
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 21.12. 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 
  
  
  
1) Zahájení, ověřovatelé 
Jednání zahájil a řídil starosta  MVDr. Josef Řihák.  
Ověřovateli dnešního zápisu byli jmenováni:       Ing. Bohumil Kortus 
                                                                      
            
            
            
                                        p. Svatopluk Chrastina 
  
  
  
2) Program včetně návrhů změn a doplňků 
  
Program byl upraven a doplněn na celkový počet  48 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. Žádost o souhlas k přijetí sponzorského (finančního) daru pro přísp. org. Městské jesle a 

rehabilitační stacionář Příbram 
 7. Nové nájemní smlouvy na nebytové prostory v objektu Aquaparku Příbram – Snack bar a 

Hotel 
 8. Žádost o písemný souhlas s umístěním sídla 8. Pionýrské skupiny Příbram v objektu na 

Novém rybníku 
 9. Žádost o dotaci na revitalizaci veřejné zeleně 
10. Žádost o dotaci na digitální povodňový plán 
11. Vypovězení smlouvy o poskytnutí sociální služby v AD Příbram 
12. Rekonstrukce rozvodny NN v Kulturním domě Příbram VII 
13. Žádost ředitelky MŠ, Příbram III, Jungmannova 91 o souhlas s převodem finančních 

prostředků z rezervního fondu 
14. Inspekční zpráva České školní inspekce – MŠ Kličkova vila 
15. Rozpočtové změny 
16. Žádost Divadla A. Dvořáka o odpis nedobytné pohledávky za firmou  INVESTA  a.s. ve výši 

30.000,- Kč 



17. Návrh na prominutí  místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadků za rok 2009 dle předložených 
žádostí 

18. Termíny aktualizace OZV č. 3/2008 
19. Usnesení Zastupitelstva města Příbram ze dne 9.3.2009 č. 1006/2009/ZM a č. 1008/2009/ZM 
20. Návrh z jednání bytové komise ze dne 10. 12. 2009 
21. Návrh na uzavření podnájemní smlouvy na prostory v nebytovém prostoru č.p. 354 v Příbrami 

VI – Březové Hory 
22. Informace o  havárii na vodovodním řádu v areálu v Příbrami VIII, Školní ul. č.p.129 a 146  a 

žádost o schválení způsobu úhrady ztráty na vodném a stočném 
23. Žádost  nájemkyně nebytového prostoru v Příbrami VIII. ul. Čechovská č.p. 114, o  schválení 

podnájmu 
24. Žádost o zřízení věc. břemene uložení kabelové telef. přípojky v k.ú. Příbram – oblast Balónky 
25. Žádost o zřízení věc. břemene uložení telekomunikačního vedení v k.ú. Háje u Příbramě 
26. Žádost o zřízení věc. břemene uložení kabelové telef. přípojky v k.ú. Kozičín 
27. Žádost o zřízení věc. břemene uložení kabelového vedení NN v k.ú. Orlov 
28. Žádost o vyjádření vlastníka pozemků k navraženým stavebním uzávěrám dle požadavku 

DIAMO, s.p. pro jámu Skorotínská, jámu Starý Skorotín a štolu Jánská. 
29. Žádost o ukončení smlouvy o pronájmu pozemků pod zahrádkou v zahr. kolonii Brod 
30. Žádost o zřízení věc. břemene uložení kabelového vedení NN v obl. ul. Mariánská 
31. Opakovaná žádost o odprodej části pozemku p.č. 165/1 k.ú. Brod u Příbramě 
32. Žádost o směnu pozemků v katastru města Příbram mezi ŘSD ČR Praha a městem Příbram 

vč. doplatku 
33. Žádost o prodej části p.č. 172/8 a části p.č. 172/7 v k.ú. Lazec 
34. Žádost o zbudování dočasné podpůrné konstrukce nově vysazeného živého plotu  
35. Prodej pozemku p.č. 4606/17 v k.ú. Příbram – ČR ÚZSV 
36. Žádost o prodej části p.č. 2233/4 v k.ú. Příbram 
37. ČR Diamo, s.p. – bezúplatný převod pozemků v k.ú. Březové Hory 
38. Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram a nové projednání odkupu 

nemovitostí v k.ú. Chřešťovice 
39. 1) Uzavření nájemních smluv na pronájem pozemků v k. ú. Příbram;        2) Přímý prodej 

pozemků  v k.ú. Příbram, které jsou ve vlastnictví ČR ÚZSVM, Praha  do vlastnictví Města 
Příbram 

40. Žádost o pronájem pozemků k umístění reklamních poutačů na ul. Evropská poz. p.č. 3146/1 
k.ú. Příbram 

41. Revokace usn. RM č. 621/2009 ze dne 22. 6. 2009 a žádost o zřízení věc. břemene uložení 
kabel. vedení NN v oblasti spol. ZAT 

42. Žádost o převod provozních prostředků roku 2009 do investic (bod stažen z programu) 
43. Žádost divadla A. Dvořáka Příbram o změnu výše nákladů na reprezentaci  
44. Žádost o.s. zdravotně postižených ORFEUS o partnerství města Příbram v realizaci projektu 

financovaného z ESF 
45. Informace o VŘ na prodej býv. hospody v Kozičíně vč. Pozemků (bod stažen z programu) 
46. Žádost ředitelky ZŠ Pb VII, o souhlas s přijetím sponzorského daru 
47. Pronájem nebytového prostoru č. 701 v Pb I. Nám. T.G.Masaryka č.p. 98 
48.  Různé 

  
  
  
  
R.usn.č.1130/2009         
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) Žádost o souhlas k přijetí sponzorského (finančního) daru  pro příspěvkovou organizaci 
Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram 
R.usn.č.1131/2009 
Rada    s c h v a l u j e  

přijetí sponzorského (finančního) daru  pro příspěvkovou organizaci Městské jesle a 
rehabilitační stacionář Příbram. 
  

                                                         hl.  pro  6 
  
7) Nové nájemní smlouvy na nebytové prostory v objektu Aquaparku Příbram – Snack bar a 
Hotel 
R.usn.č.1132/2009 
Rada     s c h v a l u j e  

uzavření nových nájemních smluv na Hotel a Snack bar v objektu Aquaparku mezi SZM 
Příbram a panem Jaroslavem Stárkou  dle předložených návrhů. 

  
                                                         hl.  pro  6 

  
8) Žádost o písemný souhlas s umístěním sídla 8. Pionýrské skupiny Příbram v objektu             
na Novém rybníku 
R.usn.č.1133/2009 
Rada    s o u h l a s í 

s umístěním sídla 8. Pionýrské skupiny Příbram v objektu na Novém rybníku. 
  

