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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 08.07.2013 

od 12.00 hodin na Městském úřadě Příbram 

 
 
 
1) Zahájení, ověřovatelé 

Ověřovatelé: Svatopluk Chrastina 
        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. Kladenské fedrování (pozvánka) 
7. Ţádost ŠSK při 3. ZŠ Příbram – revokace usnesení RM 

  8. Zahraniční cesta do Altöttingu (Německo) 
9. Ţádost ředitele Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 o souhlas zřizovatele s přijetím finančního daru 

10. Dopis lektora dopravní výchovy na základních školách v Příbrami 
11. Ţádost o dotaci (Kick-boxing, boxing club Příbram) 
12. Ţádost o dotaci (SK SPARTAK Příbram) 
13. Rozpočtové změny 
14. Informace -  stav pohledávek nájemce NP v Příbrami VII/400 
15. Stíţnost paní ………………. z Příbrami I, Hradební 69 
16. Ţádost o zřízení věcných břemen budoucího uloţení vodovodních přípojek v k.ú. Orlov 
17. Ţádost o zřízení věcného břemene uloţeného kabelového vedení NN v k.ú. Březové Hory - doprojednání 
18. Ţádost o souhlas zřizovatele s přijetím daru – knih pro Knihovnu Jana Drdy 
19. Nájemní smlouva na pronájem nebytových prostor s AFITNESS Příbram 
20. Návrh z jednání bytové komise ze dne 27.06.2013 
21. Ţádost o povolení pronájmu prostor v Příbrami II, ul. Ondrákova 
22. MŠ, Příbram VII, Jana Drdy 496 – dodatek ke smlouvě o výpůjčce nemovitostí 
23. Ţádost o souhlas k přijetí sponzorského (finančního) daru pro příspěvkovou organizaci Městské jesle a 

rehabilitační stacionář Příbram 
24. Návrh na oslovení starostů okolních měst a obcí o finanční dotace na provoz Záchytné stanice v Příbrami 
25. Havárie kanalizace v Příbrami I, Obchodní akademie 
26. Hodnocení jízdného v Turistickém vláčku města Příbram 
27. Výpověď smlouvy o pronájmu sloupů veřejného osvětlení 
28. Dotace z grantového programu programu RWE Gas Storage – II. kolo 2013 
29. Návrh na přidělení bytu č. 38 v DPS Příbram III, Průběţná 143 
30. Návrh na přidělení bytu č. 36 v DPS Příbram VIII, Brodská 102 
31. Návrh na přidělení bytu č. 10 v DPS Příbram VI, Msgre. Korejse 155 
32. Ţádost o doprojednání změny trasy budoucího uloţení kabel. vedení přes pozemky p.č. 101/14 a p.č. 

334/3 v k.ú. Ţeţice 
33. Zadávací dokumentace – Revitalizace zeleně ve městě Příbram – 4. etapa 
34. Různé 
 
R.usn.č.507/2013        
Rada      s c h v a l u j e 
              program dnešního jednání. 
 

                                                         hl.  pro  4 
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Na jednání RM se dostavil Ing. Juraj Molnár – počet členů RM 5. 
 
 
3) Informace 

 
 
4) Kontrola zápisu a usnesení 

  
  
5) Interpelace 

 
 
6) Kladenské fedrování (pozvánka) 

R.usn.č.508/2013 
Rada    n e s c h v a l u j e  

účast města Příbram na 17. setkání hornických a hutnických měst ČR (Kladenské fedrování), které se 
uskuteční od 06. do 08. 09. 2013 v Kladně.  
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
7) Ţádost ŠSK při 3. ZŠ Příbram – revokace usnesení RM 

R.usn.č.509/2013 
Rada    r u š í 

usnesení č. 306/2013 ze dne 13.05.2013. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
8) Zahraniční cesta do Altöttingu (Německo) 

R.usn.č.510/2013 
Rada    o d k l á d á 

projednání materiálu na příští jednání RM. 
 
