
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 mimořádného jednání Rady města Příbram, konaného dne 11.10.2010 

od 12.00 hodin na Městském úřadě Příbram 
  
Přítomni: 

členové rady - p.Václav Černý, Ing. Bohumil Kortus, p. Stanislav Růžička, p. Svatopluk Chrastina 

omluveni - MVDr. Josef Řihák, MUDr. Ivan Šedivý 
tajemnice MěÚ – Ing. Jarmila Nováková 
zapisovatelka – Jaroslava Řehková 
  

  
1) Zahájení, ověřovatelé 
Jednání zahájil a řídil místostarosta Václav Černý.  
Ověřovateli dnešního zápisu byli jmenováni:  p. Svatopluk Chrastina 
                                                                        p. Stanislav Růžička        
  
2) Program včetně návrhů změn a doplňků 
  
Program byl upraven a doplněn na celkový počet 14 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 posouzení a vysvětlení rozhodnutí RM č.usn.637/2010 ze dne 26.07.2010 
7. Rozpočtové změny 
8. Realizace energ. úspor v rámci OPŽP – zadávací dokumentace 
9. Masna, 5. změna integrovaného povolení – vyjádření města Příbrami  

10. Přijetí dotace ze SFŽP ČR na akci „Realizace energetických úspor DPS ul. Jana Drdy 494, Příbram 

VII  
11. Žádost o dotaci  
12. Žádost o dotaci  
13. Schválení projektu „Revizalizace území – okolí KD a 2. polikliniky“ v rámci IPRM  
14. Různé 

  

  
R.usn.č.868/2010        
Rada      s c h v a l u j e 
              doplněný a upravený program dnešního jednání. 
  
                                                                 hl. pro 4 
  

  

  
3) Informace 
  

  
4) Kontrola zápisu a usnesení 



             
             
5) Interpelace 
  

  

  
6) Žádost o posouzení a vysvětlení rozhodnutí R.usn.č. 637/2010 ze dne 26.07.2010 
R.usn.č.869/2010 
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

1)         vyjádření ze dne 21.09.2010, 
2)        sdělení OSVaZ ze dne 23.09.2010 ve věci R.usn.č. 637/2010 ze dne 26.07.2010,  
  
II.   s o u h l a s í    

1)                  s revokací R.usn.č.637/2010 ze dne 26.07.2010 RM,  
2)         se zachováním poplatku 400,- Kč /měs na provoz a 45,- Kč/den za stravné pro klienta   od doby prodloužení 

stávající výjimky. 
  
                                                                 hl. pro 4 

7) Rozpočtové změny (a – e)) 
R.usn.č.870/2010 
Rada    s c h v a l u j e  
  
7a) Návrh změny výdajové části rozpočtu města na rok 2010, tj. navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 716 - 

OKSIS (Divadlo A. Dvořáka - kino) o částku 58 500,- Kč a snížení rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE 

(rezerva) ve stejné výši. 
návrh změny výdajové části rozpočtu města na rok 2010, tj. navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 716 - OKSIS 

(Divadlo A. Dvořáka - kino) o částku 58 500,- Kč a snížení rozpočtu 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 

RP0228 716 - 

OKSIS 3313 5331   2159 Neinvestiční příspěvek 58 500,00 

RP0228 741 - OE 6171 5901   660 Rezerva -58 500,00 

  
7b) Návrh změny rozpočtu města na rok 2010, tj. navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 716 - OKSIS (Divadlo 

A. Dvořáka Příbram) o částku 759 300,- Kč a snížení rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva) ve stejné 

výši. 
návrh změny rozpočtu města na rok 2010, tj. navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 716 - OKSIS (Divadlo A. Dvořáka 

Příbram) o částku 759 300,- Kč a snížení rozpočtu 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 
RP0229 741 - OE 6171 5901   660 Rezerva -759 300,00 

RP0229 716 - 

OKSIS 3311 5331   522 Neinvestiční příspěvek - 

divadlo 759 300,00 

  
7c) Návrh změny rozpočtu města na rok 2010 na straně výdajů v rámci kapitoly 716 - OKSIS 
návrh změny rozpočtu města na rok 2010 na straně výdajů v rámci kapitoly 716 – OKSIS. 
 

