Město Příbram - RM 05.08.2013
Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení
z jednání Rady města Příbram, konaného dne 05.08.2013
od 12.00 hodin na Městském úřadě Příbram

1) Zahájení, ověřovatelé
Ověřovatelé: Jiřina Kaiserová
Svatopluk Chrastina
2) Program včetně návrhů změn a doplňků
P r o g r a m:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Zahájení, ověřovatelé
Program včetně návrhu změn a doplňků
Informace
Kontrola zápisu a usnesení
Interpelace
Realizace „Kurzu sebeobrany pro ţeny“
Technické standardy pro vodohospodářský majetek města Příbram
(odložený materiál č. 44 z RM 22.07.2013)
Návrh plánu investic do vodohospodářského majetku na rok 2014
(odložený materiál č. 45 z RM 22.07.2013)
Návrh novelizace – zřizovací listina, směrnice o úhradě a znění smlouvy o poskytnutí sociální sluţby
v Azylovém domě Příbram
Ţádost o souhlas k přijetí sponzorského (finančního) daru od pana Víta Rosenbauma, IČO: 66329281,
DIČ: CZ7902231150, pro příspěvkovou organizaci Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram
Ţádost o souhlas k přijetí sponzorských (finančních) darů od pana ………………………, pro příspěvkovou
organizaci Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram
Ţádost o záštitu a dotaci (Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá
Hora)
Zahraniční cesta do Altöttingu (Německo)
Ţádost o dotaci (Česká Asociace Krav Maga – Kapap)
Rozpočtové změny
Návrh na předání majetku MŠ Příbram VII, Jana Drdy 496 k hospodaření
Nabídka na montáţ a rozdělení ÚT v Příbrami I – 105 (Restaurace Švejk)
Návrh na prodej nebytových prostor v Příbrami VIII/112 – 115 a v Příbrami VII/292
Ţádost o pronájem prostor v bývalé výměníkové stanici v Příbrami VII, Ţeţická čp. 181
Nabídka na výkup pozemků p. č. 3176/63 a p. č. 3176/70, v k. ú. Příbram
Ţádost Ředitelství silnic a dálnic ČR o uzavření dohody o narovnání, k. ú. Bytíz
Ţádost o zřízení věcných břemen budoucího uloţení kanalizačních a vodovodních přípojek v k. ú. Orlov
Informace o nařízení soudního jednání ve věci ţalobce JUDr. Miroslava Müllera, správce konkursní
podstaty úpadce MERA-CZECH a.s., v likvidaci, proti ţalovanému městu Oříbram o zaplacení částky
29.246.490,- Kč s příslušenstvím
Plánovaný přechod nemovitostí po zrušení vojenského újezdu Brdy do vlastnictví města Příbram
Ţádost o odprodej pozemku p. č. 350/44 v katastrálním území Dubno
Změna příspěvku
Ţádost o dotaci a převzetí záštity (VISK)
Ţádost o změnu mzdového limitu
Ţádost o dotaci z OPŢP na projekt „Realizace energetických úspor v budově Aquaparku Příbram
Dotace Středočeského kraje
Přijetí finančního daru z programu RWE Gas Storage
Rekonstrukce MK – SO 102
Výsledek konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele Základní školy, Příbram VII, Bratří
Čapků 279, příspěvkové organizace
Výsledek konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele Waldorfské školy Příbram – ZŠ, G a
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35.
36.

SOU Příbram, Hornická 327
Návrh na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor – veřejných WC
Různé

R.usn.č. 579/2013
Rada
schvaluje
program dnešního jednání.
hl. pro 6
3) Informace

