v rámci kapitoly 777 – OŠKSIS. 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0022 777 - 3319 5229  579 Dotace -1 317 000,00 
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OŠKSIS 

RP0022 
777 - 

OŠKSIS 
3319 5213  2342 

Neinvestiční dotace nefinančním 

podnikatelským subjektům - právnickým 

osobám 

280 000,00 

RP0022 
777 - 

OŠKSIS 
3330 5223  2343 

Neinvestiční dotace církvím a 

náboţenským společnostem 
38 000,00 

RP0022 
777 - 

OŠKSIS 
3122 5333  2345 

Neinvestiční dotace cizím příspěvkovým 

organizacím 
20 000,00 

RP0022 
777 - 

OŠKSIS 
5512 5222  2643 Účelová dotace na činnost SDH 133 000,00 

RP0022 
777 - 

OŠKSIS 
3399 5222  2354 

Neinvestiční dotace občasnkým 

sdruţením 
733 000,00 

RP0022 
777 - 

OŠKSIS 
3319 5212  2455 

Neinvestiční dotace nefinančním 

podnikatelským subjektům - fyzickým 

osobám 

113 000,00 

 
 
29 j) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů v rámci kapitoly 777 – OŠKSIS 

návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů v rámci kapitoly 777 – OŠKSIS. 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0023 
777 - 

OŠKSIS 
3330 5223  1800 

Neinvestiční transfery církvím a 

náboţenským společnostem  
-1 000 000,00 

RP0023 
777 - 

OŠKSIS 
3330 5223  1661 

Neinvestiční transfery církvím a 

náboţenským společnostem 
1 000 000,00 

RP0024 
777 - 

OŠKSIS 
3419 5229  588 Dotace -1 761 336,00 

RP0024 
777 - 

OŠKSIS 
3419 5212  2348 Neinvestiční dotace fyzickým osobám 28 000,00 

RP0024 
777 - 

OŠKSIS 
3419 5222  2347 

Neinvestiční dotace občanským 

sdruţením 
1 733 336,00 

 
 
29 k) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů, tj. sníţení rozpočtu kapitoly 717 - 
Městská policie Příbram o částku 62.000,--Kč a navýšení rozpočtu kapitoly 778 - Divadlo A. Dvořáka 
Příbram - neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci ve stejné výši takto: uspořádání 
představení  "Klub mladého diváka" na rok 2013 částka 61.000,-- Kč a uspořádání představení v období 
únor aţ červen 2013 "Filmy, na které se zapomnělo" částka 1.000,-- Kč 

návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů, tj. sníţení rozpočtu kapitoly 717 - Městská 
policie Příbram o částku 62.000,--Kč a navýšení rozpočtu kapitoly 778 - Divadlo A. Dvořáka Příbram - 
neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci ve stejné výši takto: uspořádání představení  
"Klub mladého diváka" na rok 2013 částka 61.000,-- Kč a uspořádání představení v období únor aţ 
červen 2013 "Filmy, na které se zapomnělo" částka 1.000,-- Kč. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0012 778 - DAD 3311 5331  522 Neinvestiční příspěvek - divadlo 61 000,00 

RP0012 778 - DAD 3313 5331  527 Neinvestiční příspěvek - kino 1 000,00 

RP0014 717 - MP 5311 5169  1425 Projekt "Prevence" - spoluúčast -62 000,00 

 
 
29 l) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE (dotace)  a na 
straně výdajů v rámci kapitoly 728 - sociální věci z důvodu přijetí 1. splátky účelové dotace  ve výši 
180.000,-- Kč, coţ představuje 40 % z celkové částky 450.000,-- Kč poskytnuté  Ministerstvem práce a 
sociálních věcí na rok 2013 na poskytování sociálních sluţeb v Azylovém domě Příbram 

návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE (dotace) a na 
straně výdajů v rámci kapitoly 728 - sociální věci z důvodu přijetí 1. splátky účelové dotace ve výši 
180.000,-- Kč, coţ představuje 40 % z celkové částky 450.000,-- Kč poskytnuté  Ministerstvem práce a 
sociálních věcí na rok 2013 na poskytování sociálních sluţeb v Azylovém domě Příbram. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
č. pož. kapitola paragraf pol. účelový prvek popis částka změny 
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znak rozpočtu 