                                                         hl.  pro  5 

 
 
9) Ţádost ředitele Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 o souhlas zřizovatele s přijetím finančního daru 

R.usn.č.511/2013 
Rada    s o u h l a s í  

s přijetím finančního daru Základní školou, Příbram VII, 28. října 1 ve výši 4 000,- Kč od firmy 
E.T. s.r.o., Emil Trokšiar, IČO: 46351612, se sídlem Praţská 129, Příbram I, který bude pouţit pro 
potřeby ţáků školy. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
10) Dopis lektora dopravní výchovy na základních školách v Příbrami 

Hlasováno o návrhu MUDr. Šedivého. 
R.usn.č.512/2013 
Rada    I.   b e r e  n a  v ě d o m í 

dopis lektora dopravní výchovy na příbramských základních školách pana ………………. . 
 
 
II.   u k l á d á 
odboru školství, sportu a informačních sluţeb vyţádat si vyjádření ředitelky Základní školy, Školní 75, 
Příbram VIII, k dopisu p. Stoklasy. 
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                                                         hl.  pro  5 
 
 
11) Ţádost o dotaci (Kick-boxing, boxing club Příbram) 

Hlasováno o návrhu M. Poulíčka. 
R.usn.č.513/2013 
Rada    d o p o r u č u j e   ZM  

schválit poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč pro KICK-BOXING, BOXING CLUB Příbram, IČ: 
70541400, na 3. ročník bojových sportů konaný dne 21. 6. 2013 v příbramské sportovní hale, a to z 
kap. 777, z prvku 1931 - dotace sportovní poskytnuté z rezervy starosty. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
12) Ţádost o dotaci (SK SPARTAK Příbram) 

Hlasováno o návrhu Ing. Molnár. 
R.usn.č.514/2013 
Rada    n e d o p o r u č u j e   ZM 

schválit poskytnutí dotace pro SK SPARTAK Příbram, o.s., IČ: 61904899, na projekt "Prázdniny v 
písku". 
 

                                                         hl.  pro  4 
     proti 0 
    zdrţ. 1  

 
 
13) Rozpočtové změny (a – j) 

R.usn.č.515/2013 
Rada    s c h v a l u j e  
 
13 a) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE v souvislosti s 
přijetím doplatků dotací ze státního rozpočtu, které byly nárokovány při finančním vypořádání vztahů se 
státním rozpočtem za rok 2012 

návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE v souvislosti s 
přijetím doplatků dotací ze státního rozpočtu, které byly nárokovány při finančním vypořádání vztahů se 
státním rozpočtem za rok 2012. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0077 741 - OE  4116  1830 Předpoklad -764 589,00 

RP0077 741 - OE 6402 2223 98008 1136 Prezidentské volby - doplatek 2012 20 049,00 

RP0077 741 - OE 6402 2223 98216 1142 
Sociálně právní ochrana dětí - doplatek 

2012 
744 540,00 

 
 
13 b) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, 
ÚZ 14018) o částku 242.000,-- Kč a výdajů kapitoly 717 - Městská policie Příbram ve stejné výši z důvodu 
přijetí čtyř neinvestičních státních dotací v rámci Programu prevence kriminality na rok 2013 

návrh změny rozpočtu města na rok 2013, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, ÚZ 
14018) o částku 242.000,-- Kč a výdajů kapitoly 717 - Městská policie Příbram ve stejné výši z důvodu 
přijetí čtyř neinvestičních státních dotací v rámci Programu prevence kriminality na rok 2013. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0071 741 - OE  4116 14018 1840 
Neinvestiční dotace Prevence kriminality 

2013 
242 000,00 

RP0074 717 - MP 5311 5139 14018 2761 Nákup materiálu 54 000,00 

RP0074 717 - MP 5311 5169 14018 753 Nákup ostatních sluţeb 67 000,00 

RP0074 717 - MP 5311 5167 14018 2758 Sluţby školení a vzdělávání 28 000,00 

RP0074 717 - MP 5311 5021 14018 2728 Odměny vedoucích 10 000,00 

RP0074 717 - MP 5311 5169 14018 2688 Pobyt pro děti - náklady na pobyt, externí 40 000,00 
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lektoři 

RP0074 717 - MP 5311 5139 14018 1495 Nákup materiálu 2 000,00 

RP0074 717 - MP 5311 5167 14018 2745 Školení 16 000,00 

RP0074 717 - MP 5311 5139 14018 1499 Nákup materiálu 25 000,00 

 
 
