
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 

zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.,            o ochraně osobních 

údajů v platném znění. 

Úplný originál dokumentu je k nahlédnutí na odboru org.  a vnitřních věcí MěÚ 

Příbram. 

  

  

 U s n e s e n í 

  

z  jednání Rady města Příbram, konaného dne 19. 10. 2009 

od 12.00 hodin na Městském úřadě Příbram 

  

  

Přítomni: 

členové rady -  MVDr. Josef Řihák,  MUDr. Ivan Šedivý, p.Václav Černý,  Ing. Bohumil  

Kortus,  p. Stanislav  Růžička,  p. Svatopluk Chrastina 

  

tajemnice MěÚ – Ing. Jarmila Nováková 

zapisovatelka –  Jaroslava Řehková 

tiskový mluvčí  -  p. Jiří Kubík  

  

  

1) Zahájení, ověřovatelé 

Jednání zahájil a řídil starosta  MVDr. Josef Řihák.  

Ověřovateli dnešního zápisu byli jmenováni:   p. Václav Černý, 

p. Stanislav Růžička 

        

2) Program včetně návrhů změn a doplňků 

K programu byla otevřena diskuse, materiál č. 9 byl odložen. 

Program byl upraven a doplněn na celkový počet  66 bodů. 

Body byly přečíslovány tak, jak byly postupně projednávány. 

  

  

  

  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. Stanovení paušální částky, jako náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem 

funkce neuvolněného člena ZM pro rok 2010 

 7. Žádost o udělení výjimky pro splnění věkové kategorie 15 let věku dvou klientů 

Městských jeslí a rehabilitačního stacionáře Příbram 

 8. Dodatek Plánu zimní údržby místních komunikací ve městě Příbram na období 

1.11.2009 až 31.3.2010 

  9. Návrh termínů jednání RM a zasedání ZM na 1. pololetí 2010 

10. Návrh programu 21. zasedání ZM dne 9. 11. 2009 

11. Budovy ve správě MěÚ OIV a MěRK, revokace usn. č. 823/2009 ze dne 7. 9. 2009 



12. Přijetí dotace ze SFŽP ČR na akci "Realizace energetických úspor v objektu ZŠ 

Příbram VII, 28. října 1 

13. Revokace usnesení RM a ZM – Schválení Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

na Czech POINT 

14. Úprava žádosti o dotaci na výstavbu kanalizace 

15. Pronájem Malé scény Divadla A. Dvořáka Příbram Městské policii Příbram 

16. Výjimka ze stavební uzávěry jámy Wolfgang - "Stavební úpravy RD čp.48, 

p.č.4508/1, k.ú. Příbram 

17. Žádost o prominutí místního poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství Pb 

VII – ul. Mariánská u čp. 170 pro vyhrazené parkovací místo 

18. Zakázka malého rozsahu – Zadání na zpracování projektové dokumentace v rámci 

IPRM – zóna Březohorské sídliště, na projektové celky dle již schváleného programu 

pro rok 2010 

19. Návrh odměn ředitelkám a ředitelům škol – příspěvkových organizací města 

z rozvojového programu MŠMT na rok 2009 

20. Platový postup ředitelky ZŠ Příbram VIII, Školní 75 Mgr. Dany Křápkové 

21. Žádost o změnu účelu použití přidělené účelové dotace 

22. Žádost o záštitu nad Podbrdským turnajem 

23. Zahraniční cesta do Freibergu - Plavecký turnaj 

24. Revokace usnesení zahraniční cesty do Freibergu - taneční turnaj 

25. Souhrnná zpráva z Big Visit 

26. Zahraniční cesta do Valle di Ledra 

27. Rozpočtové změny 

28. Návrh na převod sporáku značky AMICA v hodnotě 8.500,- Kč  a nástěnné 

jednostranné digestoře v hodnotě 29.500,- Kč  Mateřské škole pod Svatou Horou k 

hospodaření 

29. Návrh na prominutí nebo snížení místního poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadků za rok 2008 dle předložených žádostí 

30. Návrh na prominutí nebo snížení místního poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadků za rok 2009 dle předložených žádostí 

31. Žádost MUDr. Evy Svobodové o souhlas vlastníka  nemovitosti s umístěním sídla 

CYGY s.r.o. v nebytovém prostoru č. 701 v Příbrami VIII, Školní 146 

32. Žádost Ing. Šťastného – Cechu příbramských horníků a hutníků o ukončení nájemní 

smlouvy nebytového prostoru č. 701 v Příbrami VII, Legionářů 400 

33. Návrh z jednání bytové komise ze dne 7. 10. 2009 

34. Stížnost občana na postup MěRK 

35. Výměna dřevěných oken v uličním průčelí v Příbrami I, Na Příkopech 103 

36. Žádost o výši nájemného za pronájem nebytového prostoru v Příbrami I, ul. 

Hradební č.p.69 

37. Žádost o vydání územního opatření o stavební uzávěře dle požadavku DIAMO s.p. 

pro jámu Alois v k.ú. Žežice 

38. Žádost o pronájem nebo prodej částí pozemků p.č. 689/6 a 690/8 k.ú. Háje u 

Příbramě 

39. Žádost spol. SILMET REALs.r.o. o částečnou revokaci usnesení ZM č. 

859/2009/ZM v bodě 2)a) 

40. Návrh na částečnou revokaci usn. ZM č. 1252/2009 

41. Žádost o zřízení věcného břemene uložení kabel. vedení NN v ul. Cihlářská 



42. Žádost o zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy přes poz. p.č. 1376/4 k.ú. 

Příbram 

43. Žádost o vydání stanoviska k vhodnosti dispozice s ohledem na místní poměry 

44. Žádost  o pronájem pozemku p. č. 672/3 v katastrálním území Háje u Příbramě 

45. Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Příbram 

46. Žádost o  sepsání souhlasného prohlášení (duplicitní vlastnictví) 

47. Žádost o odprodej části pozemku p.č. 2604/170 v k.ú. Příbram 

48. Návrh na  revokaci usn. ZM č. 1701/2006/ZM ze dne 22.2.2006 

49. Žádost o uzavření nájemní smlouvy na pozemky v k. ú. Příbram, vč. úhrady za 

bezesmluvní užívání 

50. Žádosti o odprodej p. č. 211/1 v k.ú. Příbram 

51. Žádost o odprodej p. č. 172/7 a p. č. 172/8 v k. ú. Lazec 

52. Nabídka převodu pozemků v k .ú. Příbram formou přímého prodeje 

53. Podněty, návrhy a požadavky občanů ke zlepšení dopravní situace v Příbrami zaslané 

prostřednictvím Ekocentra Zelená pumpa 

54. Žádost občanského sdružení PRIMA VIZUS o finanční podporu projektu pro 

preventivní vyšetření zraku předškolních dětí ve městě Příbram 

55. Parkování vozidel učitelů v areálu ZŠ pod Svatou Horou, Příbram 

56. Žádost o navýšení grantu o 25.000,-Kč pro Klub stomiků ILCO Příbram 

57. Žádost o navýšení grantu o 25.000,-Kč pro Občanské sdružení zdravotně postižených 

Příbram – Březové Hory 

58. Žádost o finanční podporu organizace – ALKA, o.p. s. v roce 2010 

59. Generel vodohospodářské infrastruktury pro město Příbram – výběrové řízení 

60. Schválení změny v Integrovaném plánu rozvoje města Příbram 

61.  Partnerství škol v projektu OPVK „Podpora nabídky dalšího vzdělávání“ 

62.  Prodej areálu býv. kasáren na Brodě 

63. Spoluzaložení obecně prospěšné společnosti „Mateřská škola příbramské nemocnice, 

o.p.s.“ 

64. Zahraniční cesta do Bruselu 

65. Žádost nájemce Hotelu v objektu Aquaparku o provedení zápočtu vložených investic 

do rekonstrukce Hotelu (2.projednávání) 

66. Různé 

  

č. 29 – Rozpočtové změny 

a) RZ0163 – 716 OKSIS, 710 OSS 

b) RZ0164 – 728 soc. věci 

c) RZ0166 – 723 ŽP 

d) RZ0167 – 723 ŽP 

e) RZ0170 – 741 OE, 710 OSS 

f) RZ0171 – 740 OIV 

g)RZ0178 – 719 OOVV 

h)RZ0179 – 740 OIT 

i) RZ0181 – 719 OOVV, 735 OKRM, 716 OKSIS 

j) RZ0180 – 710 OSS 

k) RZ0182 – 740 OIV 

  

R.usn.č.911/2009         

Rada      s c h v a l u j e 

              doplněný a upravený program dnešního jednání. 