                                                         hl.  pro  6 
  
  
9) Žádost o dotaci na revitalizaci veřejné zeleně 
R.usn.č.1134/2009 
Rada      I.   b e r e   n a   v ě d o m í    

informace o přípravě žádosti o dotaci na revitalizaci veřejné zeleně ve městě Příbram - 
 2. etapa, 
  
II.      s c h v a l u j e 

    předložení žádosti o dotaci na projekt „Revitalizace veřejné zeleně ve městě Příbram  -   
   2. etapa“ do Operačního programu Životního prostředí. 
  

                                                         hl.  pro  6 
  

10) Žádost o dotaci na digitální povodňový plán 
R.usn.č.1135/2009 
Rada       I.   b e r e   n a   v ě d o m í    

informace o přípravě žádosti o dotaci na aktualizaci a digitalizaci povodňového   plánu ORP 
Příbram, 

  
II.  s c h v a l u j e  
předložení žádosti o dotaci na projekt „Aktualizace a digitalizace povodňového plánu ORP 
Příbram, včetně vybudování hlásných profilů kategorie C“ do Operačního programu Životního 
prostředí. 

  
                                                         hl.  pro  6 



11) Vypovězení smlouvy o poskytnutí sociální služby v Azylovém domě města Příbram  
R.usn.č.1136/2009 
Rada    s c h v a l u j e  

vypovězení Smlouvy  o poskytnutí sociální  služby v Azylovém domě města Příbram   
uzavřené dne 4. 5. 2009  v souladu s podmínkami uvedenými v č. IV. odst. 2. a  3. Smlouvy. 

                                                         hl.  pro  6 
  

12) Rekonstrukce rozvodny NN v Kulturním domě  
R.usn.č.1137/2009 
Rada    b e r e   n a   v ě  d o  m í 

1)     vypsat výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce rozvodny NN 
v Kulturním domě ze záložního zdroje zvlášť pro Divadlo a zvlášť pro hotel Belveder, 
samostatným odběrem pro divadlo a kino, 

2)     zajistit repasi a servis stávajícího agregátu 
3)     zahrnout částku na zpracování PD, částku na repasi agregátu a částku na realizaci nové 

rozvodny NN v KD  do návrhu rozpočtu na rok 2010. 
  

                                                         hl.  pro  6 
  
13) Žádost ředitelky MŠ, Příbram III, Jungmannova 91 o souhlas s převodem finančních 
prostředků z rezervního fondu 
R.usn.č.1138/2009 
Rada    s o u h l a s í  

s převodem částky 46 200,-- Kč z rezervního fondu Mateřské školy, Příbram III, Jungmannova 
91 do jejího investičního fondu k financování nákupu kombinovaného sporáku do školní 
kuchyně. 

                                                         hl.  pro  6 
  

14) Inspekční zpráva České školní inspekce - MŠ Kličkova vila 
R.usn.č.1139/2009 
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í   

zprávu o výsledcích inspekční činnosti v Mateřské škole Kličkova vila, uskutečněné ve dnech 
2. a 6. října 2009. 

                                                         hl.  pro  6 
  
15) Rozpočtové změny (a –o) 
15 a) Návrh změny rozpočtu města na rok 2009, tj. navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 716 - 
OKSIS (SZM - neinvestiční příspěvek) o částku 50 000,- Kč a snížení rozpočtu výdajů kapitoly 
719 – OOVV o stejnou částku 
R.usn.č.1140/2009 
Rada     I.   s c h v a l u j e  

návrh změny rozpočtu města na rok 2009, tj. navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 716 -  OKSIS 
(SZM - neinvestiční příspěvek) o částku 50 000,- Kč a  snížení rozpočtu výdajů kapitoly 719 – 
OOVV o stejnou částku. 

 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola 
paragr

af 
pol. 

účelov
ý znak 

prvek 
rozpoč

tu 
popis 

částka 
změny 

RP032
6 

719 - 
OOVV 

6171 5162   192 
Služby telekomunikací a 
radokomunikací 

-50 000,00 

RP036
6 

716 - 
OKSIS 

3419 5331   548 Neinvestiční příspěvky 50 000,00 

  
 15b) Návrh změny rozpočtu města na rok 2009, tj. snížení příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, ÚZ 
14008) o částku 34.309,-- Kč a výdajů kapitoly 721 - OIT ve stejné výši z důvodu vrácení 
nevyčerpaných prostředků z projektu s názvem: Typový projekt - CzechPoint - Kontaktní místo 
(Upgrade) 

návrh změny rozpočtu města na rok 2009, tj. snížení příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, ÚZ 
14008) o částku 34.309,-- Kč a výdajů kapitoly 721 – OIT      ve stejné výši z důvodu vrácení 



nevyčerpaných prostředků z projektu s názvem: Typový projekt - CzechPoint - Kontaktní místo 
(Upgrade). 

 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola 
paragr

af 
pol. 

účelov
ý znak 

prvek 
rozpoč

tu 
popis 

částka 
změny 

RP036
2 

721 - OIT 6171 5137 14008 1956 
Typový projekt - Czech POINT - 
kontaktní místa 

-34 309,00 

RP036
2 

741 - OE   4116 14008 1955 Dotace Czech POINT -34 309,00 

  
  
15c) Návrh změny rozpočtu města na rok 2009, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, ÜZ 
34070) o částku 58.500,-- Kč a výdajů kapitoly 716 - OKSIS (Divadlo A. Dvořáka Příbram, ÚZ 
34070)  ve stejné výši z důvodu přijetí účelových prostředků Ministerstva kultury ČR na 
dopravu do Bratislavy - vystoupení na Festivalu českých hereckých osobností 2009 

návrh změny rozpočtu města na rok 2009, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, ÜZ 
34070) o částku 58.500,-- Kč a výdajů kapitoly 716 - OKSIS (Divadlo A. Dvořáka Příbram, ÚZ 
34070)  ve stejné výši z důvodu přijetí účelových prostředků Ministerstva kultury ČR na 
dopravu do Bratislavy - vystoupení na Festivalu českých hereckých osobností 2009. 

  
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola 
paragr

af 
pol. 

účelov
ý znak 

prvek 
rozpoč

tu 
popis 

částka 
změny 

RP038
0 

741 - OE   4116 34070 2021 

Dotace MK ČR pro Divadlo A. 
Dvořáka Příbram na dopravu do 
Bratislavy na Festival českých 
hereckých osobností 2009 

58 500,00 

RP038
1 

716 - 
OKSIS 

3311 5331 34070 2022 

Neinvestiční účelové prostředky 
MK ČR na dopravu do Bratislavy - 
vystoupení na Festivalu českých 
hereckých osobností 2009 

58 500,00 

  
15d) Návrh změny rozpočtu města na rok 2009 na straně výdajů v rámci kapitoly 740 - OI 

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 
paragr

af 
pol. 