 

 

 

 

 

 



Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu 
popis 

částka 

změny 

RP0238 716 - 

OKSIS 3319 5139   542 Nákup materiálu -57 406,00 

RP0238 716 - 

OKSIS 3419 5175   2395 Pohoštění 34 950,00 

RP0238 716 - 

OKSIS 3419 5194   2404 Věcné dary 15 987,00 

RP0238 716 - 

OKSIS 3419 5163   2405 Pojištění 6 469,00 

7d) Návrh změny rozpočtu města na rok 2010 na straně výdajů v rámci kapitoly 714 - OŠ 
návrh změny rozpočtu města na rok 2010 na straně výdajů v rámci kapitoly 714 – OŠ. 
 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu 
popis 

částka 

změny 

RP0244 714 - OŠ 3113 5331   2397 

Neinvestiční příspěvěk 

ZŠ,Příbram II,Jiráskovy sady 

273 - opravy FM 

EHP/Norska CZ 0042 

109 836,00 

RP0244 714 - OŠ 3113 5171   1585 
Opravy - ZŠ JS - majetek 

pořízený z FM EHP/Norska 

CZ 0042 
-11 400,00 

RP0244 714 - OŠ 3113 5331   914 
ZŠ, Příbram II, Jiráskovy 

sady 273 - neinvestiční 

příspěvek 
-48 600,00 

RP0244 714 - OŠ 3119 5901   1301 
Rezerva - pedagogika, sport, 

důchodci, setkání škol, 

odměny ředitelů 
-49 836,00 

  
e) Návrh změny rozpočtu města na rok 2010 na straně výdajů v rámci kapitoly 740 - OIV 
návrh změny rozpočtu města na rok 2010 na straně výdajů v rámci kapitoly 740 – OIV. 
 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu 
popis 

částka 

změny 
RP0245 740 - OIV 3421 6121   2368 Dokončovací práce  199 714,00 

RP0245 740 - OIV 3639 6121   1838 Modernizace a rekonstrukce 

AN, TDI a AD 15 % -199 714,00 

  
hl. pro 4 

  
8) Realizace energ. Úspor v rámci OPŽP – zadávací dokumentace 
R.usn.č.871/2010 
Rada    s c h v a l u j e  
1)                  návrh zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavby „Realizace energetických úspor 

ve školních objektech – areál v ul. Bratří Čapků“ 
2)                  návrh zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavby „Realizace energetických úspor 

DPS ul. Brodská 100-102“ 
3)                  návrh zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavby „Realizace energetických úspor 

ve školním objektu ul. Dlouhá 163“ 
                                                                 hl. pro 4 
  
9) Masna, 5. změna integrovaného povolení – vyjádření města Příbrami 
R.usn.č.872/2010 
Rada    n e s o u h l a s í  
s vydáním 5. změny integrovaného povolení pro Masnu Příbram z důvodů uvedených v návrhu  vyjádření města 

Příbrami, který tvoří přílohu tohoto materiálu. 
  
                                                                 hl. pro 4 



10) Přijetí dotace ze SFŽP ČR na akci "Realizace energetických úspor DPS ul. Jana Drdy 494, Příbram 

VII 
R.usn.č.873/2010 
Rada    s o u h l a s í  
s přijetím dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 80 885,05 Kč a schvaluje uzavření Smlouvy č. 

09039353 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR, podepsané zástupcem SFŽP dne 

23.9.2010. 
                                                                 hl. pro 4 

11) Žádost o dotaci  
R.usn.č.874/2010 
Rada    I.    s c h v a l u j e  
vybudování zrcadlové stěny v tělocvičně v areálu Spartak Příbram, 
  
II.    u k l á d á  
MěRK jako správci majetku areálu Spartak Příbram vybudovat zrcadlovou stěnu v tělocvičně v areálu Spartak 

Příbram v maximální výši do 20.000,- Kč. 
  
                                                                 hl. pro 4 
  
12) Žádost o dotaci  
R.usn.č.875/2010 
Rada    s c h v a l u j e  
poskytnutí dotace za účelem účasti na závodu v TeamGym na mistorvství Evropy ve švédském Malmö od 19. 

10. do 24. 10. 2010 ve výši Kč 10.000,- Kč z kap. 716 - kultura, z prvku dotace sportovní poskytnuté z rezervy 

starosty. 
                                                                 hl.  pro 4 
  

13) Schválení projektu „Revitalizace území - okolí Kulturního domu a 2. polikliniky“ v rámci IPRM  
R.usn.č.876/2010 
Rada    s c h v a l u j e  
doporučení k financování projektu „Revitalizace území - okolí Kulturního domu a 2. polikliniky“ v aktivitě 5.2a - 

Revitalizace veřejných prostranství v rámci IPRMpro zónu Březohorského sídliště. 
  
                                                                 hl. pro 4 

  

  
14) Různé      
  

  

  
O v ě ř o v a t e l é: 

  

  

  

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

                            p. Svatopluk Chrastina                                                 p. Stanislav Růžička 
  

  

  
……………………………. 

MVDr. Josef Řihák 
  

  
 

Příbram, dne 12.10. 2010     
Zapsala: Jaroslava Řehková  