4) Kontrola zápisu a usnesení

5) Interpelace

6) Realizace „Kurzu sebeobrany pro ţeny“
R.usn.č. 580/2013
Rada s c h v a l u j e
finanční příspěvek ve výši 35.000,- Kč na realizaci „Kurzu sebeobrany pro ţeny“ a dotaci ve výši
9.000,- Kč na pronájem tělocvičny z rezervního fondu starosty.
hl. pro 6
7) Technické standardy pro vodohospodářský majetek města Příbram
R.usn.č. 581/2013
Rada d o p o r u č u j e ZM
schválit Technické standardy pro vodohospodářský majetek města Příbram vypracované společností 1.
SčV, a.s.
hl. pro 6
8) Návrh plánu investic do vodohospodářského majetku na rok 2014
R.usn.č. 582/2013
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení stavu vodohospodářského majetku k datu 30.06.2013
II. d o p o r u č u j e ZM
schválit „Plán investic do VH majetku pro Město Příbram na rok 2014“
III. d o p o r u č u j e ZM
stanovit nájemné společnosti 1. SčV, a.s., na rok 2014 ve výši 20.821.912,- Kč
IV. d o p o r u č u j e ZM
schválit uzavření Dodatku č. 1/2013 ke Smlouvě o pronájmu a komplexním provozování.
hl. pro 6
9) Návrh novelizace - zřizovací listina, směrnice o úhradě a znění Smlouvy o poskytnutí sociální sluţby
v Azylovém domě Příbram
R.usn.č. 583/2013
Rada s c h v a l u j e
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návrh novelizace Zřizovací listiny Azylového domu města Příbram, Směrnice č. /2013/AD o úhradě
poplatku za poskytování sociální sluţby v Azylovém domě města Příbram a znění Smlouvy o poskytnutí
sociální sluţby v Azylovém domě Příbram.
hl. pro 6
10) Ţádost o souhlas k přijetí sponzorského (finančního) daru od pana Víta Rosenbauma, IČO:
66329281, DIČ: CZ7902231150, pro příspěvkovou organizaci Městské jesle a rehabilitační stacionář
Příbram
R.usn.č. 584/2013
Rada s c h v a l u j e
ţádost o souhlas k přijetí sponzorského (finančního) daru, od pana Víta Rosenbauma, IČO: 66329281,
DIČ: CZ7902231150, bytem………………, pro příspěvkovou organizaci Městské jesle
a rehabilitační stacionář Příbram v celkové částce 700,- Kč na nákup hraček, didaktických a
rehabilitačních pomůcek pro děti.
hl. pro 6
11) Ţádost o souhlas k přijetí sponzorských (finančních) darů od pana ……………… , pro příspěvkovou
organizaci Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram
R.usn.č. 585/2013
Rada s c h v a l u j e
ţádost o souhlas k přijetí sponzorských (finančních) darů od pana ………………, bytem
………………,
digitální
videokamera
Sony
v celkové
částce
6.490,Kč
a
LCD monitor Asus MX279H „27“ včetně příslušenství v celkové částce 8.253,- Kč, pro příspěvkovou
organizaci Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram. Dar je určen pro potřeby jeslového oddělení
a rehabilitačního stacionáře.
hl. pro 6
12) Ţádost o záštitu a dotaci (Římskokatolická farnost u kostele Nanebevzetí Panny Marie Příbram –
Svatá Hora)
Hlasováno o návrhu Ing. Pikrta
R.usn.č. 586/2013
Rada I. s c h v a l u j e
poskytnutí záštity starosty města nad akcí „Den bez bariér na Svaté Hoře – Pouť pro handicapované“,
která se bude konat 10.08.2013
II. d o p o r u č u j e ZM
schválit poskytnutí dotace ve výši 4.000,- Kč pro Římskokatolickou farnost u kostela Nanebevzetí
Panny Marie Příbram – Svatá Hora, IČ: 18608621, Svatá Hora 591, Příbram II, a to z kap. 777 –
OŠKSIS.
hl. pro 6
13) Zahraniční cesta do Altöttingu (Německo)
R.usn.č. 587/2013
Rada s c h v a l u j e
zahraniční sluţební cestu do Altöttingu (Německo) ve dnech 13. – 15. září 2013 v rámci ocenění města
Altötting Evropskou cenou Rady Evropy 2013. Cestovní náklady (pojistné, stravné, 40% kapesného) a
dar do výše 4.000,- Kč hradí město Příbram z kap. 777 – OŠKSIS. Cesty se zúčastní : MUDr. Ivan
Šedivý, tlumočník, řidič. Cesta se uskuteční sluţebním vozidlem.
hl. pro 6
14) Ţádost o dotaci (Česká Asociace Krav Maga – Kapap)
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Hlasováno o návrhu Ing. Molnára
R.usn.č. 588/2013
Rada s c h v a l u j e
poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč pro Českou Asociaci Krav Maga – Kapap, o.s. Dobříš, IČ:
26564858, na zajištění a zabezpečení chodu letního dětského tábora, který se bude konat v termínu 04.
– 16.08.2013, a to z kap. 777 – OŠKSIS, z prvku 1931 – dotace sportovní poskytnuté z rezervy
starosty.
hl. pro 5
proti 0
zdrţ. 1
15) Rozpočtové změny (a – e)
R.usn.č. 589/2013
Rada s c h v a l u j e
15 a) Návrh změny rozpočtu města Příbram na rok 2013 na straně výdajů v rámci kapitoly 777 – OŠKSIS,
tj. navýšení rozpočtu zřízené příspěvkové organizaci MŠ, Příbram VII, Jana Drdy 496 o celkovou částku
94.500,-- Kč (neinvestiční příspěvek ve výši 21.500,-- Kč a investiční příspěvek ve výši 73.000,-- Kč na
pořízení myčky černého nádobí)
návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů v rámci kapitoly 777 – OŠKSIS, tj. navýšení
rozpočtu zřízené příspěvkové organizaci MŠ, Příbram VII, Jana Drdy 496 o celkovou částku 94.500,-Kč (neinvestiční příspěvek ve výši 21.500,-- Kč a investiční příspěvek ve výši 73.000,-- Kč na pořízení
myčky černého nádobí).
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.
RP0099
RP0099
RP0099

