
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 26.04.2010 

od 13.00 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: Ing. Bohumil Kortus 
                                                                  p. Svatopluk Chrastina 
  

  
2) Program včetně návrhů změn a doplňků 
  
Program byl upraven a doplněn na celkový počet 61 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. Návrh na uzavření nájemní smlouvy na kadeřnictví na Zimním stadionu 
7. Návrh na uzavření nájemní smlouvy na restauraci na Zimním stadionu 
8. Informace o průběhu zimní údržby místních komunikací ve městě Příbram od 1.1.2010 do 31.3.2010 
9. Řešení umístění nalezených psů na území města Příbram při naplnění kapacity psího útulku „Maják“ 

provozovaného TS města Příbrami 
10. Žádost o navýšení rozpočtu – rekonstrukce varhan v kapli na hřbitově – Příbram I 
11. Stanovení počtu členů ZM Příbram pro volební období 2010-2014 
12. Informace – Počet volebních obvodů pro volby do ZM Příbram 2010 
13. Návrh termínů jednání RM a ZM na II. pololetí 2010 
14. Financování činnosti osadních výborů 
15. Odstranění havarijního stavu vodovodních šoupat v ulicích Čs. Armády, Příbram IV 
16. REALSTAV MB – terénní úpravy pozemku č.parc.155/1 v k.ú. Brod u Příbramě – žádost o souhlas 

města 
17. ProfiOdpady s.r.o. – žádost o předběžné stanovisko města k záměru 
18. Návrh Nařízení Města č. 1/2010, kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování a zmírňování 

závad ve sjízdnosti a schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic ……. 
19. Seznam přidělených bytů v DPS za I. čtvrtletí 2010 a nevyřízených žádostí k 19.03.2010 
20. Žádost o příspěvek na provoz neziskového projektu v roce 2010 www.sedesatka.cz realizována o.s. 

CENTRED 
21. Žádost o přijetí finančního daru 
22. Převzetí záštity nad XXXII. ročníkem Rally Příbram 
23. Žádost Středočeské krajské organizace Pionýra – Bambiriáda 
24. Dotace na sportovní aktivity v Příbrami pro rok 2010 

http://www.sedesatka.cz/


25. Návrh na vyhlášení konkursního řízení na funkci ředitele mateřské školy 
26. Bezúplatný převod majetku mezi městem Příbram a Středočeským krajem a záměr města Příbram zřídit 

městský dům dětí a mládeže 
27. Informace o výsledcích kontrol na Waldorfské škole a návrhy opatření vůči řediteli školy 
28. Žádost ředitelky ZŠ Školní, Mgr. o souhlas s potvrzením smlouvy o výpůjčce a o souhlas s úhradou 

nákladů na odpisy 
29. Rozpočtové změny: 

a) RZ0009 – OŠ 
b) RZ0010 – 719 OOVV 
c) RZ0011 – 719 OOVV 
d) RZ0012 - OE 
e) RZ0014 – OŽP 
f) R0015 - OKSIS 

30. Zpráva o vývoji hospodaření města Příbram a jím zřízených organizací a čerpání rozpočtu za rok 2009 
31. Návrh na vyhlášení 2. VŘ na poskytování půjček z fondu FOM  v r. 2010 
32. Žádost paní V. Procházkové o převod bytu do osobního vlastnictví 
33. Výpověď Smlouvy o nájmu NP č. 701 v Příbrami VII/303 
34. Výpověď Smlouvy o nájmu NP č. 701 v Příbrami VIII/117 
35. Nabídka úplatného převodu budov provozního areálu, který je ve vlastnictví ČR MěBP Příbram s.p. v 

likvidaci 
36. Žádost o uzavření nájemní smlouvy vč. úhrady za bezesmluvní užívání pozemků v k.ú. Lazec 
37. Uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce nemovitostí ze dne 12.01.2006 
38. Výkup p.č. 208/8 v k.ú. Orlov 
39. Prodej části p.č. 715/10 v k.ú. Březové Hory 
40. Žádost o vyjádření vlastníka pozemků k navržené stavební uzávěře pro jámu Jarošovka 
41. Žádost o zřízení věc. břemene uložení plynovodu STL a vodovod. řadu v k. ú. Zdaboř a Narysov 
42. Žádost o zřízení věc. břemene uložení plynovodu v ul. S. K. Neumanna 
43. Žádost o zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení VN, NN a trafostanice v oblasti 

zahr.kolonie Pod Jánem 
44. Návrh na částečnou revokaci usnesení ZM č. 1252/2009 
45. Žádost o zřízení věc. břemene uložení plynovodu v oblasti nám. Arnošta    z Pardubic  
46. Žádost o zřízení věc. břemene rekonstruovaného NTL plynovod. řadu vč. přípojek v ul. Pod 

Hvězdárnou a Hlinomazova                                                                  
47. Žádost o zřízení věc. břemene uložení dešťové kanalizace přes poz. p. č. 622 v k. ú. Háje u Příbramě 
48. Žádost o zřízení věc. břemene uložení kabelového vedení NN v ul. Zelená  
49. Žádost o zřízení věc. břemene uložení plynovodu VTL pro Kovohutě 
50. Žádost o zřízení věc. břemene uložení telekomunikačního vedení v obl. Nové Hospody 
51. Žádost o zřízení věc. břemene uložení přípojky NN v ul. Zdabořská 
    

52. RENGL, s.r.o., Liberec – žádost o vyjádření města Příbrami k územnímu souhlasu pro umístění 2 ks 

plakátovacích ploch v areálu ON Příbram 
53. Návrh na povolení výjimky ze stavebních uzávěr Klementské žíly a jámy 25. únor pro záměr stavby 

„Vestavba bytů správce areálu Bohutínského dolu“ na parc.č. 54 k.ú. Kozicín 
54. Dětský fotbalový turnaj v Ledro Vally 
55. Souhlas se zahraniční cestou do Kežmaroku 
56. Žádost obce Milín o bezplatné poskytnutí 10 ks mobilních toalet a zajištění bezplatné kyvadlové 

dopravy na akci „Slivice 2010“ 
57. Návrh na pronájem občerstvení na Novém rybníku 
58. Návrh schválení finančního vypořádání hospodářského výsledku příspěvkových organizací zřízených 

městem Příbram za rok 2009 
59. Provozně bezpečnostní řád pro dopravní terminál autobusového nádraží Příbram 
60. Žádost obce Milín – bezúplatné poskytnutí pódia a odpadkových košů 
61. Různé 

  

  
R.usn.č.324/2010        
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) Návrh na uzavření nájemní smlouvy na kadeřnictví na Zimním stadionu v Příbrami 
R.usn.č.325/2010 
Rada    s c h v a l u j e  
nájemní smlouvu na kadeřnictví a kosmetiku na Zimním stadionu v Příbrami pro žadatelku dle návrhu smlouvy 

v příloze č.2.     
  