                                                            hl.  pro  6 



3) Informace 

  

  

4) Kontrola zápisu a usnesení 

  

  

5) Interpelace 

  

  

6) Stanovení paušální částky, jako náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem 

funkce neuvolněného člena ZM pro rok 2010 

R.usn.č 912/2009 

Rada    d o p o r u č u j e  ZM 

stanovit neuvolněným členům ZM, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném   

poměru, paušální částku, jako náhradu ušlého výdělku v souvislosti s výkonem jejich 

funkce člena ZM pro rok 2010 ve výši  10.000,- Kč/rok/zastupitel. 

Tato částka  bude rozdělena na měsíční období a bude vyplácena měsíčně“. 

  

  

                                                         hl.  pro  6 

  

7) Žádost o udělení výjimky po splnění věkové kategorie 15 let věku dvou klientů 

Městských jeslí a rehabilitačního stacionáře Příbram 

R.usn.č.913/2009 

Rada    s c h v a l u j e  

předloženou žádost o udělení výjimky po splnění věkové kategorie 15 let věku tří 

klientů Městských jeslí a rehabilitačního stacionáře Příbram. 

  

                                                         hl.  pro  6 

  

8) Zabezpečení zimní údržby chodníků (novelizace zákona o pozemních komunikacích)- 

 dodatek č. 1 k Plánu zimní údržby místních komunikací ve městě Příbram 

R.usn.č.914/2009 

Rada    I. s c h v a l u j e  

dodatek č. 1 Plánu zimní údržby místních komunikací ve městě Příbram na období od 

1.11.2009 do 31.3.2010. 

  

II. u k l á d á  

řediteli Technických služeb města Příbrami, p.o. realizovat úkoly zimní údržby 

chodníků v souladu s tímto dodatkem. Po vyhodnocení zimního období zpracovat do 

31.8.2010 Plán zimní údržby místních komunikací ve městě Příbram na roky 2010 – 

2015 a předložit ho k projednání Městské radě. 

                                                         hl.  pro  6 

  

  

 9) Návrh termínů jednání RM a ZM v I. pololetí 2010. 

R.usn.č.915/2009 

Rada    I. s c h v a l u j e  



termíny jednání  RM v I. pololetí 2010 takto: 

4.1.;  18.1.;  1.2.;  22.2.;  8.3.;  22.3.;  12.4.;  26.4.;  10.5.;  24.5.;  7.6.;  21.6. 

Rada města bude zasedat vždy od 12.00 hod. 

  

II. d o p o r u č u j e  ZM 

  schválit termíny zasedání  ZM v  I. pololetí 2010 takto:   25.1.;  15.3.;  31.5. 

Zastupitelstvo města bude zasedat vždy od 15.00 hod.   

  

                                                         hl.  pro  6 

  

  

10) Návrh programu 21. zasedání ZM dne   9. 11.  2009 

R.usn.č.916/2009 

Rada    s c h v a l u j e  

návrh programu 21. zasedání ZM dne   9. 11.  2009 s tím, že do programu budou           

zahrnuty i další  materiály určené na základě jednání RM. 

  

                                                         hl.  pro  6 

  

  

  

  

11) Budovy ve správě MěÚ  OIV a  MěRK ,  revokace usnesení č. 823/2009  ze dne 

7.9.2009 

R.usn.č.917/2009 

Rada    s c h v a l u j e  

1)      revokaci usnesení „R. usn. č. 823/2009 ze dne 7. 9. 2009“ 

  

2)      předložený návrh na změnu v kompetencích správy majetku MěÚ Příbram s tím, že 

se ze seznamu objektů vypouští objekt Zámeček – Příbram I/106 a objekt bývalých  

Rudných dolů Příbram. 

                                                         hl.  pro  6 

  

  

12) Přijetí dotace ze SFŽP ČR na akci "Realizace energetických úspor v objektu ZŠ 

Příbram VII, 28. října 1". 
R.usn.č.918/2009 

Rada    s o u h l a s í 

s přijetím dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 776.482,35 Kč a 

schvaluje uzavření Smlouvy č. 08006493 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 

životního prostředí ČR, podepsané zástupcem SFŽP dne 1. 10. 2009.  

  

                                                         hl.  pro  6 

  

  

13) Revokace usnesení RM a ZM – Schválení Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

na Czech POINT 

R.usn.č.919/2009 

Rada   I. s c h v a l u j e  

 revokaci usnesení RM ze dne 26. 1. 2009, R. usn. č. 46/2009. 



  

II. d o p o r u č u j e  ZM 

1) schválit revokaci usnesení ZM ze dne 9. 3. 2009, usn. č. 1039/2009/ZM, 

2)  schválit Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Typový projekt - 

CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)“ dle přílohy. 

  

                                                         hl.  pro  6 

  

  

14) Úprava žádosti o dotaci na výstavbu kanalizace  
R.usn.č.920/2009 

Rada    b e r e   n a  v ě d o m í  

1)  zahájení jednání se SFŽP za účelem projednání návrhu na dofinancování nákladů 

na projekt „Vybudování kanalizace v částech města Příbram (Orlov, Lazec, Kozičín) a 

napojení na ČOV“ s tím, že náklady nad stanovený limit 130 tis. Kč/EO by 

financovalo město Příbram z vlastních zdrojů. 

2)provedení úpravy rozpočtu na projekt „Vybudování kanalizace v částech města 

Příbram (Orlov, Lazec, Kozičín) a napojení na ČOV“ tak, aby byl splněn požadavek 

SFŽP ČR, tzn., aby celkové náklady na stavbu kanalizace vztažené na 1 EO 

připojeného projektem byly max. do výše 130 tis. Kč/EO. 

  

                                                         hl.  pro  6 

  

  

15) Pronájem Malé scény Divadla A. Dvořáka Příbram Městské policii Příbram 

R.usn.č.921/2009 

Rada    s c h v a l u j e  

pronájem Malé scény Divadla A. Dvořáka Příbram Městské policii Příbram za 1 Kč. 

  

                                                         hl.  pro  6 

  

  

16) Návrh na udělení výjimky ze stavební uzávěry jámy Wolfgang pro změnu stavby 

před dokončením – Stavební úpravy rodinného domu č.p. 48, parc.č. 4508/1 v k.ú. 

Příbram, žadatel 

R.usn.č.922/2009 

Rada     p o v o l u j e 

v souladu s § 99 odst.1 a § 102 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů  a   podle § 99 odst.3 zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, 

výjimku ze  zákazu stavební činnosti podle územního rozhodnutí o stavební uzávěře 

v lokalitě jáma Wolfgang, vydaného Městským úřadem Příbram, stavebním úřadem 

pod č.j. SÚ/13552/2006/Ne dne 19.6.2006. Výjimka z územního rozhodnutí o stavební 

uzávěře se povoluje žadateli, za účelem změny stavby před dokončením „Stavební 

úpravy rodinného domu č.p. 48, parc.č. 4508/1“ (úprava vstupu do objektu), na 

pozemku parc.č. 4508/1v k.ú. Příbram. 

        hl. pro 5  

        proti    1  

  



17) Žádost o prominutí místního poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství 

v Příbrami VII,  ulice Mariánská u č.p. 170 pro vyhrazené parkovací místo 

R.usn.č.923/2009 

Rada    n e s c h v a l u j e 

prominutí místního poplatku ve výši 1.500,-Kč/měsíc za zvláštní užívání veřejného 

prostranství v Příbrami VII, Mariánská u čp. 170, pro vyhrazené parkovací místo 

AMK ZPM Příbram – Beroun. 