účelov
ý znak 

prvek 
rozpoč

tu 
popis 

částka 
změny 

RP038
6 

740 - OIV 3639 6121   1381 
Revitalizace historického areálu 
dolu Marie - PD pro SP a výběr 
zhotovitele (sml. z r. 2008) 

-170 000,00 

RP038
6 

740 - OIV 3639 6121   1768 
Modernizace a rekonstrukce 
AN,TDI a AD 85 % 

170 000,00 

  
15e) Návrh změny rozpočtu města na rok 2009 na straně výdajů v rámci kapitoly                 728 - 
sociální věci (příspěvková organizace Pečovatelská služba Příbram), tj. snížení příspěvku na 
provoz o celkovou částku 2.100.000,-- Kč (Pečovatelská služba 1.000.000,-- Kč a Domov 
důchodců Březové Hory 1.100.000,-- Kč) ve prospěch příspěvku na investice shodně ve stejné 
výši 

návrh změny rozpočtu města na rok 2009 na straně výdajů   v rámci kapitoly 728 - sociální 
věci (příspěvková organizace Pečovatelská služba Příbram), tj. snížení příspěvku na provoz 
o celkovou částku 2.100.000,-- Kč (Pečovatelská služba 1.000.000,-- Kč a Domov důchodců 
Březové Hory 1.100.000,-- Kč) ve prospěch příspěvku na investice shodně ve stejné výši. 

 
 



Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola 
paragr

af 
pol. 

účelov
ý znak 

prvek 
rozpoč

tu 
popis 

částka 
změny 

RP039
1 

728 - 
OSV 

4357 6351   2024 
Domov důchodců BH - investiční 
transfer 

1 100 000,00 

RP039
1 

728 - 
OSV 

4351 6351   2025 
Pečovatelská služba - investiční 
transfer  

1 000 000,00 

RP039
1 

728 - 
OSV 

4351 5331   334 
Neinvestiční příspěvek 
Pečovatelská služba 

-
1 000 000,00 

RP039
1 

728 - 
OSV 

4357 5331   337 
Neinvestiční příspěvek Domov 
důchodců BH 

-
1 100 000,00 

  
15g) Návrh změny rozpočtu města na rok 2009 na straně výdajů v rámci kapitoly 749 - MěRK 

návrh změny rozpočtu města na rok 2009 na straně výdajů v rámci kapitoly 749 -   MěRK 
 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola 
paragr

af 
pol. 

účelov
ý znak 

prvek 
rozpoč

tu 
popis 

částka 
změny 

RP039
3 

749 - 
MěRK 

3113 5152   1552 Teplo VS 5, VS G 300 000,00 

RP039
3 

749 - 
MěRK 

6171 5154   1568 Elektrická energie -300 000,00 

RP039
4 

749 - 
MěRK 

3612 5171   484 Opravy a údržování 600 000,00 

RP039
4 

749 - 
MěRK 

3612 5164   477 Převod za neprodané -600 000,00 

RP039
5 

749 - 
MěRK 

3613 5164   489 Převod za neprodané -55 000,00 

RP039
5 

749 - 
MěRK 

6409 5021   495 Ost. osobní výdaje 55 000,00 

RP039
7 

749 - 
MěRK 

6171 5151   1566 Voda -65 000,00 

RP039
7 

749 - 
MěRK 

6409 5031   496 Povinné poj. na soc.zab. 45 000,00 

RP039
7 

749 - 
MěRK 

6409 5032   497 Povinné poj. na zdrav.zab. 20 000,00 

  
  
15h) 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 
paragr

af 
pol. 

účelov
ý znak 

prvek 
rozpoč

tu 
popis 

částka 
změny 

RP039
8 

740 - OIV 3122 5171   1517 
PB I/104 (OA a VOŠ) - oprava 
soc. zařzení dle PD - postupně - 
chlapecké WC 

-89 916,40 

RP039
8 

740 - OIV 3639 5171   1574 Drobné opravy 89 916,40 

  
15i) Návrh změny rozpočtu města na rok 2009, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (neinvestiční  
dotace,ÚZ 13005)) o částku 540.000,- Kč  a výdajů kapitoly 728-sociální věci  ve stejné výši z 
důvodu přijetí účelové neinvestiční dotace z MPSV pro AD. 

návrh změny rozpočtu města na rok 2009, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 – OE 
(neinvestiční dotace, ÚZ 13005) o částku 540.000,- Kč a výdajů kapitoly 728 – sociální věci 
ve stejné výši z důvodu přijetí účelové dotace MPSV pro AD 



Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola 
paragr

af 
pol. 

účelov
ý znak 

prvek 
rozpoč

tu 
popis 

částka 
změny 

RP037
9 

741 - OE   4116 13305 1134 Azylový dům města Příbram 540 000,00 

RP039
9 

728 - 
OSV 

4374 5011 13305 1192 Platy zaměstnanců 300 000,00 

RP039
9 

728 - 
OSV 

4374 5021 13305 1655 OOV 30 000,00 

RP039
9 

728 - 
OSV 

4374 5031 13305 1193 Sociální pojištění 81 000,00 

RP039
9 

728 - 
OSV 

4374 5032 13305 1194 Zdravotní pojištění 34 000,00 

RP039
9 

728 - 
OSV 

4374 5139 13305 1455 Nákup materiálu 10 000,00 

RP039
9 

728 - 
OSV 

4374 5169 13305 1460 Služby 25 000,00 

RP039
9 

728 - 
OSV 

4374 5162 13305 1459 Telefony 2 000,00 

RP039
9 

728 - 
OSV 

4374 5152 13305 1457 Teplo 53 000,00 

RP039
9 

728 - 
OSV 

4374 5151 13305 1456 Vodné, stočné 5 000,00 

  
15j) Návrh změny rozpočtu města na rok 2009 v rámci příjmů kapitoly 741 - OE z důvodu přijetí 
dotace EHP Norska, ZŠ Školní, Příbram VIII 

návrh změny rozpočtu města na rok  2009 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 – OE. 
 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola 
paragr

af 
pol. 