                                                                 hl. pro 6 
  
7) Návrh na uzavření nájemní smlouvy na restauraci na Zimním stadionu v Příbrami 
R.usn.č.326/2010 
Rada    s c h v a l u j e  
nájemní smlouvu na pronájem restaurace na Zimním stadionu v Příbrami pro žadatele dle návrhu smlouvy 

v příloze č.2. 
  
                                                                 hl. pro 6 
  
8) Informace o průběhu zimní údržby místních komunikací ve městě Příbram od 1.1.2010 do 31.3.2010 
R.usn.č.327/2010 
Rada     I.   b e r e    n a    v ě d o m í 
předloženou informaci o průběhu provádění zimní údržby místních komunikací v lednu – březnu r. 2010. 
  

II.        d o p o r u č u j e ZM 
vzít na vědomí „Informace o průběhu zimní údržby místních komunikací ve městě Příbram od 1.1.2010 do 

31.3.2010. 
  
                                                                 hl. pro 6 
  
9) Řešení umístění nalezených psů na území města Příbram při naplnění kapacity psího útulku „Maják“ 

provozovaného Technickými službami města Příbrami 
R.usn.č.328/2010 
Rada    s c h v a l u j e 
           stažení předloženého materiálu č. 9 z dnešního programu jednání. 
  
                                                                 hl. pro 6 
  
10) Žádost o navýšení rozpočtu – rekonstrukce varhan v kapli na hřbitově – Příbram I 
R.usn.č.329/2010 
Rada    s o u h l a s í  
s navýšením rozpočtu Technických služeb města Příbrami, p.o. na r. 2010 o částku 107 000,- Kč na opravu 

varhan v kapli – hřbitov – Příbram I. 
  
                                                                 hl. pro 6  

11) Stanovení počtu členů zastupitelstva města Příbram pro volební období 2010-2014 
R.usn.č.330/2010 
Rada    d o p o r u č u j e ZM 

stanovit počet členů ZM pro volební období 2010 – 2014 v počtu 25. 
  

                                                                 hl. pro 6  
 



12) Počet volebních obvodů pro volby do zastupitelstva města Příbram 2010 
R.usn.č.331/2010 
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 
            počet volebních obvodů pro volby do zastupitelstva města Příbram 2010“. 
 

II.   d o p o r u č u j e ZM 
schválit jeden volební obvod pro volby do ZM. 
                                                                 hl. pro 6 
  
13) Návrh termínů jednání rady a zasedání zastupitelstva města na II. pololetí 2010 
R.usn.č.332/2010 
Rada    I.   s c h v a l u j e  

termíny jednání RM v II. pololetí 2010 takto: 
16.08.2010, 30.08.2010, 13.09.2010 
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 pro I. a II. pololetí 2010 
takto: 28.6., 6.9. 2010. 
Zastupitelstvo města bude zasedat vždy od 15.00 hod.  

  
                                                                 hl. pro 6 

14) Financování činnosti osadních výborů 
R.usn.č.333/2010 
Rada    s c h v a l u j e  
„Poskytnutí finančního daru předsedům osadních výborů z rozpočtu města na rok 2010“ formou „Smlouvy o 

poskytnutí finančního daru pro účely Osadního výboru  
v roce 2010“ ve výši: 

OV Příbram V – Zdaboř ………………………….5.000,-Kč 
OV Příbram VI – Březové Hory ………………….5.000,-Kč 
OV Nová Hospoda ……………..…………………5.000,-Kč 
OV Kozičín ………………………………………. 3.500,-Kč 
OV Lazec ………………………………………… 3.500,-Kč 
OV Orlov …………………………………………   3.500,-Kč 
OV Zavržice …………………………………….. . 3.500,-Kč 
OV Žežice ……………………………………….. .5.000,-Kč 
OV Jesenice……………………………………….3.500,-Kč 
OV Sázky…………………………………………. 3.500,-Kč 

  
                                                                 hl. pro 6 
  
15) Odstranění havarijního stavu vodovodních šoupat v ulici Čs. Armády, Příbram IV 
R.usn.č.334/2010 
Rada    b e r e   n a    v ě d o m í  
odstranění havarijního stavu 4 ks vodovodních šoupat a 1 ks podzemního požárního hydrantu v ulici Čs. 

Armády, Příbram IV. Odstranění havárie společností 1. SčV, a.s. za částku 149.303,- Kč včetně DPH bylo již 

odsouhlaseno poradou starosty dne 12.4.2010. 
  
                                                                 hl. pro 6 
  
16) REALSTAV MB – terénní úpravy pozemku č. parc. 155/1 v k.ú. Brod u Příbramě – žádost o souhlas 

města 
R.usn.č.335/2010 
Rada    I.   n e s o u h l a s í  
s navrhovanými terénními úpravami pozemku č. parc. 155/1 v k.ú. Brod u Příbramě dle žádosti spol. s r.o. 

REALSTAV MB ze dne 18.03.2010 
  

 



             II.   t r v á  
na původním stanovisku města Příbram k zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí k záměru „Recyklační centrum stavebních a demoličních odpadů. 
  