                                                         hl.  pro  6 

  

  

  

18) Zakázka malého rozsahu – Zadání na zpracování projektové dokumentace v rámci 

IPRM – zóna Březohorské sídliště, na projektové celky dle již schváleného programu pro 

rok 2010: Tylova, Osvobození (po nám.), E. Beneše, Okolí kulturního domu, 

Vnitroblok „2. Poliklinika“,Vnitroblok „Tylova – 2. Poliklinika“,Vnitroblok „Velký 

kotel“,Vnitroblok „Fr. Kučery – zimák“.  

R.usn.č.924/2009 

Rada    s c h v a l u j e  

navržené firmy pro oslovení na zhotovení požadované PD, včetně zajištění AD a TDI,  

při realizaci navržených projektových celků. 

  

                                                         hl.  pro  6 

  

  

19) Návrh odměn ředitelkám a ředitelům škol – příspěvkových organizací města 

z rozvojového programu MŠMT na rok 2009 

R.usn.č.925./2009 

Rada    s c h v a l u j e  

odměny z účelové dotace MŠMT pro pedagogické pracovníky ředitelkám a ředitelům 

škol zřizovaných městem dle předloženého návrhu.  

                                                        hl.  pro  6 

  

  

  

20) Platový postup ředitelky Základní školy, Příbram VIII, Školní 75 Mgr. D. Křápkové  

R.usn.č.926/2009 

Rada    b e r e  n a  v ě d o m í  

postup do vyššího platového stupně ředitelky Základní školy, Příbram VIII, Školní 75 

Mgr. Dany Křápkové s účinností od 1. 10. 2009. 

                                                         hl.  pro  6 

  

21) Žádost o změnu účelu použití přidělené účelové dotace  

R.usn.č.927/2009 

Rada    d o p o r u č u j e  ZM 

schválit změnu účelu použití přidělené účelové dotace na financování víkendové, 

odborné přípravy členů SDH, v oboru práce ve výškách, poskytování první pomoci a 

seznámení se s jinou požární technikou a věcnými prostředky požární techniky, pro 

SDH Jerusalém, Jerusalém 32, IČ:66325978, ve výši 13.500,-Kč.  

  

                                                         hl.  pro  6 



22) Žádost o záštitu nad Podbrdským turnajem  

R.usn.č.928/2009 

Rada    s c h v a l u j e  

poskytnutí záštity starosty města nad Podbrdským turnajem v křížovém mariáši, který 

se bude konat 7.listopadu 2009 v hostinci U Pletánků, pro Klub vojenských důchodců 

Příbram, Poštovní 237, 261 01 Příbram V.  

  

                                                         hl.  pro  6 

  

23) Zahraniční cesta do Freibergu – Plavecký  turnaj 
R.usn.č.929/2009 

Rada    s c h v a l u j e  

 zahraniční  cestu do Freibergu  (Německo) ve dnech 19. – 21. 3. 2010 na akci 

,,Plavecký turnaj“. Cesty se zúčastní zástupci Plaveckého klubu Příbram. Cestovní 

náklady (pojistné, stravné,dopravné) hradí město Příbram z kap. 716 – zahraniční 

styky. Cesta se uskuteční smluvní dopravou. 

                                                         hl.  pro  6 

  

24) Revokace usnesení zahraniční cesty do Freibergu – Taneční turnaj a předložení 

seznamu účastníků tanečního turnaje  

R.usn.č.930/2009 

Rada    s c h v a l u j e  

1) Revokaci usnesení R. usn. č. 825/2009 ze dne 7. 9. 2009 

2) Zahraniční  cestu do Freibergu  (Německo) ve dnech 20. – 21. 11. 2009 na akci 

,,Taneční  turnaj“. Cesty se zúčastní zástupci Taneční školy Mochán, dle předloženého 

seznamu.   

Cestovní náklady (pojistné, stravné, dopravné) hradí město Příbram z kap. 716 –      

zahraniční styky. Cesta se uskuteční smluvní dopravou. 

 3) Zahraniční cestu do Freibergu ( Německo) na taneční turnaj dne 21.11.2009. 

Cestovní náklady (doprava, stravné,40% kapesné, pojistné) a dar do výše 4.000,-Kč 

hradí město Příbram z kap.716- zahraniční styky. Cesty se zúčastní MVDr. Josef 

Řihák – starosta  města, p.Muránský – řidič, tlumočník. Cesta se uskuteční služebním 

vozidlem.  

                                                         hl.  pro  6 

  

  

25) Souhrnná zpráva z Big Visit 
R.usn.č.931/2009 

Rada    b e r e  n a  v ě d o m í 

 souhrnnou zprávu z Big Visit 2009 v Hoornu. 

                                                         hl.  pro  6 

  

  

26) Zahraniční cesta do Valle di Ledra. 
R.usn.č.932/2009 

Rada    s c h v a l u j e  

zahraniční služební cestu do Valle di Ledra (Itálie) ve dnech 12.11. – 15.11. 2009. Cesty 

se zúčastní zástupci města Příbram: MVDr. Josef Řihák, MUDr. Ivan Šedivý, Václav 

Černý, tlumočník. 



Cestovní náklady (pojistné, stravné, 40 % kapesného, dopravu) a dar do výše 4.000,- 

Kč hradí město Příbram z kap. 716-zahraniční styky. 

                                                        hl.  pro  6 

  

  

27) Rozpočtové změny (a – k) 

R.usn.č.933/2009 

Rada   I. s c h v a l u j e  

                              

27 a) Návrh změny rozpočtu města na rok 2009 na straně výdajů, tj. navýšení rozpočtu 

kapitoly 716 - OKSIS o částku 32.270,-- Kč a snížení rozpočtu kapitoly 710 - OSS ve 

stejné výši. 

  

 návrh změny rozpočtu města na rok 2009 na straně výdajů, tj. navýšení rozpočtu kapitoly 716 

- OKSIS o částku 32.270,-- Kč a snížení rozpočtu kapitoly 710 - OSS ve stejné výši.  

 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu popis částka změny 

RP0057 710 - OSS 2221 5193   97 Dotace  MHD -32 270,00 

RP0207 716 - 

OKSIS 3319 5169   566 Nákup ostatních  služeb 32 270,00 

  

27c) Návrh změny rozpočtu města na rok 2009, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE 

(dotace, ÚZ 91) o částku 250.000,-- Kč a výdajů kapitoly 723 - OŽP ve stejné výši z důvodu 

přijetí neinvestiční účelové dotace z Fondu životního prostředí Středočeského kraje na 

projekt s názvem "Odstranění černých skládek Příbram" dle Smlouvy o poskytnutí 

dotace č. 2937/OŽP/2009 

  

návrh změny rozpočtu města na rok 2009, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, 

ÚZ 91) o částku 250.000,-- Kč a výdajů kapitoly 723 - OŽP ve stejné výši z důvodu 

přijetí neinvestiční účelové dotace z Fondu životního prostředí Středočeského kraje na 

projekt s názvem "Odstranění černých skládek Příbram" dle Smlouvy o poskytnutí 

dotace č. 2937/OŽP/2009. 