kapitola
777 OŠKSIS
777 OŠKSIS
777 OŠKSIS

účelový
znak

prvek
rozpočtu

popis

částka změny

paragraf

pol.

3119

5901

1301

Rezerva

3111

5331

907

MŠ,Příbram VII, Jana Drdy 496 neinvestiční příspěvek

21 500,00

3111

6351

2369

MŠ,Příbram VII, Jana Drdy 496

73 000,00

-94 500,00

15 b) Návrh změny rozpočtu města Příbram 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

RP0105
RP0105
RP0105
RP0105

749 - MěRK
749 - MěRK
749 - MěRK
749 - MěRK

paragr
af
3111
3539
3613
3314

pol.

účelový
znak

5171
5171
5169
5171

prvek
rozpočtu
815
746
2065
2631

popis
Opravy - havárie
Opravy a údržba
Ostatní služby
Opravy a udržování

částka změny
150 000,00
20 000,00
-224 000,00
54 000,00

15 c) Návrh změny rozpočtu města Příbram na rok 2013, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 – OE
(dotace, ÚZ 91) o částku 20.837,-- Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 723 – OŢP ve stejné výši z důvodu
přijetí neinvestiční účelové dotace ze Středočeského Fondu ţivotního prostředí a zemědělství na projekt
„Úklid černých skládek na území města Příbrami“
návrh změny rozpočtu města na rok 2013, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, ÚZ
91) o částku 20.837,-- Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 723 - OŢP ve stejné výši z důvodu přijetí
neinvestiční účelové dotace ze Středočeského Fondu ţivotního prostředí a zemědělství na projekt
"Úklid černých skládek na území města Příbrami".
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

účelový
znak

prvek
rozpočtu

popis

částka změny
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RP0098

741 - OE

RP0102

723 - ŽP

3729

4122

91

1973

5139

91

1981

Dotace SK Fond životního prostředí
materiál - dotace Fondu životního
prostředí SK

20 837,00
20 837,00

15 d) Návrh změny rozpočtu města Příbram na rok 2013 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 – OE
(dotace)
návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE (dotace).
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
pol.

účelový
znak

prvek
rozpočtu

741 - OE

4216

29898

2776

741 - OE

4116

č. pož.

kapitola

RP0108
RP0108

paragraf

1830

popis
Vybudování kanalizace Příbram - Orlov a
napojení na ČOV
Předpoklad

částka změny
4 351 003,44
-4 351 003,44

15 e) Návrh změny rozpočtu města Příbram na rok 2013 na straně výdajů v rámci kapitoly 750 - SOD
návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů v rámci kapitoly 750 – SOD.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
účelový
znak

č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0107
RP0107
RP0107
RP0107
RP0107
RP0107
RP0107
RP0107

750 - SOD
750 - SOD
750 - SOD
750 - SOD
750 - SOD
750 - SOD
750 - SOD
750 - SOD

3639
6171
2219
3111
3429
3639
2212
3639

5169
5169
6121
6121
6121
5169
6121
6122

prvek
rozpočtu
1874
357
1532
1533
1534
2142
1503
2542

RP0107

750 - SOD

2212

6121

2507

popis
Žádosti o dotace
Standardizace orgánů SPOD (OP LZZ)
Výstavba cyklostezky
Výstavba MŠ Dr. Theurera 261
Zateplení Aquaparku
Monitoring,služby - různé projekty
Rekonstrukce místních komunikací EU
Čistící vůz pro TS města Příbram
Rekonstrukce místních komunikací vlastní zdroje