                                                                 hl. pro 6 
  
17) ProfiOdpady s.r.o. – žádost o předběžné stanovisko města k záměru 
R.usn.č.336/2010 
Rada    t r v á 
na posuzování záměru „ ProfiOdpady s.r.o. – zařízení ke sběru, výkupu, úpravě tříděním a krátkodobému 

skladování odpadů procesem EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 
  
                                                                   hl. pro 6  
  
18) Návrh Nařízení Města č. 1/2010, kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování  a zmírňování 

závad ve sjízdnosti a schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic při provádění 

zimní údržby a vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní 

význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňování sněhu a náledí 
R.usn.č.337/2010 
Rada    s c h v a l u j e  
návrhNařízení Města č. 1/2010, kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování a zmírňování závad ve 

sjízdnosti a schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic při provádění zimní údržby a 

vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje 

sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. 
  
                                                                 hl. pro 6 
  
19) Seznam přidělených bytů v DPS za I. čtvrtletí 2010 a nevyřízených žádostí k 19.03.2010  
R.usn.č.338/2010 
Rada    b e r e    
na vědomí seznam přidělených bytů v DPS za I. čtvrtletí 2010 a nevyřízených žádostí k 19.03.2010. 
                                                                 hl. pro 6 
  
20) Žádost o příspěvek na provoz neziskového projektu v roce 2010 www.sedesatka.cz realizována 

občanským sdružením CENTRED o.s  
R.usn.č.339/2010 
Rada    n e s c h v a l u j e  

poskytnutí finančního příspěvku ve výši……….Kč, pro občanské sdružení CENTRED o.s. 
  
                                                                 hl. pro 6 

21) Žádost o přijetí finančního daru 
R.usn.č.340/2010 
Rada    s c h v a l u j e  
přijetí finančního daru ve výši 20.000,-Kč od Nadace Jana Anderse Sladka, Vlašská 353/14, Praha 1, pro Divadlo 

A.Dvořáka Příbram na akci ,,Divadlo patří dětem“, která se koná dne 13. června 2010. 
  
                                                                 hl. pro 6 
  
22) Převzetí záštity nad XXXII. ročníkem Rally Příbram 
R.usn.č.341/2010 
Rada    s c h v a l u j e  
převzetí záštity starosty města Příbram nad XXXII. ročníkem Rally Příbram, který se bude konat ve dnech 24. - 

25. 9. 2010. 
                                                                 hl. pro 6 
  
23) Žádost Středočeské krajské organizace Pionýra – Bambiriáda 
R.usn.č.342/2010 
Rada    s c h v a l u j e  

http://www.sedesatka.cz/


1)       poskytnutí záštity starosty města Příbram nad celorepublikovou akcí Bambiriáda, která se  uskuteční ve dnech 

21.- 23.5.2010 v areálu Nového rybníka v Příbrami  
2)       bezplatné zapůjčení odpadkových košů od Technických služeb města Příbram 
3)       bezplatné zapůjčení pódia od Technických služeb města Příbram  

  
                                                                 hl. pro 6 

24) Dotace na sportovní aktivity v Příbrami pro rok 2010 
R.usn.č.343/2010 
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM 
            schválit: 
            1) Rozdělení finančních prostředků poměrem: 

a) investiční výdaje 540.000,- Kč, 
b) činnost občanského sdružení, jehož hlavní činností je sportovní vyžití mládeže  
900.000,- Kč, 
c) významné jednorázové sportovní akce a mimořádné výdaje občanského sdružení 306.000,- Kč, 

d) významné sportovní akce klubově neorganizovaných sportovců 54.000,- Kč. 
  

2) Poskytnutí dotací na sportovní aktivity pro r. 2010 dle předloženého návrhu. 
  

            II.   n e d o p o r u č u j e   ZM 
schválit dotaci žadateli SK SPARTAK Příbram, o.s.  z důvodu nedodržení závazného termínu podání žádosti dle 

Zásad č.3/2008, díl IV., čl. 7, bod 4. 
  

                                                                 hl. pro 6 
  
25) Návrh na vyhlášení konkursního řízení na funkci ředitele mateřské školy 
R.usn.č.344/2010 
Rada    v y h l a š u j e  
konkursní řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské školy Perníková chaloupka se sídlem Kutnohorská 101, 

Příbram VII dle předloženého návrhu. 
  
                                                                 hl. pro 6  
  
26) Bezúplatný převod majetku mezi městem Příbram a Středočeským krajem a záměr města Příbram 

zřídit městský dům dětí a mládeže 
R.usn.č.345/2010 
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM 
             schválit: 
1)     Bezúplatný převod následujících nemovitostí z vlastnictví města Příbram do vlastnictví    Středočeského 

kraje:  
-          Budova s č.p. 114 v Příbrami I, č. LV 10001, katastrální území Příbram na parcele č.992. 
-          Parcela č.992 o výměře 2672 m2, LV 10001, katastrální území Příbram. 
-          Parcela č. 993/1 o výměře 415 m2, LV 10001, katastrální území Příbram. 
-          Parcela č. 993/5 o výměře 352 m2, LV 10001, katastrální území Příbram 
-          Budova bez čísla popisného (šatny), č. LV 10001, katastrální území Příbram na parcele č. 993/5. 

  
2)     Bezúplatné nabytí následujících nemovitostí do vlastnictví města Příbram z vlastnictví Středočeského kraje:  

-          Budova s č.p. 294 v Příbrami IV, č. LV 7263, katastrální území Příbram na parcelách č. 2578/8, 2578/10, 

2578/4. 
-          Parcela č. 2578/1 o výměře 986 m2,č. LV 5079, katastrální území Příbram.  
-          Parcela č. 2578/4 o výměře 629 m2, č. LV 9561, katastrální území Příbram. 
-          Parcela č.2578/5 o výměře 114 m2, č. LV 9561, katastrální území Příbram.  
-          Parcela č.2578/9 o výměře 2229 m2, č. LV 5079, katastrální území Příbram. 
-          Parcela č.2578/10 o výměře 7 m2, č. LV 7263, katastrální území Příbram. 
-          Parcela č.2578/11 o výměře 38 m2, č. LV 7263, katastrální území Příbram. 
-          Parcela č.2580/13 o výměře 814 m2, č. LV 5079, katastrální území Příbram. 
-          Budova bez čísla popisného (garáž), č. LV 9561, katastrální území Příbram na parcele č. 2578/5. 
  



3)      Záměr zřídit příspěvkovou organizaci s pracovním názvem „Dům dětí a mládeže“ s tím, že zřizovací listina 

bude schválena později. 
  