 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu popis částka změny 

RP0204 741 - OE   4122 91 1973 Dotace SK Fond životního prostředí 250 000,00 

RP0212 723 - ŽP 3729 5169 91 1979 odstranění čtyř černých slkládek - dotace 

Fondu životního prostředí SK 250 000,00 

RP0212 723 - ŽP 3729 5169   315 Služby - odstraňování,odpadů, vzorky, 

posudky -295 615,00 

RP0212 723 - ŽP 3729 5169   1980 odstranění čtyř černých skládek - 

spoluúčast města na projektu 295 615,00 

  

27d) Návrh změny rozpočtu města na rok 2009, tj. úprava rozpočtu výdajů v rámci 

kapitoly 723 - ŽP a dále navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, ÚZ 91) o částku 

276.000,-- Kč a výdajů kapitoly 723 - ŽP ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční 

účelové dotace z Fondu životního prostředí Středočeského kraje na projekt "Péče o 

VKP Les Koráb" dle Smlouvy č. 3004/OŽP/2009 

návrh změny rozpočtu města na rok 2009, tj. úpravu rozpočtu výdajů v rámci kapitoly 

723 - ŽP a dále navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, ÚZ 91) o částku 276.000,-- 



Kč a výdajů kapitoly 723 - ŽP ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace 

z Fondu životního prostředí Středočeského kraje na projekt "Péče o VKP Les Koráb" 

dle Smlouvy č. 3004/OŽP/2009. 

 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu popis částka změny 

RP0203 741 - OE   4122 91 1973 Dotace SK Fond životního prostředí 276 000,00 

RP0213 723 - ŽP 3745 5169 91 1976 ošetření a odstranění dřevin - dotace 

Fondu životního prostředí SK 276 000,00 

RP0213 723 - ŽP 3745 5169   316 Nákup služeb - obnova a výsadba zeleně -69 221,40 

RP0213 723 - ŽP 3745 5169   1978 ošetření a odstranění dřevin - spoluúčast 

města na projektu 69 221,40 

  

27e) Návrh změny rozpočtu města na rok 2009, tj. změna v rámci výdajů kapitoly 710 - 

OSS a dále navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, ÚZ 91) o částku 332.685,-- Kč a 

výdajů kapitoly 710 - OSS ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z 

Fondu životního prostředí Středočeského kraje dle smlouvy č. 2800/OŽP/200 

návrh změny rozpočtu města na rok 2009, tj. změnu v rámci výdajů kapitoly 710 - OSS 

a dále navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, ÚZ 91) o částku 332.685,-- Kč a 

výdajů kapitoly 710 - OSS ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z 

Fondu životního prostředí Středočeského kraje dle smlouvy                           č. 

2800/OŽP/2009. 

 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. ÚZ prvek 

rozpočtu popis částka změny 

RP0202 741 - OE   4122 91 1973 Dotace SK Fond životního prostředí 332 685,00 
RP0217 710 - OSS 2212 5139 91 1983 Materiál - dotace Fondu životního prostředí SK 206 212,00 

RP0217 710 - OSS 2212 5169 91 1984 Výsadba stromů a keřů podél okružní křižovatky 

u archivu - dotace Fondu životního prostředí SK 126 473,00 

RP0217 710 - OSS 2212 5139   1985 Materiál - spoluúčast města na projektu 154 000,00 

RP0217 710 - OSS 2212 5169   1986 Výsadba stromů a keřů podél okružní křižovatky 

u archivu - spoluúčast města na projektu 70 000,00 

RP0217 710 - OSS 2212 5171   1688 Kruhové objezdy - úpravy (zeleň) -224 000,00 
  

27f) Návrh změny rozpočtu města na rok 2009 na straně výdajů v rámci kapitoly 740 - 

OIV 

  

návrh změny rozpočtu města na rok 2009 na straně výdajů v rámci kapitoly 740 – OIV. 

  

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu popis částka změny 

RP0225 740 - 

ODIV 3639 5161   1757 Revitalizace Březohorského sídliště - 

oprava VaK -2 403 516,00 

RP0225 740 - 

ODIV 3639 5171   667 PB II, U Václava - výměna vodovod. 

řadu za DN 200 2 112 911,00 

RP0225 740 - 

ODIV 3639 6121   654 Žežice - výstavba kanalizace 290 605,00 

  

  

27g) Návrh změny rozpočtu města na rok 2009, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE 

(dotace, ÚZ 98216) o částku 938.584,-- Kč a výdajů kapitoly 719 - OOVV ve stejné výši z 

důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu, která je  určena na 



úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-

právní ochrany dětí   v roce 2009 

  

návrh změny rozpočtu města na rok 2009, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, 

ÚZ 98216) o částku 938.584,-- Kč a výdajů kapitoly 719 - OOVV ve stejné výši z 

důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu, která je  určena na 

úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti 

sociálně-právní ochrany dětí v roce 2009. 

 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu popis částka změny 

RP0226 741 - OE   4111 98216 48 Neinvestiční dotace SR - UZ 98216 938 584,00 

RP0229 719 - 

OOVV 6171 5011 98216 1089 Platy 698 246,00 

RP0229 719 - 

OOVV 6171 5031 98216 1090 Sociální pojištění 174 562,00 

RP0229 719 - 

OOVV 6171 5032 98216 1091 Zdravotní pojištění 62 843,00 

RP0229 719 - 

OOVV 6171 5038 98216 1094 Povinné pojištění 2 933,00 

  

27h) Návrh změny rozpočtu města na rok 2009 na straně výdajů v rámci kapitoly 740 - 

OIT 

  

návrh změny rozpočtu města na rok 2009 na straně výdajů v rámci kapitoly 740 – OIT. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu popis částka změny 

RP0228 740 - 

ODIV 6171 5171   1487 Opravy a udržování -55 050,00 

RP0228 740 - 

ODIV 4374 5171   1461 Opravy a udržování 155 050,00 

RP0228 740 - 

ODIV 5512 5171   1504 Opravy a udržování -100 000,00 

  

27 i) Návrh změny rozpočtu města na rok 2009 na straně výdajů, tj. snížení rozpočtu 

kapitoly 719 - OOVV (volné zdroje) o částku 1.180.000,-- Kč a rozpočtu kapitoly 735 - 

OKRM (volné zdroje) o částku 759.050,-- Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 716 - 

OKSIS (neinvestiční příspěvek pro Divadlo A. Dvořáka 1.039.050,-- Kč, neinvestiční 

příspěvek pro Knihovnu Jana Drdy 200.000,-- Kč, neinvestiční příspěvek pro Sportovní 

zařízení města Příbram 600.000,-- Kč a Multifest - SW, o. s. 100.000,-- Kč) 

  

změny rozpočtu města na rok 2009 na straně výdajů, tj. snížení rozpočtu kapitoly 719 - 

OOVV (volné zdroje) o částku 1.180.000,-- Kč a rozpočtu kapitoly 735 - OKRM (volné 

zdroje) o částku 759.050,-- Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 716 - OKSIS 

(neinvestiční příspěvek pro Divadlo A. Dvořáka 1.039.050,-- Kč, neinvestiční příspěvek 

pro Knihovnu Jana Drdy 200.000,-- Kč, neinvestiční příspěvek pro Sportovní zařízení 

města Příbram 600.000,-- Kč a Multifest - SW, o. s. 100.000,-- Kč). 

  

 

 

 

 



Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu popis částka změny 

RP0194 716 - 

OKSIS 3314 5331   528 Neinvestiční příspěvky 200 000,00 

RP0194 716 - 

OKSIS 3419 5331   548 Neinvestiční příspěvky 600 000,00 

RP0194 716 - 

OKSIS 3311 5331   522 Neinvestiční příspěvek - divadlo 1 039 050,00 

RP0208 716 - 

OKSIS 3319 5222   1822 Multifest - SW, o. s., IČ 27029671 100 000,00 

RP0216 735 - 

OKRM 3635 6119   331 Územní plán - projetková dokumentace -759 050,00 

RP0231 719 - 

OOVV 6171 5011   182 Platy zaměstnanců -1 180 000,00 

  

  

27 j) Návrh změny rozpočtu města na rok 2009 na straně výdajů, tj. snížení rozpočtu 

kapitoly 719 - OOVV (volné zdroje) o částku 3.670.000,-- Kč a navýšení kapitoly 710 - 

OSS ve stejné výši 

 návrh změny rozpočtu města na rok 2009 na straně výdajů, tj. snížení rozpočtu kapitoly 719 - 

OOVV (volné zdroje) o částku 3.670.000,-- Kč a navýšení kapitoly 710 - OSS ve stejné výši. 