RP0013 741 - OE  4116  1830 Předpoklad -180 000,00 

RP0013 741 - OE  4116 13305 1134 Azylový dům města Příbram 180 000,00 

RP0026 728 - OSV 4374 5011  413 Platy zaměstnanců -90 000,00 

RP0026 728 - OSV 4374 5021  414 Ostatní osobní výdaje -10 000,00 

RP0026 728 - OSV 4374 5031  416 Sociální pojištění -26 000,00 

RP0026 728 - OSV 4374 5032  418 Zdravotní pojištění -9 000,00 

RP0026 728 - OSV 4374 5139  425 Nákup materiálu -5 000,00 

RP0026 728 - OSV 4374 5169  433 Nákup sluţeb -5 000,00 

RP0026 728 - OSV 4374 5151  427 Vodné, stočné -4 000,00 

RP0026 728 - OSV 4374 5152  428 Teplo -20 000,00 

RP0026 728 - OSV 4374 5154  429 Elektrická energie -8 000,00 

RP0026 728 - OSV 4374 5162  430 Telekomunikace -3 000,00 

RP0026 728 - OSV 4374 5011 13305 1192 Platy zaměstnanců 90 000,00 

RP0026 728 - OSV 4374 5021 13305 1655 OOV 10 000,00 

RP0026 728 - OSV 4374 5031 13305 1193 Sociální pojištění 26 000,00 

RP0026 728 - OSV 4374 5032 13305 1194 Zdravotní pojištění 9 000,00 

RP0026 728 - OSV 4374 5139 13305 1455 Nákup materiálu 5 000,00 

RP0026 728 - OSV 4374 5169 13305 1460 Sluţby 5 000,00 

RP0026 728 - OSV 4374 5151 13305 1456 Vodné, stočné 4 000,00 

RP0026 728 - OSV 4374 5152 13305 1457 Teplo 20 000,00 

RP0026 728 - OSV 4374 5154 13305 1458 Elektrická energie 8 000,00 

RP0026 728 - OSV 4374 5162 13305 1459 Telefony 3 000,00 

 
                                                         hl.  pro  7 

 
 
30) Pracovnělékařské sluţby 

R.usn.č.275/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

výpověď „Smlouvy o zabezpečení a provádění závodní preventivní péče“ uzavřené mezi městem 
Příbram  a MUDr. Petrem Gajdošíkem ze dne 24.09.2001. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
31) Poptávkové řízení – Výkon činnosti TDI na investiční akci – Zateplení objektů MŠ a ZUŠ Příbram 

R.usn.č.276/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

1) zadání zakázky malého rozsahu zadávané mimo reţim zákona na „Výkon činnosti TDI na investiční 
akci – Zateplení objektů MŠ část 1 – Zateplení MŠ Jana Drdy, Příbram“ podnikající FO Miroslav 
Běhoun, s místem podnikání Ţiţkova 276, 262 23 Jince, IČ 16939646, za nabídkovou cenu 
65.053,60,- Kč bez DPH a uzavření smlouvy s touto podnikající FO, 

 
2) zadání zakázky malého rozsahu zadávané mimo reţim zákona na „Výkon činnosti TDI na investiční 

akci – Zateplení objektů MŠ a ZUŠ část 2 – Zateplení ZUŠ A. Dvořáka, Příbram“ podnikající FO 
Petr Kolkus, s místem podnikání Čechovská 67, 261 01 Příbram, IČ 67259146, za nabídkovou cenu 
56.000,- Kč bez DPH a uzavření smlouvy s touto podnikající FO, 
 