II.   ukládá  
odboru právnímu podat žádost jménem pana starosty o bezúplatný převod následujících pozemků z vlastnictví 

České republiky do vlastnictví města Příbram: 
  

-          Parcela č. 2578/2 o výměře 4988 m2, č. LV 60000, katastrální území Příbram 
-          Parcela č. 2580/23 o výměře 6 m2, č. LV 60000, katastrální území Příbram 
-          Parcela č. 2578/8 o výměře 152 m2, č. LV 60000, katastrální území Příbram 

  
                                                                 hl. pro 6 
  
27) Informace o výsledcích kontrol ve Waldorfské škole a návrh opatření vůči řediteli školy 
R.usn.č.346/2010 
Rada    u k l á d á  
            odboru školství přijmout následující opatření vůči řediteli školy: 
snížit osobní příplatek o 50 % v období od 01.05 do 30.09 2010. 

  
                                                                 hl. pro 4 

                                                                  proti 2  
  
28) Žádost Mgr. Dany Křápkové, ředitelky Základní školy, Příbram VIII, Školní 75 o „souhlas 

s potvrzením smlouvy o výpůjčce“ a o souhlas s úhradou nákladů na odpisy zapůjčeného majetku 
R.usn.č.347/2010 
Rada    s o u h l a s í  
s uzavřením „Smlouvy o úhradě odpisů k interaktivní tabuli“ mezi ZŠ, Příbram VIII, Školní 75 a 2.ZŠ – Školou 

Propojení, Příkrá 67, Sedlčany. 
  
                                                                 hl. pro 6 
  
29) Rozpočtové změny (a- f) 
R.usn.č.348/2010 
Rada     s c h v a l u j e 
29a) Návrh změny rozpočtu města na rok 2010 na straně výdajů, tj. navýšení kapitoly 714 - OŠ o částku 

150.000,--Kč a snížení kapitoly 741 - OE ve stejné výši z důvodu poskytnutí půjčky Společnosti WŠ na 

základě usn. č. 1368/2010/ZM 
návrh změny rozpočtu města na rok 2010 na straně výdajů, tj. navýšení kapitoly 714 - OŠ o částku 150.000,--Kč 

a snížení kapitoly 741 - OE ve stejné výši z důvodu poskytnutí půjčky Společnosti WŠ na základě usn. č. 

1368/2010/ZM 
 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu 
popis 

částka 

změny 
RP0002 714 - OŠ 3113 5222   2243 Půjčka 150 000,00 

RP0011 741 - OE 6171 5901   660 Rezerva -150 000,00 

  

  
29b) Návrh změny rozpočtu města na rok 2010, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, ÚZ 

98216) o částku 1.821.038,--Kč a výdajů kapitoly 719 - OOVV (výkon sociálně právní ochrany dětí, ÚZ 

98216) 
návrh změny rozpočtu města na rok 2010, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, ÚZ 98216) o 

částku 1.821.038,--Kč a výdajů kapitoly 719 - OOVV (výkon sociálně právní ochrany dětí, ÚZ 98216). 
  

  
 

 



Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu 
popis 

částka 

změny 

RP0014 741 - OE   4111 98216 48 
Neinvestiční dotace SR - 

UZ 98216 
1 821 038,00 

RP0019 
719 - 

OOVV 
6171 5011 98216 1089 Platy 1 349 716,00 

RP0019 
719 - 

OOVV 
6171 5031 98216 1090 Sociální pojištění 337 432,00 

RP0019 
719 - 

OOVV 
6171 5032 98216 1091 Zdravotní pojištění 121 474,00 

RP0019 
719 - 

OOVV 
6171 5038 98216 1094 Povinné pojištění 5 668,00 

RP0019 
719 - 

OOVV 
6171 5424 98216 1861 

Náhrada mezd v době 

nemoci 
6 748,00 

  

  
29c) Návrh změny rozpočtu města na rok 2010, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE, (dotace, ÚZ 

98116) o částku 774.200,--Kč a výdajů kapitoly 719 - OOVV ( výkon přenesené působnosti v oblasti 

sociálních služeb podle zákona č 108/2006 Sb., o sociálních službách, ÚZ 98116) ve stejné výši 
návrh změny rozpočtu města na rok 2010, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE, (dotace, ÚZ 98116) o 

částku 774.200,--Kč a výdajů kapitoly 719 - OOVV ( výkon přenesené působnosti v oblasti sociálních služeb podle 

zákona č 108/2006 Sb., o sociálních službách, ÚZ 98116) ve stejné výši. 
  
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu 
popis 

částka 

změny 

RP0015 741 - OE   4111 98116 1096 

Neinvestiční dotace na 

výkon agendy státní 

správy v oblasti 

sociálních služeb - UZ 

98116 

774 200,00 

RP0018 
719 - 

OOVV 
6171 5011 98116 1103 Platy 573 822,00 

RP0018 
719 - 

OOVV 
6171 5031 98116 1104 Sociální pojištění 143 455,00 

RP0018 
719 - 

OOVV 
6171 5032 98116 1105 Zdravotní pojištění 51 644,00 

RP0018 
719 - 

OOVV 
6171 5038 98116 1108 Povinné pojištění 2 410,00 

RP0018 
719 - 

OOVV 
6171 5424 98116 1862 

Náhrada mezd v době 

nemoci 
2 869,00 

  

  
29d) Návrh změny rozpočtu města na rok 2010, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace na 

výkon státní správy) o částku 2.776.200,--Kč a výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva) ve stejné výši 
návrh změny rozpočtu města na rok 2010, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace na výkon státní 

správy) o částku 2.776.200,--Kč a výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva) ve stejné výši 
 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu 
popis 

částka 

změny 
RP0013 741 - OE   4112   23 Neinvestiční dotace SR 2 776 200,00 

RP0013 741 - OE 6171 5901   660 Rezerva 2 776 200,00 

  
 



29e) Návrh změny rozpočtu města na rok 2010, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, 

ÚZ 29008) p částku 303.044,--Kč a výdajů kapitoly 723 - OŽP (náklady na činnost odborného lesního 

hospodáře, ÚZ 29008) ve stejné výši 
návrh změny rozpočtu města na rok 2010, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, ÚZ 29008) p 

částku 303.044,--Kč a výdajů kapitoly 723 - OŽP (náklady na činnost odborného lesního hospodáře, ÚZ 29008) 

ve stejné výši.  
  