  

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. účel. 

znak 
prvek 

rozpočtu popis částka změny 

RP0175 710 - OSS 2212 5171   377 Mobilní WC - opravy a údržba 30 000,00 
RP0175 710 - OSS 2212 6121   383 Investiční projektová dokumentace 670 000,00 
RP0175 710 - OSS 2212 6121   1962 Přechod ČD Junior 2 220 000,00 
RP0175 710 - OSS 2212 5171   1687 Klidová zóna Obora 750 000,00 
RP0224 719 - OOVV 6171 5031   184 Sociální pojištění -1 500 000,00 
RP0224 719 - OOVV 6171 5032   185 Zdravotní pojištění -300 000,00 
RP0224 719 - OOVV 6171 5424   1803 Náhrada mezd v době nemoci -450 000,00 
RP0224 719 - OOVV 6171 5011   182 Platy zaměstnanců -1 420 000,00 

  

27 k) Návrh změny rozpočtu města na rok 2009 na straně výdajů v rámci kapitoly 740 -

OIV 

  

návrh změny rozpočtu města na rok 2009 na straně výdajů v rámci kapitoly 740 –OIV. 

 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu popis částka změny 

RP0233 740 - 

ODIV 3113 6121   1778 Zatepl. objektu ZŠ Školní a 13. a 14. MŠ, 

Pb. VIII -4 096 623,00 

RP0233 740 - 

ODIV 3113 6121   1783 Modernizace areálu školy, zpevnění 

ploch a povrchů hřišť 4 096 623,00 

  

27 b) Návrh změny rozpočtu města na rok 2009, tj. snížení příjmů kapitoly 741 - OE 

(neinvestiční dotace, ÚZ 13235) ve výši 7.359.000,--Kč a snížení výdajů kapitoly               

728 - sociální věci (příspěvek na péči, ÚZ 13235) ve stejné výši z důvodu obdržené 

Změny rozhodnutí č. 1 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 313 – MPSV 

státního rozpočtu na rok 2009 

 II. d o p o r u č u j e  ZM 

schválit návrh změny rozpočtu města na rok 2009, tj. snížení příjmů kapitoly 741 - OE 

(neinvestiční dotace, ÚZ 13235) o částku 7.359.000,-- Kč a snížení výdajů kapitoly 728 

- sociální věci (příspěvek na péči, ÚZ 13235) ve stejné výši          z důvodu obdržené 



Změny rozhodnutí č. 1 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 313 – MPSV 

státního rozpočtu na rok 2009. 

č. pož. kapitola paragraf pol. účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu popis částka změny 

RP0209 741 - OE   4116 13235 960 Příspěvek na péči -7 359 000,00 
RP0210 728 - OSV 4195 5410 13235 880 Příspěvek na péči -7 359 000,00 

  

        hl. pro  6  

  

  

28) Návrh na převod sporáku  značky AMICA v hodnotě 8 500,- Kč a  nástěnné 

jednostranné digestoře v hodnotě 29 500,- Kč  Mateřské škole pod Svatou Horou k 

hospodaření 

R.usn.č.934/2009 

Rada    s c h v a l u j e  

předání sporáku  značky AMICA v hodnotě 8 500,- Kč a  nástěnné jednostranné 

digestoře v hodnotě 29 500,- Kč Mateřské škole pod Svatou Horou k hospodaření. 
  

                                                    hl.  pro  6 

  

29) Návrh  na  prominutí nebo snížení místního  poplatku  za  provoz  systému   

shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění,  využívání  a  odstraňování  komunálních 

odpadů  za  rok  2008 dle předložených  žádostí 

R.usn.č.935/2009 

Rada    s c h v a l u j e  

prominutí místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu  za  rok  2008  dle  předložených  

žádostí. 

                                                         hl.  pro  6 

  

30) Návrh  na  prominutí nebo snížení  místního  poplatku  za  provoz  systému   

shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění,  využívání  a  odstraňování  komunálních 

odpadů  za  rok  2009  dle předložených  žádostí 

R.usn.č.936/2009 

Rada    s c h v a l u j e  

prominutí nebo snížení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu  za  rok  2009  dle  

předložených  žádostí. 

  

                                                         hl.  pro  6 

  

31) Žádost paní MUDr. Evy Svobodové o souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním 

sídla CYGY s.r.o. v  nebytovém prostoru č. 701  v Příbrami VIII, ul. Školní č.p.  146 

R.usn.č.937/2009 

Rada    s c h v a l u j e  

umístění sídla společnosti CYGY s.r.o. v nebytového prostoru č. 701 v Příbrami VIII, 

ul. Školní č.p. 146. Účel pronájmu bude pouze gynekologická  ordinace s cytologickou 

laboratoří. 

  

                                                         hl.  pro  6 

  



32) Žádost pana ing. Miroslava Šťastného – Cechu příbramských horníků a hutníků  o 

ukončení nájemní smlouvy nebytového prostoru č. 701  v Příbrami VII, ul. Legionářů 

č.p. 400 dohodou  

R.usn.č.938/2009 

Rada    s c h v a l u j e  

ukončení Smlouvy o nájmu Cechu příbramských horníků a hutníků  - nebytového 

prostoru č. 701  v Příbrami VII, ul. Legionářů č.p. 400 dohodou ke dni 31.10.2009. 

  

hl.  pro  6 

                                                         

33) Návrh z jednání bytové komise ze dne 7.10.2009 

R.usn.č.939/2009 

Rada    s c h v a l u j e  

znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 v Pb I, nám. T.G. Masaryka 100, 1+1,  na 

dobu neurčitou,  

  

hl.pro  6 

R.usn.č.940/2009 

Rada    s c h v a l u j e  

přidělení bytu č. 1 v Pb I, nám. T.G. Masaryka 100, 2+1, 102,81 m² - byt pro vybranou 

skupinu osob veřejně prospěšných zaměstnanců – školství: 

1.  s tím, že nájemce vrátí byt č. 18  v Příbrami III, Dlouhá 104 

                               hl. pro   6 

R.usn.č.941/2009 

Rada    s c h v a l u j e  

zařazení uvolněného bytu č. 18 v Pb III, Dlouhá 104, 2+0, 53,37 m², dle Zásad pro 

vybranou skupinu osob veřejně prospěšných zaměstnanců – školství, 

       hl. pro  6 

R.usn.č.942/2009 

Rada    I. n e s ch v a l u j e 

přidělení bytu 16 v Pb III, Dlouhá 106, 1+0, 37,44 m² - byt pro vybranou skupinu osob 

veřejně prospěšných zaměstnanců – zdravotnictví   

        hl. pro       0 

        proti          0   

zdržel  se   6     

Návrh nebyl schválen nadpoloviční většinou hlasů. 

  

R.usn.č.943/2009 

Rada    s c h v a l u j e  

1) záměr pronájmu bytu 16 v  Pb III, Dlouhá 106, 1+0, 37,44 m² - byt pro  vybranou 

skupinu osob veřejně prospěšných zaměstnanců – MěÚ Příbram.  

  

2) změnu nájemní smlouvy k bytu č. 2 v Pb I, nám. T.G. Masaryka 100, 2+1, ( byt pro 

vybranou skupinu osob veřejně prospěšných zaměstnanců – zdravotnictví) pro nájemce 

z doby určité na dobu neurčitou, původní nájemní smlouva byla rovněž uzavřena na 

dobu neurčitou. 