13 c) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE v souvislosti s 
přijetím doplatku dotace ve výši 632.450,67 Kč dle smlouvy č. 23/REG/2010 o projektu financovaného z 
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE v souvislosti s 
přijetím doplatku dotace ve výši 632.450,67 Kč dle smlouvy č. 23/REG/2010 o projektu financovaného z 
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0078 741 - OE  4122 33006 2207 

Neinvestiční dotace na vzdělávání 

pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ 

zřizovaných městem Příbram 

94 867,62 

RP0078 741 - OE  4122 33006 2206 

Neinvestiční dotace na další vzdělávání 

pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ 

zřizovaných městem Příbram 

537 583,05 

RP0078 741 - OE  4116  1830 Předpoklad -632 450,67 

 
 
13 d) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013, tj. navýšení příjmů rozpočtu kapitoly 741 - OE (dotace, 
ÚZ 29008) ve výši 244.638,-- Kč a výdajů kapitoly 723 - OŢP z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace 
na činnosti odborného lesního hospodáře za IV. čtvrtletí 2012 

návrh změny rozpočtu města na rok 2013, tj. navýšení příjmů rozpočtu kapitoly 741 - OE (dotace, ÚZ 
29008) ve výši 244.638,-- Kč a výdajů kapitoly 723 – OŢP z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace 
na činnosti odborného lesního hospodáře za IV. čtvrtletí 2012. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0067 723 - ŢP 1037 5213 29008 310 Odborný lesní hospodář - PO 244 638,00 

RP0079 741 - OE  4116 29008 1152 
Dotace na činnost odborného lesního 

hospodáře 
244 638,00 

 
 
13 e) 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 (Azylový dům města Příbram) z důvodu přijetí 
neinvestiční účelové dotace (ÚZ 13305) ve výši 700.000,-- Kč ze státního rozpočtu - MPSV 

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 (Azylový dům města Příbram) z důvodu přijetí 
neinvestiční účelové dotace (ÚZ 13305) ve výši 700.000,-- Kč ze státního rozpočtu - MPSV.   

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0066 728 - OSV 4374 5011 13305 1192 Platy zaměstnanců 370 000,00 

RP0066 728 - OSV 4374 5011  413 Platy zaměstnanců -370 000,00 

RP0066 728 - OSV 4374 5021 13305 1655 OOV 10 000,00 

RP0066 728 - OSV 4374 5021  414 Ostatní osobní výdaje -10 000,00 

RP0066 728 - OSV 4374 5031 13305 1193 Sociální pojištění 101 000,00 

RP0066 728 - OSV 4374 5031  416 Sociální pojištění -101 000,00 

RP0066 728 - OSV 4374 5032 13305 1194 Zdravotní pojištění 36 000,00 

RP0066 728 - OSV 4374 5032  418 Zdravotní pojištění -36 000,00 

RP0066 728 - OSV 4374 5137  423 Drobný hmotný dllouhodobý majetek -15 000,00 

RP0066 728 - OSV 4374 5139 13305 1455 Nákup materiálu 8 000,00 

RP0066 728 - OSV 4374 5139  425 Nákup materiálu -8 000,00 

RP0066 728 - OSV 4374 5169 13305 1460 Sluţby 30 000,00 

RP0066 728 - OSV 4374 5169  433 Nákup sluţeb -30 000,00 

RP0066 728 - OSV 4374 5151 13305 1456 Vodné, stočné 10 000,00 

RP0066 728 - OSV 4374 5151  427 Vodné, stočné -10 000,00 
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RP0066 728 - OSV 4374 5152 13305 1457 Teplo 60 000,00 

RP0066 728 - OSV 4374 5152  428 Teplo -60 000,00 

RP0066 728 - OSV 4374 5154 13305 1458 Elektrická energie 20 000,00 

RP0066 728 - OSV 4374 5154  429 Elektrická energie -20 000,00 

RP0066 728 - OSV 4374 5162 13305 1459 Telefony 10 000,00 

RP0066 728 - OSV 4374 5162  430 Telekomunikace -10 000,00 

RP0066 728 - OSV 4374 5171  1634 Opravy a udrţování -15 000,00 

RP0066 728 - OSV 4374 5167 13305 432 Školení  15 000,00 

RP0066 728 - OSV 4374 5167  431 Školení -15 000,00 

RP0066 728 - OSV 4374 5171 13305 1882 Opravy a udrţování 15 000,00 

RP0066 728 - OSV 4374 5137 13305 424 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 000,00 