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu 
popis 

částka 

změny 

RP0010 723 - ŽP 1037 5213 29008 310 
Odborný lesní hospodář - 

PO 
303 044,00 

RP0012 741 - OE   4116 29008 1152 
Dotace na činnost 

odborného lesního 

hospodáře 
303 044,00 

  
29 f) Návrh změny rozpočtu města na rok 2010, navýšení příjmů kapitoly 741 - OE o částku 312 000,- Kč 

(neinvestiční dotace ÚZ 00603) a navýšení výdajů kapitoly 716 - OKSIS (Knihovna Jana Drdy Příbram – 

účelová dotace na „Zajištění regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji“, ÚZ 00603 ) ve stejné 

výši. 
návrh změny rozpočtu města na rok 2010, navýšení příjmů kapitoly 741 - OE o částku 312 000,- Kč 

(neinvestiční dotace ÚZ 00603) a navýšení výdajů kapitoly 716 - OKSIS (Knihovna Jana Drdy Příbram – 

účelová dotace na „Zajištění regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji“, ÚZ 00603 ) ve stejné výši. 
 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu 
popis 

částka 

změny 

RP0020 741 - OE   4122 00603 1132 
"Zajištění regionálch 

funkcí knihoven ve 

Středočeském kraji" 
312 000,00 

RP0020 
716 - 

OKSIS 
3314 5331 00603 529 

Neinvestiční dotace - KÚ 

SK 
312 000,00 

  
                                                                  hl. pro 6 
  
30) Zpráva o vývoji hospodaření města Příbram a jím zřízených organizací a čerpání rozpočtu za rok 

2009 
R.usn.č.349/2010 
Rada    d o p o r u č u j e ZM 
schválit zprávu o vývoji hospodaření města Příbram a jím zřízených organizací a čerpání rozpočtu za rok 2009. 
  
                                                                 hl. pro 6 
  
31 Návrh na vyhlášení 2. VŘ na poskytování půjček z fondu FOM v roce 2010 
R.usn.č.350/2010 
Rada    d o p o r u č u j e   ZM 
1) vyhlásit 2. výběrové řízení na poskytování půjček vlastníkům domů a bytů na území města Příbram pro rok 

2010 z FOM. 
2) stanovit následující podmínky výběrového řízení: 
a) 2. výběrové řízení proběhne dne 18.6.2010 
b) lhůta pro podávání žádostí je stanovena do dne 15.6.2010 
c) obsah žádostí musí splňovat podmínky uvedené v OZV č. 2/2008, Čl. 5, odst. 3 

d) žádosti se podávají na formuláři, který je k dispozici na MěÚ Příbram, odboru ekonomickém a na webových 

stránkách města Příbram www.pribram-city.cz 
  
                                                        hl. pro   6 
  
 

http://www.pribram-city.cz/


32) Žádost o převod bytu do osobního vlastnictví  
R.usn.č.351/2010 
Rada    d o p o r u č u j e   ZM 
schválit převod bytu č. 18 v Příbrami VII, Mariánská 173 do osobního vlastnictví. 
  

  
                                                                                     hl. pro 6 
                                                          
33) Výpověď Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 701 v Příbrami VII, nám. 17. listopadu č.p. 303  
R.usn.č.352/2010 
Rada    I. s c h v a l u j e  
výpověď  ze Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 701 v Příbrami VII, nám. 17. listopadu 303,  o výměře 

28,40 m2,  ke dni 30.6.2010. 
  

II.  u k l á d á    
MěRK zveřejnit záměr prodeje nebytových prostor č. 701 v Příbrami VII, nám. 17. listopadu 303,  o výměře 

28,40 m2, s minimální cenou 13 000,- Kč m2 a s kaucí ve výši 10% z kupní ceny. 
  
                                                                                     hl. pro 6 
                                                           
34) Výpověď Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 701 v Příbrami VIII, ul. Budovatelů č.p. 117 
R.usn.č.353/2010 
Rada    I.   s c h v a l u j e  
výpověď ze Smlouvy o nájmu nebytových prostor  v Příbrami VIII, ul. Budovatelů č.p. 117 o výměře 42,80 m2, 

ke dni 31.5.2010. 
  

II.        u k l á d á  
MěRK zveřejnit záměr prodeje nebytových prostor  v Příbrami VIII, ul. Budovatelů č.p. 117 o výměře 42,80 m2 

s minimální cenou 11 000,- Kč m2 a s kaucí ve výši 10% z kupní ceny. 
  
                                                                                       hl. pro 6 
                                     
Jednání opustil MVDr. Řihák, počet členů RM 5.     
                                                   
35) Nabídka úplatného převodu budov provozního areálu, který je ve vlastnictví ČR MěBP Příbram s. p. 

v likvidaci 
R.usn.č.354/2010 
Rada    n e d o p o r u č u j e   ZM 
výkup budovy čp. 384 v Příbrami VI - Březové Hory na p. č. st. 422/1, p. č.  st. 422/2, p. č. st. 422/3, garáže bez 

čp. na p. č. st. 1989 v k. ú. Březové Hory (pozemky jsou ve vlastnictví jiných subjektů) včetně příslušenství  + 

venkovní úpravy či inženýrské stavby na pozemcích p. č. 185/1, p. č. 185/7 a p. č. 185/9 v k. ú. Březové Hory 

(pozemky jsou ve vlastnictví jiných subjektů) – vše ve vlastnictví ČR Městského bytového podniku Příbram, s. 

p. v likvidaci, se sídlem Příbram VI – Březové Hory čp. 384 za cenu 18.063.854,- Kč. 
  