  

                                                         hl.  pro  6 

 

 



34) Stížnost občana na postup MěRK 

R.usn.č.944/2009 

Rada    b e r e   n a   v ě d o m í 

stížnost občana. 

  

                                                           hl.  pro  6 

  

35) Výměna dřevěných oken v uličním průčelí v Příbrami I, ul. Na Příkopech č.p. 103 

R.usn.č.945/2009 

Rada    s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo na Výměnu dřevěných oken v uličním průčelí v Příbrami I, ul. 

Na Příkopech č.p. 103 pro firmu:  

MAB – REKO s.r.o., Nádražní 377, Okříšky, za cenu 939.743,-- Kč s DPH, se zárukou 

60 měsíců na konstrukci a 24 měsíců na dodané elementy, termín ukončení díla 

15.12.2009. 

                                                         hl.  pro  6 

  

Jednání opustil MUDr. Šedivý, počet přítomných členů RM - 5 

  

36) Žádost o výši nájemného za pronájem nebytového prostoru v Příbrami I, ul.  

Hradební č.p. 69 

R.usn.č.946/2009 

Rada    s c h v a l u j e  

výši nájemného v nebytovém prostoru č. 705 v Příbrami I, ul. Hradební č.p. 69  

pro Pečovatelskou službu města Příbram, Brodská 100, Příbram VIII,  za cenu 1,-- 

Kč/m2/rok (základní nájemné) povýšenou každoročně o míru inflace. 

  
                                                         hl.  pro  5 

  

Do jednání se vrátil MUDr. Šedivý. Počet přítomných členů RM - 6 

  

37) Žádost o vydání územního opatření o stavební uzávěře dle požadavku DIAMO s. p. 

pro jámu Alois v k. ú.  Žežice. 

R.usn.č.947/2009 

Rada    s c h v a l u j e  

předložený rozsah stavební uzávěry na pozemku p. č. 307 v k.. ú. Žežice pro jámu 

Alois. 

                                   hl.  pro  6 

  

38) Žádost o pronájem nebo prodej částí pozemků p. č. 689/6 a p. č. 690/8 k. ú. Háje u 

Příbramě  

R.usn.č.948/2009 

Rada    n e s c h v a l u j e 

pronájem částí pozemků p. č. 689/6 o výměře cca 101 m2 a 690/8 o výměře cca 19 m2, 

oba pozemky k. ú. Háje u Příbramě na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za 

cenu ……………Kč/m2/rok. 

       hl. pro    0 

       proti       0 

zdržel se 6  

Návrh nebyl schválen nadpoloviční většinou hlasů. 



  

R.usn.č.949/2009 

Rada    d o p o r u č u j e  ZM 

prodej částí pozemků p. č.  689/6 o výměře cca 101 m2  a 690/8 o výměře cca 19 m2 – 

výměra bude upřesněna po zaměření, oba pozemky k. ú. Háje u Příbramě za cenu 500,-

Kč/m2 s podmínkou úhrady bezdůvodného obohacení za užívání těchto pozemků za 2 

roky zpětně ve výši 10% z uvedené prodejní ceny za m2 /rok. 

  

                                                         hl.  pro     5 

       zdržel se   1  

  

  

39) Žádost spol. SILMET REAL, s.r.o. o částečnou revokaci usnesení ZM  

č. 859/2009/ZM v bodě 2) a). 

R.usn.č.950/2009 

Rada    d o p o r u č u j e  ZM   

1)      schválit revokaci usnesení ZM č. 859/2008/ZM ze dne 10.11.2008 

2)      schválení nového usnesení ZM tohoto znění: 

  

ukončení platnosti smlouvy o budoucí smlouvě směnné uzavřené dne 18.7.1997 mezi           

městem Příbram a společností ELPRO, s.r.o., ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 

2.4.1999, a její nahrazení následující formou přímého prodeje a výkupu pozemků: 

a) prodej pozemků v k.ú. Příbram p.č. 2247/12 o výměře 18 m2, p.č. 2247/1 o      

výměře 351 m2, p.č. 2267/1 o výměře 544 m2 a p.č. 2267/2 o výměře 3 m2 

společnosti SILMET REAL, s.r.o. (právnímu nástupci společnosti ELPRO, s.r.o.), 

za celkovou cenu obvyklou (tržní) ve výši 320.600,- Kč. 

b)výkup pozemků (pouze pod chodníky) ve vlastnictví společnosti SILMET 

REAL, s.r.o., v k.ú. Příbram p.č. 2260/25 o výměře 17 m2, p.č. 2260/26 o výměře 

90 m2, p.č. 2260/21 o výměře 80 m2, p.č. 2260/24 o výměře 45 m2 a p.č. 2260/17 

o výměře 11 m2 za celkovou cenu obvyklou (tržní) ve výši 85.050,- Kč s tím, že 

časová působnost usnesení je 3 měsíce od oznámení usnesení druhé smluvní straně. 

  

  

                                                         hl.  pro  6 

  

  

40) Návrh na částečnou revokaci usnesení ZM č.1252/2009 

R.usn.č.951/2009 

Rada    d o p o r u č u j e  ZM 

1)  schválit částečnou revokaci usnesení ZM  č. 1252/2009   ze dne 14.9.2009 týkající 

se uvedení jmen  kupujících pozemku p. č. 344/13 k. ú. Březové Hory 

2)  prodej pozemku v k. ú. Březové Hory vlastníkům přilehlého domu za cenu 100,-

Kč/m2, poz. p. č. 344/13 o výměře 11 m2 s podmínkou zřízení bezúplatného věcného 

břemene průmyslového vodovodu přes prodávaný pozemek ve prospěch města Příbram. 

Věcné břemeno bude oceněno částkou 3 000,-Kč. Věcné břemeno přechází s převodem 

vlastnictví nemovitosti na nového nabyvatele. S uzavřením věc. břemene vzniká městu 

Příbram právo vstupu a vjezdu na pozemky za účelem zajištění oprav, údržby, 

rekonstrukce a likvidace průmyslového vodovodu. 

                                                         hl.  pro  6 

  



  

  

41) Žádost o zřízení věc. břemene uložení kabelového vedení NN v ul.Cihlářská. 

R.usn.č.952/2009 

Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN  ve prospěch ČEZ Distribuce, 

a.s.,Teplická 874/8, Děčín 4 přes pozemky  v k. ú. Příbram, které jsou ve vlastnictví 

města Příbram a to : 

poz. p. č. 2489-místní komunikace  III.tř ul. Cihlářská 

                         uložení do chodníku……………………za cenu     100,-Kč/bm 

                         překop……………………………..……za cenu  1 500,- Kč/bm      

poz .p .č. 2504/2 –místní komunikace III.tř. 

                             podélné………………………………za cenu    400,-Kč/bm 

                             překop………………………………..za cenu 1 500,-Kč/bm 

S uzavřením věcného břemene vzniká oprávněnému právo vstupu a vjezdu na dotčené 

nemovitosti za účelem zajištění oprav, údržby, rekonstrukce a likvidace výše uvedených 

zařízení. 

Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a přechází s převodem vlastnictví 

nemovitosti na nového nabyvatele. Cena věc. břemene bude navýšena o 19 % DPH.     

  

                                                         hl.  pro  6 

  

  

42) Žádost o zřízení věcné břemene práva chůze a jízdy přes pozemek p. č. 1376/4 k. ú. 

Příbram. 

R.usn.č.953/2009 

Rada    s c h v a l u j e  

            stažení materiálu z dnešního jednání. 

        hl. pro  4 

        proti     0 

         zdržel   2   

  

43) Žádost o vydání stanoviska k vhodnosti dispozice s ohledem na místní poměry 

R.usn.č.954/2009 

Rada    s c h v a l u j e  

vydání stanoviska k vhodnosti dispozice s ohledem na místní poměry:  Město Příbram 

nemá námitek k odprodeji p. č. st. 1963 v katastrálním území Březové Hory. 