částka změny
-314 350,00
181 500,00
39 200,00
39 200,00
54 450,00
-64 250,00
42 000,00
250,00
22 000,00

hl. pro 6
16) Návrh na předání majetku MŠ Příbram VII, Jana Drdy 496 k hospodaření
R.usn.č. 590/2013
Rada s c h v a l u j e
předání movitého majetku uvedeného v příloze v účetní (pořizovací) ceně 1.568.910,20 Kč příspěvkové
organizaci Mateřská škola, Příbram VII, Jana Drdy 496 k hospodaření.
hl. pro 6
17) Nabídka na montáţ a rozdělení ÚT v Příbrami I – 105 (restaurace Švejk)
R.usn.č. 591/2013
Rada s c h v a l u j e
zadat zakázku na montáţ a rozdělení ÚT v Příbrami I-105, restaurace Švejk pro INCO 2000 s.r.o. za
cenu 208.125,00 Kč
hl. pro 6
18) Návrh na prodej nebytových prostor v Příbrami VIII/112 – 115 a v Příbrami VII/292
Hlasováno o návrhu M. Poulíčka
R.usn.č. 592/2013
Rada s t a h u j e
projednání materiálu z dnešního jednání RM.
hl. pro 6
Z jednání RM odešel S.Chrastina, počet členů 5.
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19) Ţádost o pronájem prostor v bývalé výměníkové stanici v Příbrami VII, Ţeţická čp. 181
R.usn.č. 593/2013
Rada s c h v a l u j e
vyhlášení záměru pronájmu části nebytových prostor – jedné místnosti – v 1. NP pro společnost
MONEX s.r.o., se sídlem Mariánská č.p. 182, Příbram III za účelem zřízení stanice pro veřejně
dostupnou síť elektronických komunikací.
hl. pro 5
Do jednání RM se vrátil S.Chrastina, počet členů 6.
20) Nabídka na výkup pozemků p. č. 3176/63 a p. č. 3176/70, k. ú. Příbram
Hlasováno o návrhu Ing. Pikrta
R.usn.č. 594/2013
Rada d o p o r u č u j e ZM
schválit výkup pozemků p. č. 3176/63 a p. č. 3176/70, k. ú. Příbram, od všech podílových
spoluvlastníků –………………, bytem………………, velikost vlastnického podílu 1/6, ………………,
bytem………………, podíl 1/6………………, bytem………………, podíl 1/6, ………………,
bytem………………, podíl 1/4 a………………, bytem………………, podíl 1/4, za cenu 500,- Kč/m².
hl. pro 6
21) Ţádost Ředitelství silnic a dálnic ČR o uzavření dohody o narovnání, k. ú. Bytíz
R.usn.č. 595/2013
Rada d o p o r u č u j e ZM
schválit uzavření dohody o narovnání mezi městem Příbram a Českou republikou – Ředitelstvím silnic a
dálnic ČR, IČO: 65993390, jejímţ předmětem bude úhrada částky ve výši 26.140,- Kč ve prospěch
města Příbram, za porosty nacházející se na pozemku p. č. 46/2 v k. ú. Bytíz, který na základě kupní
smlouvy ze dne 18.10.2005, prodalo město Příbram České republice – Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na
Pankráci 56, Praha 4.
hl. pro 6
22) Ţádost o zřízení věcných břemen budoucího uloţení kanalizačních a vodovodních přípojek v k. ú.
Orlov
R.usn.č. 596/2013
Rada s c h v a l u j e
1) zřízení věcných břemen uloţení kanalizačních přípojek v k. ú. Orlov, v následujícím rozsahu
uváděném přes pozemky města Příbram k jednotlivým stavbou dotčeným pozemkům (v jejich
prospěch):
přes pozemek p. č. 208/1 k pozemku p. č. 23/128,
přes pozemek p. č. 23/11 k pozemku p. č. 23/27,
přes pozemek p. č. 23/11 k pozemku p. č. 23/37,
přes pozemek p. č. 23/11 k pozemku p. č. 23/29,
přes pozemek p. č. 23/11 k pozemku p. č. 23/31,
přes pozemek p. č. 23/11 k pozemku p. č. 23/33,
přes pozemek p. č. 23/11 k pozemku p. č. 23/41,
přes pozemek p. č. 208/1 k pozemku p. č. 23/21,
přes pozemek p. č. 23/11 k pozemku p. č. 23/22,
přes pozemek p. č. 23/11 k pozemku p. č. 23/105,
přes pozemek p. č. 23/11 k pozemku p. č. 23/24,
přes pozemek p. č. 23/11 k pozemku p. č. 23/26,
přes pozemek p. č. 23/11 k pozemku p. č. 23/28,
přes pozemek p. č. 23/11 k pozemku p. č. 23/38,
přes pozemek p. č. 191/1 k pozemku p. č. 182/5,
přes pozemky p. č. 208/1 a p. č. 208/8 k pozemku p. č. 23/17,
přes pozemek p. č. 12/3 k pozemkům p. č. 23/50 a p. č. 23/59,
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přes pozemek p. č. 208/1 k pozemku p. č. 202,
přes pozemek p. č. 225 k pozemku p. č. 230.
2) zřízení věcných břemen uloţení vodovodních přípojek v k. ú. Orlov, v následujícím rozsahu
uváděném přes pozemky města Příbram k jednotlivým stavbou dotčeným pozemkům (v jejich
prospěch) :
přes pozemek p. č. 208/1 k
přes pozemek p. č. 208/1 k
přes pozemek p. č. 23/11 k
přes pozemek p. č. 23/11 k