                                                                                         hl. pro 5 
                                                            
36) Žádost o uzavření nájemní smlouvy vč. úhrady za bezesmluvní užívání pozemků v k. ú. Lazec 
R.usn.č.355/2010 
Rada    s c h v a l u j e  
uzavření nájemní smlouvy na p. č. 45, p. č. 44/3, p.č . 48/3 v k. ú. Lazec, které jsou ve vlastnictví ČR ÚZSVM, 

na dobu určitou od 01. 06. 2010 - 31. 05. 2012. Roční nájemné činí 11.100,- Kč, vč. úhrady za bezesmluvní 

užívání pozemku p. č. 45 v k. ú. Lazec za období od 07. 12. 2007 – 31. 05. 2010 ve výši 992,- Kč a úhrady za 

bezesmluvní užívání pozemků p. č. 44/3 a p. č. 48/3 v k. ú. Lazec za období od 04. 03. 2008 – 31. 05. 2010 ve 

výši 24.009,-Kč 
                                                                                        hl. pro 5 

                         
37) Uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce nemovitostí ze dne 12. 01. 2006 
R.usn.č.356/2010 
Rada    I.   s c h v a l u j e  



uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce nemovitostí ze dne 12.01.2006 (půjčitel: Město Příbram a 

vypůjčitel Sportovní zařízení města Příbram), kdy bude opravena výměra u p. č. 2270/2 z původní výměry 28224 

m2 na 27889 m2 a nově v předmětu výpůjčky doplněno o budovu bez čp./če. "Skautského centra Nový 

rybník"  na p. č. 2270/29 vč. p. č. 2270/29 o výměře 144 m2 a budovu bez čp./če. na p. č. 2270/28 vč. p. č. 

2270/28 o výměře 190 m2 vše v k. ú. Příbram.  
  
II. d o p o r u č u j e  
řediteli Sportovního zařízení města Příbram po uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce nemovitostí ze dne 

12.01.2006 uzavření nájemních smluv s  organizací Junák - svaz skautů a skautek ČR, s 1. střediskem Hiawatha 

Příbram a  8. pionýrskou skupinou - vše dle skutečného stavu užívaných částí.  
                                                                                  

hl. pro 5 
  

38) Výkup p. č. 208/8 v k. ú. Orlov 
R.usn.č.357/2010 
Rada    d o p o r u č u j e ZM 
výkup pozemku p. č. 208/8 v k. ú. Orlov za cenu 250,- Kč/m2, který je v soukromém vlastnictví. 
                                                                                    

hl. pro 5 
39) Prodej části p. č. 715/10 v k. ú. Březové Hory  
R.usn.č.358/2010 
Rada    n e d o p o r u č u j e ZM 
prodej části p. č. 715/10 o výměře cca 40 m2 v k. ú. Březové Hory za cenu……..,-Kč/m2 Společenství vlastníků 

jednotek Erbenova 331, 332 v Příbrami VII. 
  
                                                                                                hl. pro 5 

                         
40) Žádost o vyjádření vlastníka pozemků k navržené stavební uzávěře pro jámu Jarošovka 
R.usn.č.359/2010 
Rada    s c h v a l u j e  
předložený rozsah stavební uzávěry na pozemcích p. č. 2946, 2947, které jsou ve vlastnictví města Příbram, v k. 

ú. Příbram pro jámu Jarošovka - bezpečnostní pásmo je obdélníkového tvaru o rozměrech 32,8 x 29 m.  
  
                                                                                                hl. pro 5 

                         
41) Žádost o zřízení věc. břemene uložení plynovodu STL a vodovod. řadu v k. ú. Zdaboř a Narysov  
R.usn.č.360/2010 
Rada    s c h v a l u j e  
1)zřízení věcného břemene uložení plynovodu STL ve prospěch RWE GasNet, s.r.o. 

            Klíšská 940, Ústí nad Labem přes pozemky, které jsou ve vlastnictví města Příbram, v k. ú. Narysov 

p. p. č. 252/2  místní komunikace 3. tř. 

                              podélné uložení v krajnici         za cenu     100,- Kč/bm 

     k. ú. Zdaboř 

     p. p. č.  219/2 místní komunikace 3.tř. 

                              křížení  překopem                       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 DPH podle platných  

právních předpisů. 
2)zřízení věc. břemene uložení vodovodního řadu (k plánované zástavbě rod. domů) v k. ú. Narysov pro  poz. p. 

č. 180/72, který je v osobním vlastnictví. 

     Zdaboř přes pozemky, které jsou ve vlastnictví města Příbram, v 
     k. ú. Narysov 

     p. p. č.  252/2   místní komunikace 3. tř. 

                              podélné uložení v krajnici             za cenu 50,- Kč/bm 

      k. ú. Zdaboř 

      p. p. č.  219/2  místní komunikace 3. tř. 

                              křížení překopem                           za cenu 700,- 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 DPH podle platných  

právních předpisů. 
                                                                                    hl. pro 5 

                         
42) Žádost o zřízení věc. břemene uložení plynovodu v ul. S. K. Neumanna 
R.usn.č.361/2010 
Rada    s c h v a l u j e  
zřízení věcného břemene uložení plynovodu, v rámci rekonstrukce stávající trasy v oblasti ul. S. K. Neumanna, 

ve prospěch RWE GasNet, s.r.o., Klišská 940, Ústí nad Labem přes pozemky v k. ú. Březové Hory, které jsou ve 

vlastnictví města Příbram a to : 

p. p. č. 715/1        zeleň - ostatní pozemek        za cenu 100,-Kč/bm 

p. p. č. 715/218    oblast místní komunikace S. K. Neumanna 

                             zeleň - ostatní pozemek        za cenu  100,-Kč/bm 

                             chodník                                  za cenu  100,- Kč/bm 

p. p. č. 716/33     zeleň - ostatní 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 uvedeného zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu 

neurčitou a přechází s převodem vlastnictví nemovitosti na nového nabyvatele. 

Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
  
                                                                                    hl. pro 5 
  
43) Žádost o zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení VN, NN a trafostanice v oblasti zahr. 

kolonie Pod Jánem 
R.usn.č.362/2010 
Rada    I.   s c h v a l u j e  
zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení VN a NN vč. rozpojovacích skříní ve prospěch ČEZ 

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

kdy bude oceněno každé vedení a to : 

p. p. č. 3672/31,  3666/2, 3666/4 (NN)  účelová komunikace             za cenu 100,-Kč/bm 

p. p. č. 3666/3 (VN) , 3668/21 (NN)  ostatní pozemky                       za cenu 100,-Kč/bm 

p. p. č. 3666/2, 3666/3,3668/21   

                   umístění rozpojovacích pojistkových skříní 3 kusy       za cenu 500,-Kč/ks. 