3) zadání zakázky malého rozsahu zadávané mimo reţim zákona na „Výkon činnosti TDI na investiční 
akci – Zateplení objektů MŠ část 3 – Zateplení MŠ Klubíčko, Příbram“ podnikající FO Miroslav 
Běhoun, s místem podnikání Ţiţkova 276, 262 23 Jince, IČ 16939646, za nabídkovou cenu 
108.340,- Kč bez DPH a uzavření smlouvy s touto podnikající FO,  
 

4) zadání zakázky malého rozsahu zadávané mimo reţim zákona na „Výkon činnosti TDI na investiční 
akci – Zateplení objektů MŠ část 4 – Zateplení MŠ Perníková chaloupka, Příbram“ společnosti Pilný 
– inţenýrské sluţby s.r.o., se sídlem Čs. armády 29, 261 01 Příbram, IČ 26778998, za nabídkovou 
cenu 104.000,- Kč bez DPH a uzavření smlouvy s touto společností, 
 

5) zadání zakázky malého rozsahu zadávané mimo reţim zákona na „Výkon činnosti TDI na investiční 
akci – Zateplení objektů MŠ část 5 – Zateplení MŠ Speciální a MŠ Pohádka, Příbram“ společnosti 
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Pilný – inţenýrské sluţby s.r.o., se sídlem Čs. armády 29, 261 01 Příbram, IČ 26778998, za 
nabídkovou cenu 158.000,- Kč bez DPH a uzavření smlouvy s touto společností, 
 

6) zadání zakázky malého rozsahu zadávané mimo reţim zákona na „Výkon činnosti TDI na investiční 
akci – Zateplení objektů MŠ část 6 – Zateplení MŠ Školní, Příbram“ společnosti T-Komplet s.r.o., se 
sídlem nám. Hatě 523, 261 01 Příbram, IČ 01504398, za nabídkovou cenu 162.620,- Kč bez DPH a 
uzavření smlouvy s touto společností,  
 

7) zadání zakázky malého rozsahu zadávané mimo reţim zákona na „Výkon činnosti TDI na investiční 
akci – Zateplení objektů MŠ část 7 – Zateplení MŠ Alternativní, Příbram“ společnosti T-Komplet 
s.r.o. se sídlem Hatě 523, 261 01 Příbram, IČ 01504398 za nabídkovou cenu 78.204,- Kč bez DPH 
a uzavření smlouvy s touto společností,  
 

8) zadání zakázky malého rozsahu zadávané mimo reţim zákona na „Výkon činnosti TDI na investiční 
akci – Zateplení objektů MŠ část 8 – Zateplení MŠ 28. října, Příbram“ podnikající FO Petr Kolkus, s 
místem podnikání Čechovská 67, 261 01 Příbram, IČ 67259146, za nabídkovou cenu 92.000,- Kč 
bez DPH a uzavření smlouvy s touto podnikající FO. 

 
                                                         hl.  pro  7 
 

 
32) Zadávací dokumentace - Výběr zhotovitele stavebních prací – Ţeţice – zásobení pitnou vodou 

R.usn.č.277/2013 
Rada    I.   s c h v a l u j e  

zadávací dokumentaci na zakázku „Výběr zhotovitele stavebních prací – Ţeţice – zásobení pitnou 
vodou“,  

 
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 „Výběr zhotovitele stavebních prací – Ţeţice – zásobení pitnou vodou“ komisi pro 
otevírání obálek ve smyslu ust. § 71 odst. 1 zákona ve sloţení: 
člen / náhradník                                                                                          
Mgr. Radka Škubalová / Bc. Martin Kadeřábek         
Petr Růţička / Ing. Pavel Bureš  
Richard Hadač / Ilona Trochová  
  
2) na zakázku „Výběr zhotovitele stavebních prací – Ţeţice – zásobení pitnou vodou“ hodnotící komisi 
ve smyslu ust. § 74 zákona ve sloţení: 
člen / náhradník                                                                             
JUDr. Tomáš Samek / Mgr. Veronika Holá 
Ing. Juraj Molnár / Martin Poulíček 

Mgr. Radka Škubalová / Bc. Martin Kadeřábek 
Petr Růţička / Richard Hadač    
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 
 
Starosta Ing. Pikrt předal řízení jednání RM 1. místostarostovi MUDr. Šedivému. 
 