účelov
ý znak 

prvek 
rozpoč

tu 
popis 

částka 
změny 

RP040
0 

741 - OE   4118 95206 1271 Dotace EHP Norsko -205 387,27 

RP040
0 

741 - OE   4218 95816 1575 Dotace EHP Norsko - investice 347 918,47 

RP040
0 

741 - OE   4116   1830 
Předpoklad - inv. dotace ČOV, 
AN, ÚAP 

-142 531,20 

  
15k) Návrh změny rozpočtu města na rok 2009, tj. navýšení rozpočtu  příjmů kapitoly 741 - OE 
(neinvestiční dotace, ÚZ 13235) ve výši 500.000,- Kč a navýšení výdajů kapitoly 728 - sociální 
věci (příspěvek na péči, ÚZ 13235) ve stejné výši z důvodu obdržené Změny rozhodnutí   o 
poskytnuí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2009 

návrh změny rozpočtu města na rok 2009, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 – OE (neinvestiční 
dotace, ÚZ 13235) o částku 500.000,- Kč a navýšení výdajů kapitoly 728 – sociální věci 
(příspěvek na péči, ÚZ13235) ve stejné výši z důvodu obdržené Změny rozhodnutí o 
poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2009. 

 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola 
paragr

af 
pol. 

účelov
ý znak 

prvek 
rozpoč

tu 
popis 

částka 
změny 

RP037
7 

728 - 
OSV 

4195 5410 13235 880 Příspěvek na péči 500 000,00 

RP040
2 

741 - OE   4116 13235 960 Příspěvek na péči 500 000,00 

  



15l) Návrh změny rozpočtu města na rok 2009, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE 
(neinvestiční dotace, ÚZ 50) ve výši 15.000,- Kč a navýšení výdajů kapitoly 718 - OOO ve stejné 
výši z důvodu přijetí neinvestiční dotace Středočeského kraje. 

návrh změny rozpočtu města na rok 2009, tj. navýšení  příjmů kapitoly 741 - OE 
(neinvestiční dotace, ÚZ 50) ve výši 15.000,- Kč a navýšení výdajů kapitoly 718 - OOO ve 
stejné výši. 

 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola 
paragr

af 
pol. 

účelov
ý znak 

prvek 
rozpoč

tu 
popis 

částka 
změny 

RP040
3 

741 - OE   4122 50 1266 
Dotace na nákup zásahové 
výstroje a výzbroje pro potřeby 
SDH 

15 000,00 

RP040
3 

718 - 
OOO 

5512 5137 50 1267 
Drobný hmotný dlouhodobý 
majetek - Pb I 

15 000,00 

  
15m) Návrh změny rozpočtu města na rok 2009, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly          741 - 
OE (investiční dotace) ve výši 284.000,-- Kč a kapitoly 710 - OSS ve stejné výši             z důvodu 
přijetí dvou účelových dotací z Fondu dopravně bezpečnostních opatření na silnicích 
Středočeského kraje na projekty (Radarový měřič rychlosti - Příbram II, ulice Balbínova ve výši 
142.000,-- Kč a Radarový měřič rychlosti - Příbram VII, ulice Karla Kryla ve výši 142.000,-- Kč) 

návrh změny rozpočtu města na rok 2009, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE 
(investiční dotace) ve výši 284.000,-- Kč a kapitoly 710 - OSS ve stejné výši z důvodu přijetí 
dvou účelových dotací z Fondu dopravně bezpečnostních opatření na silnicích Středočeského 
kraje na projekty (Radarový měřič rychlosti - Příbram II, ulice Balbínova ve výši 142.000,-- Kč 
a Radarový měřič rychlosti - Příbram VII, ulice Karla Kryla ve výši 142.000,-- Kč). 

 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola 
paragr

af 
pol. 

účelov
ý znak 

prvek 
rozpoč

tu 
popis 

částka 
změny 

RP040
7 

741 - OE   4222   2036 

Investiční dotace z Fondu 
dopravně bezpečnostních 
opatření na silnicích 
Středočeského kraje 

284 000,00 

RP040
7 

710 - 
OSS 

2212 6121   2037 Radarový měřič rychlosti - dotace 142 000,00 

RP040
7 

710 - 
OSS 

2212 6121   2039 Radarový měřič rychlosti - dotace 142 000,00 

  
15 n) Návrh změny rozpočtu města na rok 2009, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly         741 - 
OE (neinvestiční dotace, ÚZ 009) ve výši 109.000,-- Kč a kapitoly 714 - OŠ (ZŠ Příbram VII, 28. 
října 1 ve výši 55.400,--Kč, ZŠ Příbram - Březové Hory, Prokopská 337         ve výši 13.600,-- Kč 
a ZŠ Příbram II, Jiráskovy sady 273 ve výši 40.000,-- Kč) z důvodu přijetí účelových dotací z 
Fondu sportu a volného času kraje na projekty ve školství 

návrh změny rozpočtu města na rok 2009, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE 
(neinvestiční dotace, ÚZ 009) ve výši 109.000,-- Kč a kapitoly 714 - OŠ (ZŠ Příbram VII, 28. 
října 1 ve výši 55.400,--Kč, ZŠ Příbram - Březové Hory, Prokopská 337 ve výši 13.600,-- Kč a 
ZŠ Příbram II, Jiráskovy sady 273 ve výši 40.000,-- Kč) z důvodu přijetí tří účelových dotací z 
Fondu sportu a volného času kraje na projekty ve školství. 

 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola 
paragr

af 
pol. 

účelov
ý znak 

prvek 
rozpoč

tu 
popis 

částka 
změny 

RP040
6 

714 - OŠ 3113 5331 009 2045 
ZŠ Příbram - Březové Hory, 
Prokopská 337 - dotace z Fondu 
sportu a volného času 

13 600,00 



RP040
6 

714 - OŠ 3113 5331 009 2046 
ZŠ Příbram II, Jiráskovy sady 273 
- dotace z Fondu sportu a 
volného času 

40 000,00 

RP040
6 

714 - OŠ 3113 5331 009 2047 
ZŠ Příbram VII, 28. října 1 - 
dotace z Fondu sportu a volného 
času 

55 400,00 

RP040
6 

741 - OE   4122 009 2043 
"Divadelní hrátky pro malé i 
puberťáky - primární prevence 
pro žáky základní školy" 

40 000,00 

RP040
6 

741 - OE   4122 009 2042 
"Minimální preventivní program 
rizikového chování " 

13 600,00 

RP040
6 

741 - OE   4122 009 2041 

"Vzdělávání pedagogů v oblasti 
prevence rizikového chování 
žáků, zdravého životního stylu a 
tvorby pozitivního sociálního 
klimatu ve škole" 

55 400,00 

  
15o) Návrh změny rozpočtu města na rok 2009 na straně výdajů v rámci kapitoly 728 - sociální 
věci 

návrh změny rozpočtu města na rok 2009 na straně výdajů  v rámci kapitoly 728 - sociální věci. 
 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola 
paragr

af 
pol. 