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 DPH podle platných právních předpisů. 
  
II.   d o p o r u č u j e ZM 

schválit prodej části pozemku p.č. 3666/3 o výměře cca 6 m2, výměra bude upřesněna po zaměření, v k. ú. 

Příbram pod budoucí trafostanici spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4 za cenu 250,-Kč/m2.  
  
                                                                                        hl. pro 5 

                         
44) Návrh na částečnou revokaci usnesení ZM č. 1252/2009  
R.usn.č.363/2010 
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. 344/10 k. ú. Březové Hory 

2) schválit prodej pozemku p. č. 344/10 v k. ú. Březové Hory o výměře 33 m2 vlastníku přilehlého domu  panu 

Janu Klečkovi, Příbram VI-Březové Hory 608  cenu 100,- Kč/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 5 

                         



45) Žádost o zřízení věc. břemene uložení plynovodu v oblasti nám. Arnošta z Pardubic  
R.usn.č.364/2010 
Rada    s c h v a l u j e  
zřízení věcného břemene uložení plynovodu ve prospěch RWE GasNet, s.r.o., Klišská 940,  

Ústí nad Labem přes pozemky v k. ú. Příbram, které jsou ve vlastnictví města Příbram a to : 

p. p. č. 4819/4  nám. Arnošta z Pardubic - místní komunikace III. tř. 

                         podélné uložení v komunikaci                za cenu 400,- Kč/bm 

p. p. č. 424, 427, 428  ul. Potoční 

                                    uložení do chodníku                    za cenu 100,- Kč/bm 

p. p. č. 436/1  nám. Arnošta z Pardubic 

                       uložení do chodníku                                  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 DPH podle platných právních předpisů.   
  
                                                                                             hl. pro 5 

                         
46 Žádost o zřízení věc. břemene rekonstruovaného NTL plynovod. řadu vč. přípojek v ul. Pod 

Hvězdárnou a Hlinomazova  
R.usn.č.365/2010 
Rada    s c h v a l u j e  
zřízení věcného břemene uložení NTL plynovodu vč. přípojek ve prospěch RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 

Ústí nad Labem přes pozemky, které jsou ve vlastnictví města   Příbram, k. ú. Příbram a to : 

p. p. č. 3812/41, 3812/215, 3812/216   místní komunikace 3. tř. ul. Pod Hvězdárnou 

                                  podélné uložení                             za cenu     400,- Kč/bm 

                                  křížení překopem                           za cenu  1 500,- Kč/bm 

                                  uložení do chodníku                       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 DPH podle platných  

právních předpisů. 
  
                                                                                           hl. pro 5 

                         
47) Žádost o zřízení věc. břemene uložení dešťové kanalizace přes poz. p. č. 622 v k. ú. Háje u Příbramě  
R.usn.č.366/2010 
Rada    s c h v a l u j e  
zřízení bezúplatného věcného břemene uložení kanalizačního potrubí ve prospěch  

Města Příbram přes pozemek p. č. 622 v k. ú. Háje u Příbramě, který je v osobním vlastnictví. 

S uzavřením věcného břemene vzniká oprávněnému právo vstupu a vjezdu na dotčenou nemovitost za účelem 

zajištění oprav, údržby, rekonstrukce a likvidace výše uvedeného zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu 

neurčitou a přechází s převodem vlastnictví nemovitosti na nového nabyvatele. 
  
                                                                                     hl. pro 5 

                         
48) Žádost o zřízení věc. břemene uložení kabelového vedení NN v ul. Zelená  
R.usn.č.367/2010 
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 : 

p. p. č. 1625/61  ul. Zelená místní komunikace III. tř. 

                            podélné uložení v komunikaci         za cenu       400,- Kč/bm 

                            uložení v krajnici                             za cenu       100,- Kč/bm 

                            překop komunikace                          za cenu   1 500,- Kč/bm 

p. p. č. 1625/58  ul. Zelená místní komunikace III.tř. 

                           podélné uložení v komunikaci         za cenu       400,- Kč/bm 

                           uložení v krajnici                              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 uvedeného  

zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a přechází s převodem  

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

podle platných právních předpisů.  
                                                                                     hl. pro 5 

                         
49) Žádost o zřízení věc. břemene uložení plynovodu VTL pro Kovohutě  
R.usn.č.368/2010 
Rada    s c h v a l u j e  
zřízení věcného břemene uložení plynovodu pro Kovohutě, v rámci rekonstrukce,  

ve prospěch RWE GasNet, s.r.o. přes pozemky v k.ú.Příbram p.č. 3067/2, 3029/3, 2922,  

2851/11, 3117/2, 3114/13, 3114/5, které jsou ve vlastnictví města Příbram za cenu 50,-Kč/bm  

schválenou ZM č. usn. 62/2002/ZM ze dne 18.12.2002. 

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

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

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

nového nabyvatele. 

Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.  
  
                                                                                                hl. pro 5 

  
50) Žádost o zřízení věc. břemene uložení telekomunikačního vedení v obl. Nové Hospody 
R.usn.č.369/2010 
Rada    s c h v a l u j e  
zřízení věcného břemene uložení telekomunikačního vedení ve prospěch Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za 

Brumlovkou 266/2, Praha 4, Michle přes pozemky, které jsou ve vlastnictví města Příbram, v k. ú. Příbram a to : 

p. p. č. 4740/4  místní komunikace 4. tř.- účelová 

                         křížení překopem                                 za cenu    100,- Kč/bm 

p. p. č.  4608/5 místní komunikace 3. tř. 