RP0068 741 - OE  4116 13305 1134 Azylový dům města Příbram 700 000,00 

RP0068 741 - OE  4116  1830 Předpoklad -700 000,00 

 
 
13 f) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace) o 
částku 324.905,-- Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 723 - OŢP ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční 
účelové dotace (ÚZ 29004) na podporu výsadby melioračních dřevin ve výši 85.900,-- Kč a neinvestiční 
účelové dotace (ÚZ 29008) na činnost odborného lesního hospodáře ve výši 239.005,-- Kč  

návrh změny rozpočtu města na rok 2013, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace) o 
částku 324.905,-- Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 723 – OŢP ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční 
účelové dotace (ÚZ 29004) na podporu výsadby melioračních dřevin ve výši 85.900,-- Kč a neinvestiční 
účelové dotace (ÚZ 29008) na činnost odborného lesního hospodáře ve výši 239.005,-- Kč.  

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0080 741 - OE  4116 29004 1261 
Neinvestiční dotace na výsadbu 

melioračních a zoevňujících dřevin 
85 900,00 

RP0081 741 - OE  4116 29008 1152 
Dotace na činnost odborného lesního 

hospodáře 
239 005,00 

RP0083 723 - ŢP 1037 5213 29008 310 Odborný lesní hospodář - PO 239 005,00 

RP0083 723 - ŢP 1037 5213 29004 308 Meliorační zpevňující dřeviny 85 900,00 

 
 
13 g) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů v rámci kapitoly 749 - Městská realitní 
kancelář 

návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů v rámci kapitoly 749 - Městská realitní 
kancelář. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0085 
749 - 

MěRK 
3613 5169  2065 Ostatní sluţby -200 000,00 

RP0085 
749 - 

MěRK 
3111 5171  815 Opravy - havárie 200 000,00 

 
 
13 h) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE (dotace) a na 
straně výdajů v rámci kapitoly 728 - OSV (Azylový dům města Příbram) v souvislosti s přijetím 2. splátky 
neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu MPSV ve výši 135.000,-- Kč na poskytování sociálních 
sluţeb 

návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE (dotace) a na 
straně výdajů v rámci kapitoly 728 - OSV (Azylový dům města Příbram) v souvislosti s přijetím 2. splátky 
neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu MPSV     ve výši 135.000,-- Kč na poskytování 
sociálních sluţeb. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0076 741 - OE  4116 13305 1134 Azylový dům města Příbram 135 000,00 

RP0076 741 - OE  4116  1830 Předpoklad -135 000,00 

RP0084 728 - OSV 4374 5011 13305 1192 Platy zaměstnanců 95 000,00 

RP0084 728 - OSV 4374 5011  413 Platy zaměstnanců -95 000,00 
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RP0084 728 - OSV 4374 5021 13305 1655 OOV 5 000,00 

RP0084 728 - OSV 4374 5021  414 Ostatní osobní výdaje -5 000,00 

RP0084 728 - OSV 4374 5031 13305 1193 Sociální pojištění 26 000,00 

RP0084 728 - OSV 4374 5031  416 Sociální pojištění -26 000,00 

RP0084 728 - OSV 4374 5032 13305 1194 Zdravotní pojištění 9 000,00 

RP0084 728 - OSV 4374 5032  418 Zdravotní pojištění -9 000,00 

 
 
13 i) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013, tj. změna v rozpočtu výdajů v rámci kapitoly 747 - OSHI 

návrh změny rozpočtu města na rok 2013, tj. změna v rozpočtu výdajů v rámci kapitoly 747 - OSHI. 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0087 747 - OSHI 2219 6122  1069 Stroje, přístroje a zařízení -100 000,00 

RP0087 747 - OSHI 3631 6122  1663 Veřejné osvětlení  60 000,00 

RP0087 747 - OSHI 3639 5137  2018 Pořízení majetku 40 000,00 

 
 

13 j) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE o částku 
49 000,- Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 780 - Knihovna Jana Drdy ve stejné výši 

návrh změny rozpočtu města na rok 2013, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE o částku 49 
000,- Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 780 - Knihovna Jana Drdy ve stejné výši. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0088 741 - OE  4116 34053 1220 Neinvestiční dotace z MK ČR  49 000,00 

RP0088 780 - KJD 3314 5331 34053 531 Neinvestiční dotace MK ČR 49 000,00 

 
                                                         hl.  pro  5 

 
 
14) Informace – stav pohledávek nájemce NP v Příbrami VII/400 

Hlasováno o návrhu MUDr. Šedivého. 
R.usn.č.516/2013 
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 
 předloţenou informaci o stavu pohledávek p. ………………., nájemce NP v Příbrami VII/400.  
 