pozemku p. č. 23/98,
pozemku p. č. 23/128,
pozemku p. č. 23/27,
pozemku p. č. 23/31.

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 kříţení překopem za cenu 700,- Kč/bm,
- uloţení do ostatního pozemku za cenu 50,- Kč/bm,
pozemek p. č. 23/11 - místní komunikace III. třídy
- uloţení kříţení překopem za cenu 700,- Kč/bm,
- uloţení do ostatního pozemku za cenu 50,- Kč/bm,
pozemek p. č. 208/1 - místní komunikace III. třídy
- uloţení kříţení překopem za cenu 700,- Kč/bm,
- uloţení do ostatního pozemku za cenu 50,- Kč/bm,
pozemek p. č. 208/8 - uloţení do ostatního pozemku za cenu 50 Kč/bm,
pozemek p. č. 225

- účelová komunikace
- 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 6
23) Informace o nařízení soudního jednání ve věci ţalobce JUDr. Miroslava Müllera, správce konkursní
podstaty úpadce MERA-CZECH a.s., v likvidaci, proti ţalovanému městu Příbram o zaplacení částky
29.246.490,- Kč s příslušenstvím
R.usn.č. 597/2013
Rada b e r e n a v ě d o m í
informaci o nařízení soudního jednání ve věci ţalobce JUDr. Miroslava Müllera, správce konkursní
podstaty úpadce MERA-CZECH a.s., v likvidaci, proti ţalovanému městu Příbram o zaplacení částky
29.246.490,- Kč s příslušenstvím, a to na 26.9.2013 v 9 hodin.
hl. pro 6
24) Plánovaný přechod nemovitostí po zrušení vojenského újezdu Brdy do vlastnictví města Příbram
Hlasováno o návrhu M. Poulíčka
R.usn.č. 598/2013
Rada I. d o p o r u č u j e ZM
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vyslovit souhlas s plánovaným přechodem nemovitostí, nacházejících se na území vojenského újezdu
Brdy, a to pozemků p. č. 326 a p. č. 327 a budovy bez čísla popisného/čísla evidenčního na pozemku p.
č. 327, vše v katastrálním území Baština, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví České
republiky – Ministerstva obrany do vlastnictví města Příbram po zrušení vojenského újezdu Brdy.
II. u k l á d á
starostovi města napsat otevřený dopis vládě České republiky, kde RM podporuje stanovisko
Středočeského kraje, aby po zrušení vojenského újezdu Brdy zůstal vojenský újezd v územním obvodu
Středočeského kraje a nebyl rozdělen.
hl. pro 6
25) Ţádost o odprodej pozemku p. č. 350/44 v katastrálním území Dubno
Hlasováno o návrhu J. Kaiserové
R.usn.č. 599/2013
Rada n e d o p o r u č u j e ZM
schválit odprodej pozemku p. č. 350/44 v katastrálním území Dubno, společnosti SVZ Centrum s.r.o.,
se sídlem Aloise Jiráska 264, 261 01 Příbram IV, IČO: 26092212.
hl. pro 6
26) Změna příspěvku
R. usn.č. 600/2013
Rada s o u h l a s í
s převodem částky 125.223,-- Kč z provozního příspěvku do investičního příspěvku.
hl. pro 6
27) Ţádost o dotaci a převzetí záštity (VISK)
R.usn.č. 601/2013
Rada s o u h l a s í
1) s přijetím záštity starosty města nad středočeskou Akademií třetího věku v akademickém roce
2013/2014,
2) s poskytnutím dotace ve výši 50. tis. Kč na částečnou úhradu studijních nákladů občanům města
Příbrami v rámci studia Akademie třetího věku v akademickém roce 2013/2014, která bude kryta
z kapitoly 777, prvek 1301 – rezerva (ostatní školství),
3) s uzavřením smlouvy o spolupráci v oblasti počátečního a dalšího vzdělávání mezi městem Příbram
a Vzdělávacím institutem Středočeského kraje dle přiloţeného návrhu textu smlouvy.
hl. pro 6
28) Ţádost o změnu mzdového limitu
R.usn.č. 602/2013
Rada s o u h l a s í
s převodem finančních prostředků ve výši 100.000,- Kč ze schváleného mzdového limitu na ostatní
osobní náklady.
hl. pro 6
29) Ţádost o dotaci z OPŢP na projekt „Realizace energetických úspor v budově Aquaparku Příbram“
R.usn.č. 603/2013
Rada s c h v a l u j e
podání ţádosti o dotaci z Operačního programu Ţivotní prostředí na projekt „Realizace energetických
úspor v budově Aquaparku Příbram“.
hl. pro 6