                          křížení překopem                                 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 DPH podle platných právních  

předpisů.  
                                                                                                hl. pro 5 

                         
51) Žádost o zřízení věc. břemene uložení přípojky NN v ul. Zdabořská 
R.usn.č.370/2010 
Rada    s c h v a l u j e  
zřízení věcného břemene uložení kabelové přípojky NN ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 

4 přes pozemky, které jsou ve vlastnictví města Příbram, v k. ú. Zdaboř a to : 

p. p. č. 219/40   ostatní pozemky                          za cenu 100,-Kč/bm 

                          umístění pojistkové skříně          za cenu  500.-Kč/ks 

p. p. č. 300/12   místní komunikace 3. tř. ul. Zdabořská 

                          podélné uložení                           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 DPH podle platných právních předpisů. 
                                                                                                hl. pro 5 

                         
52) RENGL, s.r.o.,Liberec - žádost o vyjádření města Příbrami k územnímu souhlasu pro umístění 2 ks 

plakátovacích ploch v areálu ON Příbram 
R.usn.č.371/2010 
Rada    s o u h l a s í  
s umístěním 2 ks plakátovacích ploch v areálu ON Příbram na pozemku č. parc. 763/1 v kat. území Příbram dle 

předložené žádosti a situace s.r.o. RENGL Liberec. 
  
                                                                                                hl. pro 5 



                  53) Návrh na povolení výjimky ze stavebních uzávěr Klementské žíly a jámy 25.únor pro záměr stavby 

„Vestavba bytů správce areálu Bohutínského dolu“ na parc.č. 54 v k.ú. Kozičín 
R.usn.č.372/2010 
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 Klementské žíly,vydaného Okresním úřadem Příbram, referátem životního prostředí, odd. regionálního 

rozvoje, pod č.j. ORR 693/93 Ta z 25.05.1993 a výjimku ze zákazu stavební činnosti podle územního rozhodnutí 

o stavební uzávěře jámy 25. únor, vydaného Městským úřadem Příbram, stavebním úřadem, pod č.j. 

SÚ/469/2002/Ro dne 08.04.2002. Výjimka z územních rozhodnutí o stavební uzávěře se povoluje žadateli za 

účelem realizace záměru stavby „Vestavba bytů správce areálu Bohutínského dolu“, na parc.č. 54 v kat. území 

Kozičín (v bývalé strojovně těžní věže). 
  
  
                                                                                     hl. pro 5 

                         
54) Dětský fotbalový turnaj v Ledro Vally. 
R.usn.č.373/2010 
Rada    s c h v a l u j e  
zahraniční cestu do Valle di Ledro (Itálie) ve dnech 28. 4. 2010 – 2. 5. 2010 za účelem účasti na „Dětském 

fotbalovém turnaji“. Cesty se zúčastní: 
           1) zástupci ZŠ, Příbram – Březové Hory, Prokopská 337 dle předloženého seznamu.      
             Cestovní náklady (pojistné, dopravu) a dar do výše 2.000,- Kč hradí město Příbram  
             z kap.714 – odbor školství, 
2) zástupci města Příbram a tlumočnice. cestovní náklady (ubytování, pojistné, stravné, 40 % 

kapesného, dopravu) a dar do výše 4 000,- Kč hradí město Příbram z kap. 714 – odbor školství. Cesta 

se uskuteční smluvní dopravou. 
  
                                                                                    hl. pro 5 

                         
  

55) Souhlas se zahraniční cestou do Kežmaroku 
R.usn.č.374/2010 
Rada    s c h v a l u j e  
zahraniční služební cestu do Kežmaroku (Slovensko) ve dnech 9. – 11.7.2010. Cestovní náklady (pojistné, stravné, 

doprava, 40% kapesné) a dar do výše 4.000,-Kč hradí město Příbram z kap. 716- zahraniční styky. Cesta se 

uskuteční služebním vozidlem MěÚ. Cesty se zúčastní: MVDr. Řihák, p. V. Černý a řidič.  
  
                                                                                         hl. pro 5 

                                           
56) Žádost obce Milín o bezplatné poskytnutí 10 ks mobilních toalet a zajištění bezplatné kyvadlové 

dopravy na akci „Slivice 2010“ 
R.usn.č.375/2010 
Rada    s c h v a l u j e  
1) bezplatné poskytnutí 10 ks mobilních toalet a zajištění bezplatné kyvadlové dopravy na akci „Slivice 2010“ 

pořádanou dne 08.05.2010 v Památníku vítězství 
  
2) navýšení rozpočtu kapitoly 710 - Odbor správy silnic o částku 22 000,00 Kč, potřebnou k financování této 

akce ( finanční prostředky budou rozděleny na prvek 1576 částka ve výši      18 000,00 Kč a na prvek 97 

částka ve výši 4 000,00 Kč). 
  

  
                                                                                       hl. pro 5 

                         
  

57) Návrh na pronájem občerstvení na Novém rybníku 
R.usn.č.376/2010 
Rada    s c h v a l u j e  



nájemní smlouvu na pronájem pozemku a nebytových prostor v areálu Nový rybník za účelem provozování 

občerstvení mezi SZM Příbram a panem Martinem Klajblem IČO 732 037 793 dle návrhu v příloze č.3. 
                                                             
  

                                                                     hl. pro 5 
                         

58) Návrh schválení finančního vypořádání hospodářského výsledku příspěvkových organizací zřízených 

městem Příbram za rok 2009 

R.usn.č.377/2010 

Rada    d o p o r u č u j e   ZM 

schválit finanční vypořádání hospodářského výsledku příspěvkových organizací zřízených městem Příbram za rok 

2009 tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě. 

  

                                                                                          hl. pro 5 
59) Provozně bezpečnostní řád pro dopravní terminál autobusového nádraží Příbram 
R.usn.č.378/2010 
Rada    s c h v a l u j e  
provozně bezpečnostní řád pro dopravní terminál autobusového nádraží Příbram. 
  
                                                                                          hl. pro 5 

                         
60) Žádost obce Milín – bezúplatné poskytnutí pódia a odpadkových košů 
R.usn.č.379/2010 
Rada    s o u h l a s í  
s bezúplatným zapůjčením pódia Technických služeb města Příbrami obci Milín k zabezpečení oslav u 

Památníku vítězství na Slivici. 
  

          hl. pro 5 
                         
  

  

  

  

  

  

  
O v ě ř o v a t e l é: 

  

  

  

  

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

                                Ing. Bohumil Kortus                                            p. Svatopluk Chrastina 
  

  

  
……………………………. 

MVDr. Josef Řihák 
  

  

  

  
Příbram, dne 30.04.2010     
Zapsala: Jaroslava Řehková 