33) Ţádost o dotaci z grantového programu RWE Gas  Storage – II. kolo 2013 

R.usn.č.278/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

podání ţádosti o dotaci v rámci II. kola grantového programu RWE Gas Storage na rok 2013 na projekt 
„Dětské hřiště Brodská ulice, Příbram VIII“ a spolufinancování této akce ve výši 375.000,- Kč. 
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                                                         hl.  pro  7 
 

 
34) Ţádost o udělení výjimky pro zařazení do pořadníku ţadatelů o umístění do DPS pro paní 
…………………, bytem ………………… 

R.usn.č.279/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

udělení výjimky pro zařazení do pořadníku ţadatelů o umístění do DPS, pro paní …………………, 
bytem …………………. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
35) Návrh na přidělení bytu č. 64 v DPS Příbram I, Hradební 69, pro paní …………………, bytem 
………………… 

R.usn.č.280/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

přidělení bytu č. 64 v DPS Příbram I, Hradební 69, pro paní …………………, bytem …………………. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
36) Návrh na přidělení bytu č. 62 v DPS Příbram I, Hradební 69, pro paní …………………, bytem 
………………… 

R.usn.č.281/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

přidělení bytu č. 62 v DPS Příbram I, Hradební 69, pro paní …………………, bytem …………………. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
37) Informace o rezignaci na funkci ředitelky Waldorfské školy Příbram a příprava konkurzního řízení 

R.usn.č.282/2013 
Rada    I.   b e r e  n a  v ě d o m í  

rozhodnutí stávající ředitelky Waldorfské školy Příbram – Základní školy, Gymnázia a Středního 
odborného učiliště, Hornická 327 rezignovat na svoji funkci. 

 
II.   v y h l a š u j e 
konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace zřizované městem 
Příbram Waldorfská škola Příbram - Základní škola, Gymnázium a Střední odborné učiliště, Hornická 
327, se sídlem Hornická 327, 261 01 Příbram II, IČ 42731259. 

 
III.   s c h v a l u j e 
text vyhlášení konkurzu na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Waldorfské školy Příbram – 
Základní školy, Gymnázia a Středního odborného učiliště, Hornická 327 ve znění uvedeném v příloze č. 
2 projednávaného materiálu. 
 
IV.   u k l á d á 
odboru školství, kultury, sportu a informačních sluţeb zajistit zveřejnění a realizaci konkurzu s ohledem 
na dodrţení zákonných termínů a náleţitostí celého procesu. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

38) Schválení Výzvy č. 7 na aktivitu 5.2a) – Revitalizace veřejných prostranství v rámci IPRM 

R.usn.č.283/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

text Výzvy č. 7 na aktivitu 5.2a) – Revitalizace veřejných prostranství, s termínem vyhlášení 30. 4. 2013, 
zahájení příjmu ţádostí 2. 5. 2013 a ukončení příjmu ţádostí 31. 5. 2013 v 14:30 hod. 

                                                          
hl.  pro  7 
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39) Ţádost o dotaci ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků ţivelních katastrof na 
projekt „5. ročník turnaje v malé kopané o pohár starosty města Příbram“ 

R.usn.č.284/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

podání ţádosti o dotaci ve výši 50.000,- Kč ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků 
ţivelních katastrof na projekt „5. ročník turnaje v malé kopané o pohár starosty města Příbram“.  
 