účelov
ý znak 

prvek 
rozpoč

tu 
popis 

částka 
změny 

RP039
0 

728 - 
OSV 

4319 5137   406 
Drobný hmotný dlouhodobý 
majetek 

-60 000,00 

RP039
0 

728 - 
OSV 

4319 5169   410 Nákup služeb 40 000,00 

RP039
0 

728 - 
OSV 

4319 5021   402 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 

  
15f) Návrh změny rozpočtu města na rok 2009 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE 
(dotace) v souvislosti s přijetím podpory v rámci programu OPŽP na realizaci projektu 
"Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Příbram VII, 28 října 1". 
          II.   d o p o r u č u j e  ZM 

 schválit návrh změny rozpočtu města na rok 2009 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE 
(dotace) v souvislosti s přijetím podpory v rámci programu OPŽP na realizaci projektu "Realizace 
energetických úspor v objektu ZŠ Příbram VII, 28 října 1". 

  
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola 
paragr

af 
pol. 

účelov
ý znak 

prvek 
rozpoč

tu 
popis 

částka 
změny 

RP039
2 

741 - OE   4116   1830 
Předpoklad - inv. dotace ČOV, 
AN, ÚAP 

-
6 927 571,80 

RP039
2 

741 - OE   4116 90001 2026 Neinvestiční dotace - ZŠ 28. října 8 865,50 

RP039
2 

741 - OE   4118 15370 2029 
Neinvestiční dotace - ZŠ 28. října 
EU 

150 713,50 

RP039
2 

741 - OE   4218 15835 2028 
Investiční dotace  - ZŠ 28. října - 
FS EU 

6 391 993,20 

RP039
2 

741 - OE   4216 90877 2027 Investiční dotace - ZŠ 28. října 375 999,60 

  
                                                                                                hl.  pro  6 
  
 



16) Žádost ředitele Divadla A. Dvořáka o odpis nedobytné pohledávky za firmou INVESTA a.s. 
ve výši 30 000,- Kč 
R.usn.č.1141/2009 
Rada    s c h v a l u j e  

žádost ředitele Divadla A. Dvořáka Příbram o odpis nedobytné  pohledávky za firmou 
INVESTA a.s. ve výši 30 000,- Kč       
  

                                                         hl.  pro  6 
  
17) Návrh  na  prominutí místního  poplatku  za  provoz  systému   shromažďování,  sběru,  
přepravy,  třídění,  využívání  a  odstraňování  komunálních odpadů  za  rok  2009  dle 
předložených  žádostí 
R.usn.č.1142/2009 
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  2009  dle  předložených  žádostí. 
  

                                                              hl.  pro  6 
  
18) Termíny aktualizace obecně závazné vyhlášky č. 3/2008 
R.usn.č.1143/2009 
Rada     d o p o r u č u j e   ZM 

přijímat žádosti o povolení výherních hracích přístrojů na místech, která nejsou uvedena 
v příloze č. l s tím, že budou projednávány 1x ročně v ZM Příbram a na základě jeho 
rozhodnutí bude upravována příloha č. l obecně závazné vyhlášky, sběr žádostí bude 
ukončen do 30.9. kalendářního roku.  

            
        hl.  pro  6 
  
19) Usnesení Zastupitelstva města Příbram ze dne 9. 3. 2009 č. 1006/2009/ZM  
a č. 1008/2009/ZM 
R.usn.č.1144/2009 
Rada         I.    b e r e   n a     v ě d o m í  

 informaci o příjmech získaných z privatizace bytového fondu, 
 II. d o p o r u č u j e  ZM  

1)     revokovat usnesení ze dne  9. 3. 2009,  usn.  č. 1006/2009/ZM odstavec 2), 
  

2)      revokovat usnesení ze dne   9. 3. 2009,  usn. č. 1008/2009/ZM v bodě II.,  odstavec 
2). 

                                                         hl.  pro  6 
20) Návrh z jednání bytové komise ze dne 10.12.2009 
R.usn.č.1145/2009 
Rada       s c h v a l u j e  

1) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 v Pb IV, Březnická 158, 1+1,     exekuční 
směna, na 6 měsíců,  
2) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 v Pb IV, Březnická 158, 1+1,  na 1 rok, 
3) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 19 v Pb IV, Čs.armády 5, 1+0, exekuční směna 
bytu,  na 6 měsíců, 
4) zařazení uvolněného bytu č. 41 v Pb VII, Březohorská 183, 2+1, 50,56 m², dle Zásad 
k prodeji obálkovou metodou. 

                                                         hl.  pro  6 
  

R.usn. č. 1146/2009 
Rada       s c h v a l u j e           

1) zařazení uvolněného bytu č. 18 v Pb III, Dlouhá 104 , 2+0, 53,37 m², pro vybranou 
skupinu osob  veřejně prospěšných zaměstnanců  - zdravotnictví 
2)  přidělení bytu č. 16 v Pb III, Dlouhá 106 , 1+0, 37,44 m² - pro vybranou skupinu osob 
veřejně prospěšných zaměstnanců – MěÚ Příbram. 
  

                                                         hl.  pro  6  



R.usn. č. 1147/2009 
RM         n e s c h v a l u j e  

1) přidělení bytu č. 18 v Pb III, Dlouhá 104 , 2+0, 53,37 m² - byt pro vybranou skupinu osob 
veřejně prospěšných zaměstnanců – školství, 
  

  
                                                         hl.  pro  6 

  
21) Žádost o uzavření podnájemní smlouvy na prostory v domě č.p. 354 na Březových Horách 
(hřbitovní domek) se zaměstnancem Technických služeb města Příbram  
R.usn.č.1148/2009 
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření podnájemní smlouvy s žadatelem po dobu zaměstnání u    Technických služeb 
města Příbram za smluvní nájem ve výši 2.500,-- Kč měsíčně + zálohy na služby, které se 
budou jednou ročně zúčtovávat. 

  
                                                         hl.  pro  6 

  
  
22) Informace o  havárii na vodovodním řádu v areálu v Příbrami VIII, Školní ul. č.p.129 a 146  a 
žádost o schválení způsobu úhrady ztráty na vodném a stočném 
R.usn.č.1149/2009 
Rada        I.  b e r e   n  a   v ě d o m í 

informaci o havárii na vodovodním řádu v areálu v Příbrami VIII, Školní ul.  č.p.129 a 146, 
  

               II.  s c h v a l u j e     
úhradu ztráty na vodném a stočném ve výši 270.494,93 Kč z prvku 491 – opravy   
nebytových prostor. 

  
                                                         hl.  pro  6 

  
23) Žádost nájemkyně nebytového prostoru v Příbrami VIII, ul. Čechovská č.p. 114, o schválení 
podnájmu 
R.usn.č.1150/2009 
Rada    s c h v a l u j e  

podnájem části nebytových prostor v Příbrami VIII, ul. Čechovská č.p. 114, pro Červený kříž, 
úřad oblastního spolku, se sídlem Příbram VIII, Čechovská 114, ředitelka Simona Pospíšilová, 
IČ 00425826 a Generali Pojišťovnu a.s., agenturní kancelář, vedoucí agentury PaedDr. Eva 
Holá, bytem Příbram VIII-112. 
  

