
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 01.11.2010 

od 12.00 hodin na Městském úřadě Příbram 
  

  
Přítomni: 
členové rady - MVDr. Josef Řihák, MUDr. Ivan Šedivý, Ing. Bohumil Kortus, 
p. Stanislav Růžička, p. Svatopluk Chrastina 
omluven - p.Václav Černý 
tajemnice MěÚ – Ing. Jarmila Nováková 
zapisovatelka – Jaroslava Řehková 
  

  
1) Zahájení, ověřovatelé 
Jednání zahájil a řídil starosta MVDr. Josef Řihák.  
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 Spartaku o prodloužení doby nájmu areálu 
7. Žádost o pronájem sálu, převzetí záštity 
8. Prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou z důvodu náhrady dočasně nepřítomného 

pracovníka  
      9. Žádost o finanční příspěvek pro Sdružení Linka bezpečí, Praha 8 

10. Rozpočtové změny 
11. Návrh programu ustavujícího zasedání ZM Příbram 
12. Nákup stroje na zimní údržbu místních komunikací (chodníků) TS města Příbram 
13. Bezplatné poskytnutí služeb společnosti Veterán Policie České republiky o.s. Příbram  
14. Různé 

  

  
R.usn.č.907/2010        
Rada      s c h v a l u j e 
              doplněný a upravený program dnešního jednání. 
  
                                                                 hl. pro 5 
  

  

 3) Informace 

  



  
4) Kontrola zápisu a usnesení 
             
5) Interpelace 
 

6) Žádost Spartaku o prodloužení doby nájmu areálu 
R.usn.č.908/2010 
Rada    s c h v a l u j e  
prodloužení doby nájmu sportovního areálu pro SK SPARTAK Příbram, o.s., do 2030 formou dodatku 

k nájemní smlouvě. 
  
                                                                 hl. pro 0 
                                                                 proti 2                                                        
                                                                 zdržel se 3 

Návrh nebyl schválen nadpoloviční většinou hlasů. 
  
R.usn.č.909/2010 
I.        d o p o r u č u j e 
SK Spartak o.s. vstoupit v jednání s předsedou nové sportovní komise a s vedoucí MěRK  
PhDr. Černou ohledně projektů souvisejících se žádostmi o dotace na rozvoj, rekonstrukce a údržbu městského 

areálu SK SPARTAK Příbram. 
  
II.       d e k l a r u j e  
připravenost podat žádosti o dotace na rozvoj městského areálu SK SPARTAK Příbram v případě, že připravené 

projekty budou převedeny na město Příbram. 
  
                                                                  hl. pro 5 
  
7) Žádost o pronájem sálu, převzetí záštity  
R.usn.č.910/2010 
Rada    s c h v a l u j e  
1)                  poskytnutí záštity starosty města Příbram nad 3.ročníkem soutěže MISS PŘÍBRAMSKA 2010. 
2)                  pronájem Kulturního domu Příbram za 1,-Kč s úhradou režijních nákladů pro společnost AHNE agency, 

IČ:71074325, Mádrova 3031, Praha 4, na finále soutěže MISS PŘÍBRAMSKA 2010, který se koná 20.11.2010. 
  
                                                                 hl. pro 3 
                                                                 proti 1  
                                                                 zdržel se 1  

Návrh nebyl schválen nadpoloviční většinou hlasů. 
  
8) Prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou z důvodu náhrady dočasně nepřítomného pracovníka 

na dobu překážek v práci na straně zaměstnance  
R.usn.č.911/2010 
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í  
prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou z důvodu náhrady dočasně nepřítomného pracovníka na dobu 

překážek v práci na straně zaměstnance. 
  
                                                                 hl. pro 5 
  
9) Žádost o finanční příspěvek pro Sdružení Linka bezpečí, Praha 8 
R.usn.č.912/2010 
Rada    n e s c h v a l u j e  

finanční příspěvek pro Sdružení Linka bezpečí. 
  