II.   u k l á d á 
městské realitní kanceláři: 
1) s právním zástupcem města připravit vyklizení nebytového prostoru v Příbrami VII/400, jehoţ 
nájemce je p. ………………., 
2) s právním zástupcem města zahájit vymáhání pohledávek, a to i soudní cestou. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
15) Stíţnost paní Havačové z Příbrami I, Hradební 69 

R.usn.č.517/2013 
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

předloţený materiál. 
 
II.   u k l á d á 
vedoucí Městské realitní kanceláře zaslat stěţovatelce stanovisko MěRK a OSVZ. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
16) Ţádost o zřízení věcných břemen budoucího uloţení vodovodních přípojek v k.ú. Orlov 

R.usn.č.518/2013 
Rada    s c h v a l u j e  
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zřízení věcných břemen uloţení vodovodních  přípojek na pozemcích města Příbram p.č. 12/3, p.č. 
208/1, p.č. 208/8, p.č. 260/1, p.č. 262/9, k. ú. Orlov,  ve prospěch pozemků v k.ú. Orlov: 
p.č. 23/16, p.č. 233/51, p.č. 244/1, p.č. 23/73,  p.č. 262/12, přičemţ v době uzavírání příslušných 
smluvních vztahů týkajících se zřízení věcných břemen budou v těchto smluvních dokumentech 
uvedeni jako oprávnění z věcných břemen ti, kteří budou v té době vlastníky pozemků, v jejichţ 
prospěch se věcná břemena zřizují.  
Věcná břemena budou oceněna dle "Zásad" v sazbách pro fyzické osoby takto: 
pozemek p.č. 12/3 - místní komunikace III. třídy 
                                 uloţení podélné za cenu 200,- Kč/bm, 
                                 uloţení kříţení překopem za cenu 700,- Kč/bm, 
 
pozemky p.č. 208/1, p.č. 260/1 – místní komunikace III. třídy 
                                 uloţení kříţení překopem za cenu 700,- Kč/bm, 
                                 uloţení do ostatního pozemku za cenu 50,- Kč/bm, 
   
pozemky p.č. 208/8, p.č. 262/9 - uloţení do ostatního pozemku za cenu 50 Kč/bm, 
                                 uloţení kříţení překopem 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 dle platných právních předpisů. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
17) Ţádost o zřízení věcného břemene uloţeného kabelového vedení NN v k.ú. Březové Hory - 
doprojednání 

R.usn.č.519/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení  věcného  břemene  jiţ  vybudovaného   zařízení, kabelového  vedení NN,   přes  pozemky ve 
vlastnictví města Příbram, a to p.č. 515/8, p.č. 515/13 a p.č. 551/74  v k.ú. Březové Hory, ve prospěch 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02.  
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: 
pozemek p.č. 515/8 - místní komunikace IV.tř. - Kremnická/Pod Haldou - chodník 
     - uloţení kříţením ostatního pozemku a podélné uloţení do ostatního pozemku za cenu 100,- Kč/bm 
pozemek p.č. 515/13 - místní komunikace III.tř. - ul. Kladenská 
     - uloţení protlakem do komunikace za cenu 200,- Kč/bm 
     - uloţení kříţením ostatního pozemku za cenu 100,- Kč/bm 
pozemek p.č. 515/74 -  místní komunikace III.tř. - ul. Politických vězňů/Sokolovská a 28.října, účelová 
                                     komunikace - vchody 
     - uloţení kříţením komunikace za cenu 1 500,- Kč/bm 
     - uloţení kříţením ostatního pozemku a podélné uloţení do ostatního pozemku 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  5 
 
 
18) Ţádost o souhlas zřizovatele s přijetím daru – knih pro Knihovnu Jana Drdy 

R.usn.č.520/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

předloţenou ţádost o souhlas zřizovatele s přijetím daru – darovaných knih pro organizaci Knihovny 
Jana Drdy. 