                                                         hl.  pro  6 
  
24) Žádost o zřízení věc. břemene uložení kabelové telef. přípojky v k. ú. Příbram - oblast 
Balónky.  
R.usn.č.1151/2009 
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení kabelové telef. přípojky k areálu QINN PLASTICS ve 
prospěch spol. Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Praha 4, Za Brumlovkou 266/2 přes 
pozemek v k. ú. Příbram, který je  ve vlastnictví města Příbram a to : 
poz. p. č. 3096/1  komunikace  III.tř.       

                                          podélné uložení v krajnici-pomocný pozemek  za cenu 100,-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 

  
 



25) Žádost  o zřízení věc. břemene uložení telekomunikačního vedení v  k. ú. Háje u    Příbramě. 
R.usn.č.1152/2009 
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení telekomunikačního vedení ve prospěch spol.  Telefónica 02 
Czech Republic, a.s., Praha 4, Za Brumlovkou 266/2 přes pozemky v k.  ú. Háje u Příbramě, 
které jsou  ve vlastnictví města Příbram a to : 

 poz. p. č. 636/3 komunikace  III.tř.       
                            podélné uložení v krajnici-pomocný pozemek           za cenu 100,- Kč/bm   

poz. p. č. 663/3 ostat. pozemky                                                za cenu 100,- 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 

  
Jednání opustil p. Václav Černý počet přítomných členů RM 5 
  
26) Žádost o zřízení věc. břemene uložení kabelové telef. přípojky v k. ú. Kozičín. 
R.usn.č.1153/2009 
Rada     s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení kabelové telef. přípojky k čp. 49 v obci Kozičín ve   prospěch 
spol. Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Praha 4, Za Brumlovkou 266/2 přes pozemek v k. ú. 
Kozičín, který je  ve vlastnictví města Příbram a to : 
poz. p. č. 269/1  komunikace  III.tř.       

                              přechod komunikace podvrtem  za cenu 200,-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  5 

  
27) Žádost o zřízení věc. břemene uložení kabelového vedení NN v  k. ú. Orlov 
R.usn.č.1154/2009 
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN ve prospěch spol. ČEZ Distribuce, 
a.s., Teplická 874/8, Děčín  4 přes pozemek v k. ú. Orlov, který je ve vlastnictví města 
Příbram a to : 
poz. p. č. 191/1 – komunikace III.tř. 

                                                    křížení komunikace za cenu 1 500,-  Kč/bm 
                                                   podélné uložení v komunikaci za cenu  400,- 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  5 
  

Do jednání se vrátil p.Václav Černý počet přítomných členů RM je 6 
  
28) Žádost o vyjádření vlastníka pozemků k navrženým stavebním uzávěrám dle požadavku 
DIAMO, s.p. pro jámu Skorotínská, jámu Starý Skorotín a štolu Jánská. 
R.usn.č.1155/2009 
Rada    s c h v a l u j e  

předložený rozsah stavebních uzávěr na pozemcích ve vlastnictví města Příbram 
v k.ú.Trhové Dušníky : 
na pozemku p. č. 485/1 pro jámy Skorotínská a Starý Skorotín (kutací jáma Na Valše)   –  
bezpečnostní pásma ve tvaru kružnice o poloměru 25 m 



na pozemcích p. č. 453/10, 456/4, 466/4, 466/5 pro štolu Jánská – bezpečnostní pásmo 
obdélníkového tvaru o rozměrech 30 m x 15 m.   
  

                                                         hl.  pro  6 
  
29) Žádost o ukončení smlouvy o pronájmu pozemků pod zahrádkou v zahr. kolonii Brod 
R.usn.č.1156/2009 
Rada    s c h v a l u j e  

ukončení smlouvy o pronájmu  pozemků p. č. 4170/86 o výměře 194 m2 a  p. č. 4172/211 o 
výměře 152 m2, oba pozemky v k. ú. Příbram, uzavřené  dne 24.11.2009 mezi nájemcem a 
městem Příbram. Ukončení smlouvy bude ke dni 31.12.2009.   

                                                         hl.  pro  6 
  
30) Žádost o zřízení věc. břemene uložení kabelového vedení NN v obl. ul. Mariánská. 
R.usn.č.1157/2009 
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN ve prospěch spol. ČEZ Distribuce, 
a.s., Teplická 874/8, Děčín 4 přes pozemky v k. ú. Březové Hory, které jsou ve vlastnictví 
města Příbram a to : 
poz. p. č. 604/1 – komunikace II.tř. 

                             uložení v chodníku za cenu 100,- Kč/bm 
                             křížení komunikace za cenu  2 500,- Kč/bm 

 poz. p. č. 648    – komunikace II.tř. 
                             křížení komunikace za cenu 2 500,- Kč/bm 
                             podélné uložení v komunikaci  za cenu 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 
  
31) Opakovaná žádost o odprodej části pozemku p. č.  165/1  k. ú. Brod  u Příbramě 
R.usn.č.1158/2009 
Rada   I.   n e d o p o r u č u j e 

schválit  prodej části pozemku p. č.  165/1, část z celkové výměry 673 m2 k. ú. Brod u   
Příbramě žadatelce tak, aby zůstala průchodnost – průjezdnost poz. p. č. 4078/3 k. ú. Příbram, 
za cenu 100,-Kč/m2 (jako zahrádky v zahr. koloniích).  
II.   u k l á d á  
Městské realitní kanceláři  odstranit stávající oplocení. 
  

                                                          hl.  pro  5 
                                                                               zdržel se 1 (p. S. Růžička) 
  
  
  
32) Žádost o směnu pozemků v katastru města  Příbram mezi ŘSD ČR Praha  a městem 
Příbram vč. doplatku.  
R.usn.č.1159/2009 
Rada         d o p o r u č u j e  ZM 

a) schválit částečnou revokaci usnesení ZM č. 285/2007 bod 1) ze dne 14.5.2007 
  

b) schválit směnu pozemků v k. ú. Příbram 
p. č.  74/24 o výměře 10 m2, 1282/2 o výměře 884 m2, 1310/11 o výměře 125 m2, 
3624/64 o výměře 170 m2, 3624/65 o výměře 380 m2, 3871/10 o výměře 399 m2, 3871/14 
o výměře 22 m2, 4586/2 o výměře  4 m2, 4741/6  o výměře 5 867 m2, 4750/7 o výměře 37 
m2, 4828/2 o výměře 179 m2, 4832/1 o výměře 287 m2, 3226/7 o výměře 100 m2, 4125/5 
o výměře 76 m2, 4151/1 o výměře 134 m2, 4151/5 o výměře  7 m2,  4152/3 o výměře  54 
m2, 4155/13 o výměře 3 m2 (o celkové výměře 8 738 m2)  ve vlastnictví   Ředitelství silnic 
a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4  



za pozemky, vyznačené na  geom. plánu č. 4258-101/2007,  p. č. 2272/1 o výměře 4 636 
m2, 2274/26  o výměře  2 523 m2, 2272/168 o výměře  5 097 m2, 2106/4 o výměře 113 
m2 (o celkové výměře 12 369 m2)  ve vlastnictví města Příbram   
s doplatkem ze strany ŘSD ČR za rozdílnou výměru pozemků  3 631 m2  oceněnou  
aktuálním znaleckým posudkem dle vyhlášky.  Znal. posudek vyhotoví ŘSD ČR na své 
náklady.  