  
                                                                 hl. pro 5 

10) Rozpočtové změny (a-i) 
 R.usn.č.913/2010 



Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM s c h v á l i t 
              
10a) Návrh změny rozpočtu města na rok 2010, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, ÚZ 

13235) o částku 5.700.000,--Kč a výdajů kapitoly 728 - OSV (výplata příspěvku na péči oprávněným 

osobám, ÚZ 13235) ve stejné výši. 
návrh změny rozpočtu města na rok 2010, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, ÚZ 13235) o 

částku 5.700.000,--Kč a výdajů kapitoly 728 - OSV (výplata příspěvku na péči oprávněným osobám, ÚZ 13235) 

ve stejné výši. 
 

  Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu popis částka změny 

RP0263 728 - OSV 4195 5410 13235 880 Příspěvek na péči 5 700 000,00 
RP0271 741 - OE   4116 13235 960 Příspěvek na péči 5 700 000,00 

  
II.   s c h v a l u j e  
10 b)Návrh změny rozpočtu města na rok 2010, tj. snížení rozpočtu příjmů kapitoly 740 - OE o částku 

500.000,--Kč a snížení rozpočtu výdajů kapitoly 728 - OSV ve stejné 

výši                                                                    
návrh změny rozpočtu města na rok 2010, tj. snížení rozpočtu příjmů kapitoly 740 - OE o částku 500.000,--Kč a 

snížení rozpočtu výdajů kapitoly 728 - OSV ve stejné výši. 
 

  Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu popis částka změny 

RP0273 741 - OE   4116 13306 959 
Dávky pomoci v hmotné 

nouzi,dávky zdravotně 

postižených občanům 
-500 000,00 

RP0289 728 - OSV 4185 5410 13306 969 Příspěvek na provoz 

motorového vozidla -500 000,00 

  
10c) Návrh změny rozpočtu města na rok 2010 na straně výdajů v rámci kapitoly 749 - MěRK 

návrh změny rozpočtu města na rok 2010 na straně výdajů v rámci kapitoly 749 – MěRK. 
   

  Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu popis částka změny 

RP0290 749 - 

MěRK 3612 5164   477 Převod za neprodané -500 000,00 

RP0290 749 - 

MěRK 3612 5171   484 Opravy a údržování 500 000,00 

  
10d) 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 

RP0300 714 - OŠ 3119 5222   1887 Občanská sdružení -184 000,00 

RP0300 714 - OŠ 3119 5229   1204 Neziskové organizace 184 000,00 

RP0300 714 - OŠ 3122 5333   1886 Střední odborné školy -45 000,00 

RP0300 714 - OŠ 3121 5333   1885 Gymnázia 45 000,00 

  
10e) Návrh změny rozpočtu města na rok 2010, tj. navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 723 - ŽP o částku 

78.050,--Kč a navýšení příjmů kapitoly 741 - OE ve stejné výši 
návrh změny rozpočtu města na rok 2010, tj. navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 723 - ŽP o částku 78.050,--Kč a 

navýšení příjmů kapitoly 741 - OE ve stejné výši 
  
 

 



  Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu popis částka změny 

RP0281 741 - OE   4116 29004 1261 
Neinvestiční dotace na výsadbu 

melioračních a zpevňujících 

dřevin 
78 050,00 

RP0288 723 - ŽP 1037 5213 29004 308 Meliorační zpevňující dřeviny 78 050,00 

  
10f) 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 

RP0259 716 - 

OKSIS 3319 5229   579 Dotace -273 800,00 

RP0259 716 - 

OKSIS 3419 5222   2347 Neinvestiční dotace 

občanským sdružením 273 800,00 

  
10g) Návrh změny rozpočtu města na rok 2010, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace) o 

částku 124 998,- Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 716 - OKSIS (Divadlo A. Dvořáka Příbram) ve 

stejné výši. Jedná se o zúčtovatelnou dotaci z KÚ StČ kraje, ÚZ 00601. 
návrh změny rozpočtu města na rok 2010, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace) o částku 124 

998,- Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 716 - OKSIS (Divadlo A. Dvořáka Příbram) ve stejné výši. Jedná 

se o zúčtovatelnou dotaci z KÚ StČ kraje, ÚZ 00601. 
  
  Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu popis částka změny 

RP0307 741 - OE   4122 00601 1184 Příspěvek z Fondu kultury 

Středočeskéhéo kraje 124 998,00 

RP0307 716 - 

OKSIS 3311 5331 00601 523 Neinvestiční dotace - KÚ SK - 

divadlo 124 998,00 

  
10h) Návrh změny rozpočtu města na rok 2010, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace) o 

částku 15 000,- Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 716 - OKSIS (Knihovna Jana Drdy Příbram) ve 

stejné výši. Jedná se o zúčtovatelnou dotaci z Fondu sportu a volného času KÚ StČ kraje, ÚZ 011. 
návrh změny rozpočtu města na rok 2010, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace) o částku 15 

000,- Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 716 - OKSIS (Knihovna Jana Drdy Příbram) ve stejné výši. Jedná 

se o zúčtovatelnou dotaci z Fondu sportu a volného času KÚ StČ kraje, ÚZ 011. 
  
  Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu popis částka změny 

RP0306 741 - OE   4122 011 1212 
Dotace z Fondu sportu a 

volného času Středočeského 

kraje 
15 000,00 

RP0306 716 - 

OKSIS 3314 5331 011 2457 Neinvestiční dotace KÚ SK - 

Měsíc pro duši 15 000,00 

  
10i) Návrh změny rozpočtu města na rok 2010 ve výdajové části, tj. navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 714 

- OŠ o částku 400.000,-- Kč a snížení rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE ve stejné výši 
návrh změny rozpočtu města na rok 2010 ve výdajové části, tj. navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 714 - OŠ o 

částku 400.000,-- Kč a snížení rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE ve stejné výši 
   

 

 

 

 

 

 

 



  Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu popis částka změny 

RP0315 714 - OŠ 3113 5331   1707 

Neinvest. přísp. na mzdu 

topiče, ZŠ Prokopská 337, 

Příbram VI - Bř. Hory - neinv. 

přísp. 

100 000,00 

RP0315 714 - OŠ 3113 5331   914 ZŠ, Příbram II, Jiráskovy sady 

273 - neinvestiční příspěvek 200 000,00 

RP0315 714 - OŠ 3111 5331   906 
MŠ Pohádka, Hradební 66, 

Příbram I- neinvestiční 

příspěvek 
100 000,00 

RP0318 741 - OE 6171 5901   660 Rezerva -400 000,00 
                                              hl. pro 5 

 

11) Návrh programu ustavujícího zasedání ZM Příbram 
R.usn.č.914/2010 
Rada    s o u h l a s í  
            s návrhem programu ustavujícího zasedání ZM Příbram dle přílohy č. 1. 
  
                                                           hl. pro 5 
  
12) Nákup stroje na zimní údržbu místních komunikací (chodníků) Technickými službami města 

Příbrami 
R.usn.č.915/2010 
Rada       s o u h l a s í  
              s nákupem stroje pro zabezpečení údržby místních komunikací (chodníků) Technickými službami města 

Příbram s tím, že rozdíl v ceně (celková částka snížená o 623.000,- Kč) bude zahrnuta do rozpočtu na rok 2011. 
                                                                              hl. pro 5 
  

13) Bezplatné poskytnutí služeb společnosti Veterán Policie České republiky o.s. Příbram dne 27.10.2010 
R.usn.č.916/2010 
Rada       s o u h l a s í  
               s bezplatným zabezpečením služeb pro společnost Veterán Policie České republiky o.s. Příbram 

v celkové výši 1004,- Kč. 
                                                                               hl. pro 5 
  

14) Různé      
  

  
O v ě ř o v a t e l é: 

  

  

  

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

                           p. Svatopluk Chrastina                                                    p. Stanislav Růžička 
  

  

  
……………………………. 

MVDr. Josef Řihák 
  

  

  
 

Příbram, dne 3.11.2010      
Zapsala: Jaroslava Řehková 