  

hl.  pro  6 

  

  

  

  

44) Žádost o pronájem pozemku p. č. 672/3 v katastrálním území Háje u Příbramě 

R.usn.č.955/2009 

Rada    n e s c h v a l u j e 

uzavření nájemní smlouvy o nájmu vodní nádrže v obci Jerusalem na pronájem p. č. 

672/3 v katastrálním území Háje u Příbramě mezi  Českým rybářským svazem – 



místní organizací  Milín, se sídlem Milín 342 (jako nájemcem) a Městem Příbram 

(jako pronajímatelem) za symbolickou cenu 1,- Kč/rok. Smlouva se uzavírá na dobu 

neurčitou. Návrh nájemní smlouvy je nedílnou součástí tohoto materiálu. 

  

                                                         hl.  pro  6 

  

  

  

  

45) Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Příbram 

R.usn.č.956/2009 

Rada    d o p o r u č u j e  ZM 

bezúplatný převod  pozemků p. č. 3812/348, p. č. 3812/349, p. č. 3824/73, p. č. 3824/74  

vše v k. ú. Příbram z vlastnictví  PF ČR, Praha do vlastnictví města Příbram. 

  

                                                         hl.  pro  6 

  

  

46) Žádost o  sepsání souhlasného prohlášení (duplicitní vlastnictví) 

R.usn.č.957/2009 

Rada    d o p o r u č u j e  ZM 

sepsání souhlasného prohlášení mezi ČR – ÚZSVM a Městem Příbram. Návrh 

souhlasného prohlášení č.  UZSVM/SPB/6867/2009-SPBM je nedílnou součástí 

tohoto materiálu.  

hl.  pro  6 

  

  

  

  

47) Žádost o odprodej části pozemku p.č. 2604/170 v k.ú. Příbram 

R.usn.č.958/2009 

Rada   I. s c h v a l u j e  

revokaci  RM ze dne 22. 6. 2009, č. usn. 623/2009 

  

  II.  d o p o r u č u j e    ZM  

prodej části p.č. 2604/170 o výměře 8 m2 v  k.ú. Příbram za cenu , 460.- Kč/m2, 

pokud uvedená část pozemku leží v půdorysu plechové garáže, kterou kupující před 

tím zakoupili.  

  

                                                          hl.  pro  6 

  

  

  

48)  Návrh na  revokaci usn. ZM č. 1701/2006/ZM ze dne 22.2.2006 

R.usn.č.959/2009 

Rada    d o p o r u č u j e  ZM 

1) revokaci usnesení ZM č. 1701/2006/ZM ze dne 22. 2. 2006. 

  

2) schválit poskytnutí příspěvku na koupi pozemků pod bytovými domy, pokud jde o 

domy z původního vlastnictví města, společenstvím vlastníků jednotek nebo jejich 



členům do maximální výše 250,- Kč/m2 s podmínkou, že tento příspěvek bude 

vyplacen až po vykoupení pozemků společenstvími vlastníků nebo jejich členy od 

původních majitelů. 

                                                        hl.  pro  6 

  

  

49) Žádost o uzavření nájemní smlouvy na pozemky v k. ú. Příbram, vč. úhrady za 

bezesmluvní užívání  

R.usn.č.960/2009 

Rada    n e s c h v a l u j e 

uzavřít nájemní smlouvu na pronájem pozemků vše v katastrálním území Příbram: p. č. 

444/25, p. č. 444/30, p. č. 446/9, p. č. 448/8, p. č. 1847/1, p. č. 1847/3, p. č. 1847/4, p. 

č. 1847/5, p. č. 1847/6, p. č. 1847/7, p. č. 1847/11, p. č. 1847/12, p. č. 1847/13, p. č. 

1847/14, p. č. 1847/16 za cenu ………..,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, které jsou ve 

vlastnictví žadatele vč. úhrady za bezesmluvní užívání za 2 roky zpětně ve výši 

……..Kč/m2/rok. 

                                                         hl.  pro  6 

  

50) Žádost o odprodej p. č. 211/1 v k. ú. Příbram 

R.usn.č.961/2009 

Rada     n e d o p o r u č u j e  ZM 

1) prodej p. č. 211/1 v katastrálním území Příbram  za cenu ………Kč/m2 žadatelům. 

  

2) prodej p. č. 211/1 v katastrálním území Příbram  za cenu ………Kč/m2 žadatelům. 

  

                                                         hl.  pro  6 

  

 

51) Žádost o prodej p. č. 172/7 a p. č. 172/8 v k. ú. Lazec 

R.usn.č.962/2009 

Rada    I. n e d o p o r u č u j e  ZM 

prodej pozemků p. č. 172/7 a p. č. 172/8 v katastrálním území Lazec za cenu 

…….Kč/m2 žadateli. 

  

II. u k l á d á   OP 

oslovit  občana, aby si  část  p. č. 172/7 a část p. č. 172/8 v k.ú. Lazec, které již užívá, 

nechal zaměřit a  následně odkoupil nebo pronajal.  

                                                         hl.  pro  5 

zdržel    1   

  

 

52) Nabídka převodu pozemků v k .ú. Příbram formou přímého prodeje 

R.usn.č.963/2009 

Rada    s c h v a l u j e  

1) záměr převodu pozemků p. č. 504/2,  p. č. 4237/6,  p. č. 4606/16 vše v k. ú. Příbram 

formou přímého prodeje,  které jsou ve vlastnictví  ČR – ÚZSVM do vlastnictví města 

Příbram. 

  



2) záměr uzavření nájemní smlouvy  na pronájem p. č. 504/2,  p. č. 4237/6,  p. č. 4606/16 

vše v k. ú. Příbram, které jsou ve vlastnictví  ČR – ÚZSVM, vč. úhrady za bezesmluvní 

užívání pozemků za 2 roky zpětně. 

  

                                                         hl.  pro  5 

       proti      1   

  

53) Podněty, návrhy a požadavky občanů ke zlepšení dopravní situace v Příbrami 

zaslané prostřednictvím Ekocentra Zelená pumpa 

  

R.usn.č.964/2009 

Rada    b e r e   n a   v ě d o m í 

předložené dopravní podněty a doporučení obyvatel Příbrami ze Dne bez aut, které 

byly  zaslány na město Příbram prostřednictvím Ekocentra Zelená pumpa. 

  

                                                         hl.  pro  6 

  

 54) Žádost občanského sdružení PRIMA VIZUS o finanční podporu projektu pro 

preventivní vyšetření zraku předškolních dětí ve městě Příbram 

R.usn.č.965/2009 

Rada    s o u h l a s í 

1) s poskytnutím finanční dotace ve výši 50 000,-- Kč občanskému sdružení Prima 

Vizus na provedení preventivního vyšetření zraku dětí v příbramských mateřských 

školách dle předložené žádosti. 

  

2) aby  tyto prostředky byly poskytnuty – 10 000,-- Kč z rozpočtu kapitoly 714 – 

školství a 40 000,-- Kč z rozpočtu kapitoly  728 - sociální věci. 

  

                                                         hl.  pro  6 

  

55) Parkování vozidel učitelů v areálu Základní školy pod Svatou Horou, Příbram  

R.usn.č.966/2009 

Rada    I. s o u h l a s í  

s využitím pozemku parc. č. KN 179/30 v areálu Základní školy pod Svatou Horou, 

Příbram k účelu parkování osobních vozidel zaměstnanců základní školy a gymnázia 

pod Svatou Horou, Příbram dle návrhu Komise pro výchovu a vzdělávání (30 míst pro 

ZŠ a 15 míst pro gymnázium). 

  

II. n e s o u h l a s í  

S využíváním tohoto pozemku pro relaxační a odpočinkové činnosti žáků, zejména 

školní družiny. 