8

Město Příbram - RM 05.08.2013

30) Dotace Středočeského kraje
R.usn.č. 604/2013
Rada s c h v a l u j e
1) přijetí účelové dotace ve výši 8.000,- Kč poskytnuté Středočeským krajem městu Příbram na základě
,,Smlouvy o poskytnutí účelové dotace na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá
v rámci řešení krizové situace“
2) přijetí účelové dotace ve výši 3.000,- Kč poskytnuté Středočeským krajem městu Příbram na základě
,,Smlouvy o poskytnutí účelové dotace na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá
v rámci řešení krizové situace“.
hl. pro 6
31) Přijetí finančního daru z programu RWE Gas Storage
R.usn.č.605/2013
Rada s c h v a l u j e
přijetí finančního daru ve výši 250.000,- Kč, uzavření darovací smlouvy z grantového programu RWE
Gas Storage na projekt „Dětské hřiště Brodská ulice, Příbram VIII“ a spolufinancování této akce.
hl. pro 6
32) Rekonstrukce MK – SO 102
Hlasováno o návrhu J. Kaiserové
R.usn.č. 606/2013
Rada s t a h u j e
projednání materiálu z dnešního jednání RM.
hl. pro 6
33) Výsledek konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele Základní školy, Příbram VII,
Bratří Čapků 279, příspěvkové organizace
R.usn.č. 607/2013
Rada j m e n u j e
paní Mgr. Alenu Mašikovou ředitelkou Základní školy, Příbram VII, Bratří Čapků 279, příspěvkové
organizace s účinností od 01.11.2013.
hl. pro 6
34) Výsledek konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele Waldorfské školy Příbram – ZŠ,
G a SOU Příbram, Hornická 327
R.usn.č.608/2013
Rada j m e n u j e
paní Mgr. Veroniku Poláčkovou Nejedlovou ředitelkou příspěvkové organizace Waldorfská škola
Příbram – Základní škola, Gymnázium a Střední odborné učiliště Příbram, Hornická 327 s účinností od
05.08.2013.
hl. pro 4
proti 2
zdrţ. 0
35) Návrh na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor – veřejných WC
R.usn.č. 609/2013
Rada I. s c h v a l u j e
předloţenou smlouvu o nájmu nebytových prostor – veřejných WC v objektu občanské vybavenosti,
budovy bez č.p. tzv. Trţnice.
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II. u k l á d á
Technickým sluţbám města Příbram zajistit provoz a finanční plnění.
hl. pro 6
36) Různé

Zápis ověřili:
Jiřina Kaiserová
Svatopluk Chrastina
Ing. Pavel Pikrt
starosta
Zapsala: Lucie Šantavá
Dne 06.08.2013
Ověřeno: 08.08.2013
Vyvěšeno: 13.08.2013
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