  
                                                         hl.  pro  6 

  
33) Žádost o prodej části p. č. 172/8 a části p. č. 172/7 v k. ú. Lazec 
R.usn.č.1160/2009 
Rada    s t a h u j e   

materiál  z dnešního jednání 
                                                         hl.  pro  6 

  
34) Žádost o zbudování dočasné podpůrné konstrukce nově vysazeného živého plotu 
R.usn.č.1161/2009 
Rada    s c h v a l u j e  

vydání souhlasu Společenství vlastníků, Čechovská 111 v Příbrami VIII,  k již umístěné 
podpůrné konstrukci  (výška max. 80 cm) k nově vysazenému živému plotu na p. č. 715/163  
v k. ú. Březové Hory a p. č. 4232/40 v k. ú. Příbram za podmínek: ponechání volného přístupu 
k rozvaděči veřejného osvětlení, konzultace úpravy stávajících dřevin živého plotu 
s příslušným pracovníkem Technických služeb města Příbram (veřejná zeleň). 
Tento souhlas má platnost  2 roky. 

    
                                                         hl.  pro  6 

  

35) Prodej pozemku p. č. 4606/17   v k. ú. Příbram – ČR ÚZSVM  

R.usn.č.1162/2009 
Rada       d o p o r u č u j e   ZM 

výkup p. č. 4606/17 v k. ú. Příbram od ČR ÚZSVM, Praha za cenu 145.000,-Kč. Návrh 
kupní smlouvy je nedílnou součástí tohoto materiálu. 

                                                         hl.  pro  6 
  
36) Žádost o prodej části p. č. 2233/4 v k. ú. Příbram 
R.usn.č.1163/2009 
Rada    n e d o p o r u č u j e   ZM 

prodej části p. č. 2233/4 v k. ú. Příbram o rozměru 15m x 5m v k. ú. Příbram žadateli, za cenu 
…….Kč/m2 (přesná výměra bude určena po zaměření). 

                                                         hl.  pro  6 
  
37) ČR Diamo, s. p. - bezúplatný převod pozemků v k. ú. Březové Hory 
R.usn.č.1164/2009 
Rada      d o p o r u č u j e   ZM  

bezúplatný převod pozemků vše v katastrálním území Březové Hory z vlastnictví ČR Diamo, 
s.p. do vlastnictví Města Příbram: 
p. č. st. 1800, p. č. 131/8, p. č. 183/3, p. č. 479/1, p. č. 479/3, p. č. 479/4, p. č. 479/5, p. č. 
479/8, p. č. 479/10, p. č. 479/11, p. č. 479/12, p. č. 479/13, p. č. 479/14, p. č. 479/36, p. č. 
479/59, p. č. 479/62, p. č. 479/65, p. č. 479/66, p. č. 479/67, p. č. 479/70, p. č. 479/71, p. č. 
479/77, p. č. 479/78, p. č. 479/89, p. č. 479/90, p. č. 515/1, p. č. 515/4, p. č. 515/5, p. č. 515/8, 
p. č. 515/13, p. č. 515/14, p. č. 515/15, p. č. 515/16, p. č. 515/17, p. č. 515/18, p. č. 515/19, 
p. č. 515/20, p. č. 515/21, p. č. 515/23, p. č. 515/34, p. č. 515/54, p. č. 515/62, p. č. 515/67, 
p. č. 515/71, p. č. 515/74, p. č. 515/88, p. č. 515/90, p. č. 515/92, p. č. 515/94, p. č. 515/96, 
p. č. 515/100, p. č. 515/102, p. č. 515/106, p. č. 515/114, p. č. 515/115, p. č. 515/118, p. č. 
515/147, p. č. 515/148, p. č. 515/149, p. č. 515/187, p. č. 515/205, p. č. 515/206, p. č. 650/3, 
p. č. 650/4, p. č. 690/7, p. č. 690/8, p. č. 690/9, p. č. 690/10, p. č. 715/12, p. č. 715/13, p. č. 
715/17, p. č. 715/18, p. č. 715/22, p. č. 715/23, p. č. 715/27, p. č. 715/34, p. č. 715/38, p. č. 
715/67, p. č. 715/72, p. č. 715/73, p. č. 715/129, p. č. 717, p. č. 715/164, p. č. 479/75, p. č. 



479/76, p. č. 479/69, p. č. 515/215, p. č. 515/175, p. č. 515/176, p. č. 515/173, p. č. 515/179, 
p. č. 515/181, p. č. 515/177, p. č. 715/155, p. č. 715/156, p. č. 715/157  a   dle gpl. č. 1523-
32/2009 nově oddělený pozemek p. č.  515/41 o vým. 15.153 m2. 
Zároveň Město Příbram prohlašuje, že shora uvedené nemovitosti nebude využívat ke 
komerčním účelům. 

                                                         hl.  pro  6 
  
38) Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram a nové projednání odkupu 
nemovitostí v k.ú. Chřešťovice  
R.usn.č.1165/2009 
Rada      d o p o r u č u je   ZM 

1)     schválit revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram, č. usn. 1321/2009/ZM ze  dne 
9. 11. 2009.  

2)    výkup budovy bez čp/če   na st. p. č. 167 včetně st. p. č. 167 o výměře 
57 m2 a p. č. 377/11 o výměře 395 m2 v k. ú. Chřešťovice, obec Albrechtice nad Vltavou 
odČR ÚZSVM, Praha, za kupní cenu 538 000,- Kč . 