                                                                                               hl.pro  5 

        proti    1   

  

56)  Žádost o navýšení grantu o 25.000,- Kč pro „ Klub stomiků ILCO Příbram “  

R.usn.č.967/2009 

Rada    s c h v a l u j e  

navýšením grantu o 25.000,- Kč pro „Klub stomiků ILCO Příbram“ 

                                                   

                                                        hl.  pro  6 



57)  Žádost o navýšení grantu o 25.000,- Kč pro „Občanské sdružení zdravotně 

postižených Příbram – Březové Hory“  

R.usn.č.968/2009 

Rada    s c h v a l u j e  

navýšení grantu o 25.000,- Kč pro „Občanské sdružení zdravotně postižených Příbram 

– Březové Hory“. 

  

                                                         hl.  pro  6 

  

58)  Žádost o finanční podporu organizace – ALKA, o. p. s. v roce 2010  

R.usn.č.969/2009 

Rada    b e r e  n a  v ě d o m í  

žádosti o finanční podporu organizace – ALKA, o. p. s. v roce 2010. 

  

                                                         hl.  pro  6 

  

  

59) Generel vodohospodářské infrastruktury pro město Příbram – výběrové řízení      

R.usn.č.970/2009 

Rada     I. s c h v a l u j e  

přidělení veřejné zakázky „Generel vodohospodářské infrastruktury pro město Příbram“ 

společnosti Hydroprojekt, a.s., která předložila nejvýhodnější nabídku. nabídková cena 

činí 5.475.750,- Kč bez DPH tj. 6.516.143,- Kč včetně DPH. 

  

            II. p o ž a d u j e  

zakotvit ve smlouvě o dílo se společností Hydroprojekt, a.s. platební podmínky 

umožňující rozložení plateb na tři kalendářní roky následujícím způsobem: 

v roce 2009……………..1.000.000,- Kč 

v roce 2010……………..2.500.000,- Kč 

v roce 2011……………..3.016.143,- Kč 

  

        hl. pro 6 

  

60) Schválení změny v Integrovaném plánu rozvoje města Příbram 
R.usn.č.971/2009 

Rada    s c h v a l u j e  

oznámení o změně v IPRM č. 3. 

        hl.pro  6 

  

61) Partnerství škol v projektu OPVK „Podpora nabídky dalšího vzdělávání“  

R.usn.č.972/2009 

Rada    s o u h l a s í 

s tím, aby se školy uvedené v přiloženém seznamu staly partnerem města Příbram 

v projektu OPVK „Podpora nabídky dalšího vzdělávání ve Středočeském kraji“. 

  hl. pro 6 

    

 

 

 



62) Prodej areálu býv. kasáren na Brodě  

R.usn.č.973/2009 

Rada    d o p o r u č u j e   ZM 

prodej areálu býv. kasáren na Brodě vše v katastrálním území Brod u Příbramě: část p. 

č. 160/1 (dle gpl. p. č. 160/1 o výměře 24264 m2), p. č. 160/2, p. č. 160/3 vč. budovy 

bez čp., 

p. č. 160/4 vč. budovy bez čp., p. č. 160/5 vč. budovy bez čp., p. č. 160/6 vč. budovy 

bez čp., p. č. 160/7 vč. budovy bez čp., p. č. 160/8 vč. budovy bez čp., p. č. 160/9 vč. 

budovy bez čp., p. č. 160/10 vč. budovy bez čp., p. č. 160/11 vč. budovy bez čp., p. č. 

160/12 vč. budovy bez čp., p.č. 160/13 vč. budovy bez čp., p. č. 160/14 vč. budovy bez 

čp., p. č. 160/15 vč. budovy bez čp., p. č. 160/16 vč. budovy bez čp., p. č. 160/17 vč. 

budovy bez čp., p. č. 160/18 vč. budovy bez čp., p. č. 160/19 vč. budovy bez čp., p. č. 

160/20 vč. budovy bez čp., p. č. 160/21 vč. budovy bez čp., p. č. 160/22 vč. budovy bez 

čp., p. č. 160/23 vč. budovy bez čp., p. č. 160/24 vč. budovy bez čp., p. č. 160/25 vč. 

budovy bez čp., p. č. 160/26 vč. budovy bez čp., 

p. č. 160/27 vč. budovy bez čp., p. č. 160/28 vč. budovy bez čp., p. č. 160/29, p. č. 

160/30, p. č. 173/2  za cenu celkem 13.001.001,- Kč s tím, že časová působnost usnesení 

je 3 měsíce od oznámení usnesení druhé smluvní straně. 

       hl. pro  6 

  

  

63) Spoluzaložení obecně prospěšné společnosti „Mateřská škola příbramské nemocnice, 

o.p.s.“  

R.usn.č.974/2009 

Rada     I. s c h v a l u j e  

záměr spoluzaložit s Oblastní nemocnicí, a.s., mateřskou školu jako obecně    

prospěšnou společnost 

   

 II.u k l á d á  

OP dopracovat ve spolupráci s nemocnicí její pracovní návrh zakládací smlouvy a po     

jeho dopracování jej předložit k projednání v RM. 

hl.pro.  6 
  

  

Jednání opustil p. S. Růžička, počet přítomných členů RM - 5 

        

 

64) Zahraniční cesta do Bruselu. 
R.usn.č.975/2009 

Rada    s c h v a l u j e  

zahraniční služební cestu do Bruselu ve dnech 21. – 22. 10. 2009. Cesty se zúčastní 

Ing. Jan Hauptman. Cestovní náklady (pojistné, stravné, 20 % kapesného, dopravu, 

ubytování) hradí město Příbram z kap. 716-zahraniční styky. Cesta se uskuteční 

letecky. 

        hl. pro   5 

  

Jednání bylo přerušeno  dne 19.10. 2009 v 15,15 hod 

Jednání bylo zahájeno dne 20.10. 2009 v 12,30 hod 

Jednání bylo přerušeno dne 20.10.2009 v 12,35 hod 

Jednání bylo zahájeno dne 21.10. 2009 v 10,00 hod  



65) Žádost nájemce Hotelu v objektu Aquaparku o provedení zápočtu vložených investic 

do rekonstrukce Hotelu - 2.projednávání ( 1.projednávání – 24.11.2008)     

R.usn.č 976/2009 

Rada    r o z h o d l a 

ve smyslu ust. § 667 odst. 1 OZ a § 669 OZ k žádosti občana, jakožto nájemce 

nebytových prostor Hotelu Aquapark a Snack Baru nacházejících se v areálu budovy 

plaveckého bazénu čp. 378 v Příbrami VII (nájemní smlouvy ze dne 22.12.199) a herny 

nacházející se v prostorech budovy Zimního stadionu čp. 378 v Příbrami VII (nájemní 

smlouva ze dne 26.10.2000), že Město Příbram jako vlastník a pronajímatel uvedených 

nebytových prostor souhlasí s provedením stavebních úprav a oprav v interiéru 

nebytových prostor, specifikovaných ve znaleckém posudku Ing. Jiřího Karpíška č. 

2/636/2009 ze dne 10.1.2009, na náklady pronajímatele a souhlasí s tím, aby vynaložené 

náklady na provedení uvedených oprav ve výši 2.527.659,-Kč, specifikované stejným 

znaleckým posudkem, byly nájemci nahrazeny Městem Příbram. 

  

  

                                                                         hl.  pro  6 

  

  

66. Různé 

  

  

  

  

O v ě ř o v a t e l é: 

  

  

  

  

  

…………………………….                                                 …………………………. 

               p. Václav Černý          p. Stanislav Růžička 

  

  

  

  

  

……………………………. 

MVDr. Josef Řihák 

  

  

  

  

  

  

Příbram, dne   22.10.2009     

Zapsala:  Řehková Jaroslava 
 