                                                         hl.  pro 7 
  

 
40) Odkoupení vodovodu a kanalizace v Ţeţicích od p. ………………… 

R.usn.č.285/2013 
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM 

schválit odkoupení vodovodu PE 63 v délce 170 metrů a splaškové kanalizace PVC DN 250 v délce 
160 metrů od p. ………………… za symbolickou částku ve výši 1 Kč. 

 
II.   s c h v a l u j e 
zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 197/6 v k.ú. Ţeţice ve prospěch města Příbram. Věcné 
břemeno bude zřízeno bezúplatně v rozsahu celého pozemku. Věcné břemeno bude zřízeno pouze 
v případě schválení odkoupení sítí od p. ………………… zastupitelstvem města. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
41) Rekonstrukce VH sítí a komunikací v ul. Mariánská - méněpráce 

R.usn.č.286/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

sníţení celkové ceny stavby „Rekonstrukce vodohospodářských sítí a komunikací v ulici Mariánská“ o 
částku ve výši 4.706,72 Kč bez DPH a uzavření Dodatku č. 3 se společností Strabag,a.s. 
 

                                                         hl.  pro 7 
 

 
42) Zadávací dokumentace - Výběr zhotovitele stavebních prací – zateplení objektů MŠ a ZUŠ 

R.usn.č.287/2013 
Rada    I.   s c h v a l u j e  

zadávací dokumentaci na zakázku „Výběr zhotovitele stavebních prací – zateplení objektů MŠ a ZUŠ“.  
 

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 „Výběr zhotovitele stavebních prací – zateplení objektů MŠ a ZUŠ“  komisi pro otevírání 
obálek ve smyslu ust. § 71 odst. 1 zákona ve sloţení: 
člen / náhradník                                                                                          
Mgr. Radka Škubalová / Bc. Martin Kadeřábek         
Petr Růţička / Ing. Pavel Bureš  
Richard Hadač / Ilona Trochová  
 
 

 
2) na zakázku „Výběr zhotovitele stavebních prací – zateplení objektů MŠ a ZUŠ“ hodnotící komisi ve 
smyslu ust. § 74 zákona ve sloţení: 
člen / náhradník                                                                             
JUDr. Tomáš Samek / Mgr. Veronika Holá 
Ing. Juraj Molnár / Martin Poulíček 

Mgr. Radka Škubalová / Bc. Martin Kadeřábek 
Petr Růţička / Richard Hadač    
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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 
 

 
43) Finanční spoluúčast města na pořádání akce „Noc kostelů“ 

R.usn.č.288/2013 
Rada    I.   s c h v a l u j e  

finanční spoluúčast města na pořádání akce „Noc kostelů“, konané dne 24.05.2013, spočívající 
v zajištění kyvadlové dopravy mezi jednotlivými kostely, zajištění odpadkových košů a asistence 
městské  policie během celého večera. 

 
II.   u k l á d á 
1) Odboru silničního hospodářství a investic zajistit kyvadlovou dopravu dle poţadavku a tuto financovat 
z prostředků schváleného rozpočtu kapitoly 747 – OSHI, prvek 97. 
2) Řediteli Technických sluţeb Příbram v rámci zajištění pořádku a hygieny poskytnout na akci 
odpadkové koše dle konkrétní potřeby. 
3) Velitelce Městské policie Příbram zajistit asistenci policie po celou dobu konání akce, s posílením 
v čase 23:00 – 23:15 hodin.  
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
44) Kulturní dům Příbram - výměna řídícího systému 

R.usn.č.289/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy na dodání nového řídícího systému AMIT s firmou EXAKT s.r.o. za cenu 447.271,- Kč 
bez DPH. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

45) Různé      

 
Zápis ověřili: 
Václav Černý 
Ing. Juraj Molnár 
 
Ing. Pavel Pikrt 
starosta 
 
 
Zapsala: Iva Černohorská 
Dne  02.05.2013   
 
Ověřeno: 06.05.2013 
Vyvěšeno 10.05.2013    