                                                         hl.  pro  5 
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19) Nájemní smlouva na pronájem nebytových prostor s AFITNESS Příbram 

R.usn.č.521/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

Nájemní smlouvu mezi SZM Příbram a AFITNESS Příbram s tímto usnesením: 
Rada Města Příbram rozhodla, ţe souhlasí s tím, aby příspěvková organizace Sportovní zařízení města 
Příbram, hospodařící mimo jiné i s budovou čp. 378 v Příbrami VII, postavenou na st. parcele č. 1798 
v k.ú. Březové Hor y a obci Příbram, která je ve vlastnictví Města Příbram, uzavřela nájemní smlouvu, 
na základě které bude AFITNESS Příbram se sídlem Háje 8, 261 01 Příbram, IČ: 70708797, pronajat 
nebytový prostor nacházející se ve výše uvedené budově čp. 378, a to za měsíční nájemné ve výši 
7.667,-Kč včetně DPH v platném znění dle Zákona o dani z přidané hodnoty. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
20) Návrh z jednání bytové komise ze dne 27.6.2013 

Hlasováno o návrhu M. Poulíčka. 
R.usn.č.522/2013 
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  5 
 
R.usn.č.523/2013 
Rada    I.   s c h v a l u j e  

1) přidělení bytu č. 16 v Příbrami III, Dlouhá 102, 1+0, 37,26 m², byt pro veř. prosp. zam. – Policie ČR, 
………………. na 3 roky, 
2) přidělení bytu č. 17 v Příbrami VI, U Dolu Anna 26, 1+0, 35,27 m², sociální byt, ………………. , na 1 
rok, 
3) přidělení bytu č. 14 v Příbrami IV, Čs.armády 5, 3+0, 68,38 m², sociální byt, ……………….. 
 
II.    b e r e   n a   v ě d o m í 
ţádosti zúčastněných na jednání bytové komise. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
21) Ţádost o povolení pronájmu prostor v Příbrami II, ul. Ondrákova 

Hlasováno o návrhu MUDr. Šedivého. 
R.usn.č.524/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

záměr pronájmu prostor „Domečku“ včetně hygienického zázemí v Kličkově zahradě – Ondrákova ulice 
pro Společnost Waldorfské školy Příbram II – 327 o.s., IČ 61099309. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
22) MŠ, Příbram VII, Jana Drdy 496 – dodatek ke smlouvě o výpůjčce nemovitostí 

R.usn.č.525/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nemovitostí uzavřené mezi městem Příbram a Mateřskou 
školou, Příbram VII, Jana Drdy 496 ze dne 26. 4. 2007, který se bude týkat rozšíření předmětu výpůjčky 
nemovitého majetku a jehoţ návrh je přílohou materiálu. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 

23) Ţádost o souhlas k přijetí sponzorského (finančního) daru od paní MUDr. Radky Tiché, pro 
příspěvkovou organizaci Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram 

R.usn.č.526/2013 
Rada    s c h v a l u j e  
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ţádost o souhlas k přijetí sponzorského (finančního) daru od paní MUDr. Radky Tiché, pro 
příspěvkovou organizaci Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram v celkové částce 1.000,-Kč. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
24) Návrh na oslovení starostů okolních měst a obcí o finanční dotace na provoz Záchytné stanice         
v Příbrami 

R.usn.č.527/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

návrh na oslovení starostů okolních měst a obcí o finanční dotace na provoz Záchytné stanice 
v Příbrami. 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
25) Havárie kanalizace v Příbrami I u Obchodní akademie 

R.usn.č.528//2013 
Rada    s c h v a l u j e  

odstranění havárie kanalizace v Příbrami I za Obchodní akademií společností 1. SčV, a.s. Cena bude 
činit 595.975,- Kč včetně DPH. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
26) Hodnocení jízdného v Turistickém vláčku města Příbram 

R.usn.č.529/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

zrušení jízdného v Turistickém vláčku města Příbram a provedení s tím spojených uvedených změn. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
27) Výpověď Smlouvy o pronájmu sloupů veřejného osvětlení 