                       
                                                          hl.  pro  6 
  

39)  1) Uzavření nájemních smluv na pronájem pozemků v k. ú. Příbram 
2) Přímý prodej pozemků  v k.ú. Příbram, které jsou ve vlastnictví ČR ÚZSVM, Praha do 
vlastnictví Města Příbram  
  
R.usn.č.1166/2009 
Rada      I.  s c h v a l u j e  

1) uzavření nájemní smlouvy na pronájem p. č. 4237/6 v k. ú. Příbram, který je ve   vlastnictví 
ČR ÚZSVM, Praha za  cenu 11 180,- Kč/rok, na dobu určitou od 15.01.2010 do 14.01.2018, 
vč. úhrady za bezesmluvní užívání pozemku za období od  20.10.2007 do 14.01.2010 ve výši 
25.025,- Kč. Návrh nájemní smlouvy č.j. UZSVM/SPB/11264/2009-SPBM  je nedílnou 
součástí tohoto materiálu. 

  
2) uzavření nájemní smlouvy na pronájem p. č. 4606/16 v k. ú. Příbram, který je ve vlastnictví 
ČR ÚZSVM, Praha  za  cenu 13.940,- Kč/rok, na dobu určitou od 15.01.2010 do 14.01.2018, 
vč. úhrady za bezesmluvní užívání pozemku za období od  20.10.2007 do 14.01.2010 ve výši 
31.203,- Kč. Návrh nájemní smlouvy č.j.  UZSVM/SPB/11423/2009-SPBM je nedílnou 
součástí tohoto materiálu. 

  
3)uzavření nájemní smlouvy na pronájem p. č. 504/2 v k. ú. Příbram, který je ve vlastnictví 
ČR ÚZSVM, Praha za  cenu 2.010,- Kč/rok, na dobu určitou od 15.01.2010 do 14.01.2018, 
vč. úhrady za bezesmluvní užívání pozemku za období od  20.10.2007 do 14.01.2010 ve výši 
4.499,- Kč. Návrh nájemní smlouvy č.j.  UZSVM/SPB/11215/2009-SPBM je nedílnou součástí 
tohoto materiálu.   
  

            II.   d o p o r u č u j e   ZM 
schválit přímý prodej pozemků, které jsou ve vlastnictví ČR ÚZSVM, Praha:  p. č. 504/2 za 
kupní cenu 20.130,- Kč, p. č. 4237/6 za kupní cenu 111.830,- Kč a p. č. 4606/16 za kupní 
cenu 139.400,- Kč vše v k. ú. Příbram do vlastnictví Města Příbram. 

  
                                                         hl.  pro  6 

  
40) Žádost o pronájem pozemků k umístění reklamních poutačů na ul. Evropská   poz. p. č. 
3146/1 k. ú. Příbram.  
R.usn.č.1167/2009 
Rada    s c h v a l u j e  

pronájem částí pozemku p. č. 3146/1 ( 1 ks x 5,1/02 = 1,02 m2 - umístění a výměra budou 
upřesněny po zaměření) k. ú. Příbram společnosti DIRTECHO MEDIA, s.r.o., se sídlem 
Příbram VI-Bř.Hory 260, k umístění dvou až čtyřech kusů reklamních poutačů na dobu 
neurčitou za cenu dle nabídky žadatele 20 000,-Kč/jeden poutač/rok, tj. při dvou poutačích  
celkem 40 000,- Kč/rok, při čtyřech poutačích celkem 80 000,-Kč/rok.  

                                                         hl.  pro  6 



41) Revokace usnesení RM č. 621/2009 ze dne 22.6.2009 a žádost o zřízení věc. břemene 
uložení kabel. vedení NN v oblasti spol. ZAT. 
R.usn.č.1168/2009 
Rada    s c h v a l u j e  

1)  revokaci usnesení RM č. 621/2009 ze dne 22.6.2009 
  

2) zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN ke garážím a umístění   pojistkové 
skříně ve prospěch ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4 , přes pozemky  ve vlastnictví 
města Příbram v k.ú.Příbram  a to : 
poz. p. č. 2879/1   místní komunikace III.tř.   
                podélné uložení v krajnici                                za cenu 100,-Kč/bm 
poz. p .č. 2879/88 překop účelové komunikace             za cenu 100,-Kč/bm 
poz. p. č. 2879/88 umístění pojistkové skříně                za cenu 500,-Kč/kus. 
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 převod provozních prostředků roku 2009 do investic 
(Materiál byl stažen z programu jednání.) 
  
43) Žádost  Divadla A. Dvořáka Příbram o  změnu výše nákladů na reprezentaci  
R.usn.č.1169/2009 
Rada    s c h v a l u j e  

žádost ředitele Divadla A. Dvořáka Příbram o změnu výše nákladů na reprezentaci. 
  

                                                        hl.  pro   3 
                                                                              proti    0 
                                                                              zdržel se 3  
Návrh nebyl schválen nadpoloviční většinou hlasů. 
  
44) Žádost občanského sdružení zdravotně postižených ORFEUS o partnerství města Příbram 
v realizaci projektu financovaného z EF 
R.usn.č.1170/2009 
Rada    s o u h l a s í  

s uzavřením smlouvy s občanským sdružením zdravotně postižených ORFEUS o partnerství 
města Příbram v realizaci projektu financovaného z EF. 
  

                                                         hl.  pro  6 
  
45) Informace o VŘ na prodej býv. hospody v Kozičíně vč. pozemků 
(Materiál byl  stažen  z programu  jednání ) 

  
46) Žádost ředitelky Základní školy, Příbram VIII, Školní 75 o souhlas s přijetím sponzorského 
daru 
R.usn.č.1171/2009 
Rada    s o u h l a s í  

s přijetím daru ve výši 2.064,- Kč pro Základní školu, Příbram VIII, Školní 75 od  firmy Stavel 
Příbram, s.r.o. jako příspěvku na opravy vadného jištění a zásuvkového okruhu. 

                                                         hl.  pro  6 
  
47) Pronájem nebytového prostoru č. 701 v Příbrami I, nám. T.G.Masaryka č.p. 98 
R.usn.č.1172/2009 
Rada     I.   r u š í  

výběrové řízení na  pronájem nebytového prostoru č. 701 v Příbrami I, nám. T.G.Masaryka 
č.p. 98. 

  



             II.  s c h v a l u j e  
prodloužení  nájemní smlouvy stávajícímu nájemci nebytového prostoru č. 701        v Příbrami 
I,  nám. T. G. Masaryka č.p. 98,  do 31.01.2010. 
  

             II.   u k l á d á  
Městské realitní kanceláři vyhlásit nové výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru č. 
701 v Příbrami I,  nám. T.G.Masaryka č.p. 98. 

  
                                                         hl.  pro  6 

  
  
  
  
  
  
48)Různé      
  
  
  
  

O v ě ř o v a t e l é: 
  
  
  
  
  

…………………………….                                                 …………………………. 
                    Ing. Bohumil Kortus         
                                              p. Svatopluk 
Chrastina 

  
  
  

……………………………. 
MVDr. Josef Řihák 

  
  
  
  
Příbram,  28.12.2009     
Zapsala:  Jaroslava Řehková 
 