R.usn.č.530/2013 
Rada    r o z h o d l a  

1) o tom, ţe město Příbram ve smyslu čl. VI Smlouvy č. 004/2006/OSS/st o pronájmu sloupů veřejného 
osvětlení ze dne 12.06.2006 vypoví nájem sloupů veřejného osvětlení zaloţený uvedenou smlouvou, a 
to pro hrubé porušení ujednání uvedené smlouvy ze strany nájemce, 
 
2) o tom, ţe město Příbram zmocní JUDr. Tomáše Samka, advokáta, provedením potřebných právních 
úkonů jménem města Příbram směřujících k ukončení nájmu dle uvedené Smlouvy. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
28) Dotace z grantového programu RWE Gas Storage – II. kolo 2013 

R.usn.č.531/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

variantu č. 1, tzn. částka 250.000,- Kč bude čerpána na projekt „Dětské hřiště Brodská ulice, Příbram 
VIII“. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
29) Návrh na přidělení bytu č. 38 v DPS Příbram III, Průběţná 143, pro paní ………………. 

R.usn.č.532/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

přidělení bytu č. 38 v DPS Příbram III, Průběţná 143, pro paní ……………….. 
 

                                                         hl.  pro  5 
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30) Návrh na přidělení bytu č. 36 v DPS Příbram VIII, Brodská 102, pro paní ………………. 

R.usn.č.533/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

přidělení bytu č. 36 v DPS Příbram VIII, Brodská 102, pro paní ……………….. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
31) Návrh na přidělení bytu č. 10 v DPS Příbram VI, Msgre. Korejse 155, pro paní ………………. 

R.usn.č.534/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

přidělení bytu č. 10 v DPS Příbram VI, Msgre. Korejse 155, pro paní ……………….. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 

 
32) Ţádost o doprojednání změny trasy budoucího uloţení kabel. vedení přes pozemky p.č. 101/14 a p.č. 
334/3 v k.ú. Ţeţice 

R.usn.č.535/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uloţení kabelového vedení NN přes pozemky ve vlastnictví města Příbram, a 
to p.č. 101/14 a p.č. 334/3 v k.ú. Ţeţice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 
IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02.   
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: 
pozemek p.č. 334/3 - ostatní pozemek 
   - uloţení kříţením ostatního pozemku a podélné uloţení do ostatního pozemku za cenu 100,- Kč/bm 
pozemek p.č. 101/14 - místní komunikace II.tř. - Ţeţice - páteřní, zeleň  
   - uloţení kříţením komunikace za cenu 2 500,- Kč/bm a do komunikace za cenu 500,- Kč/bm 
   - uloţení kříţením ostatního pozemku a podélné uloţení do ostatního pozemku 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  5 
 

 
33) Zadávací dokumentace – Revitalizace zeleně ve městě Příbram – 4. etapa 

R.usn.č.536/2013 
Rada    I.   s c h v a l u j e  

zadávací dokumentaci na zakázku „Revitalizace zeleně ve městě Příbram – 4. etapa“.  
 
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 „Revitalizace zeleně ve městě Příbram – 4. etapa“ komisi pro otevírání obálek ve smyslu 
ust. § 71 odst. 1 zákona ve sloţení: 
člen / náhradník                                                                                          
Mgr. Radka Škubalová / Dagmar Drozenová                                                 
Mgr. Běla Komancová / Ing. Petr Bílek                                                              
Richard Hadač / Ilona Trochová 
  
2) na zakázku „Revitalizace zeleně ve městě Příbram – 4. etapa“ hodnotící komisi ve smyslu ust. § 74 
zákona ve sloţení: 
člen / náhradník                                                                             
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JUDr. Tomáš Samek / Mgr. Veronika Holá 
Ing. Juraj Molnár / Martin Poulíček 
Mgr. Radka Škubalová / Dagmar Drozenová 
Mgr. Běla Komancová / Ing. Petr Bílek  
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  5 
 

 
 

34) Různé      

 
 
 
 
 
 
Zápis ověřili: 
Svatopluk Chrastina 
Jiřina Kaiserová 
 
MUDr. Ivan Šedivý 
1. místostarosta 
 
Zapsala: Iva Černohorská 
Dne 10.07.2013     
 
Ověřeno: 11.07.2013 
Vyvěšeno: 12.07.2013   
 
 


