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Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
U s n e s e n í 

 
z jednání Rady města Příbram, konaného dne 16.12.2013 

od 12.00 hodin na Městském úřadě Příbram 

 
 
 
1) Zahájení, ověřovatelé 

Ověřovatelé: S. Chrastina 
         J. Kaiserová 

 
2) Program včetně návrhů změn a doplňků 

 
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. Ţádost o souhlas zřizovatele s podáním ţádosti na Středočeský kraj o dotaci pro rok 2014 z Fondu 

kultury a obnovy památek 
7. Organizační změna SOD 
8. Ţádost o dotaci (Powerlifting Takis Příbram) 
9. Ţádost o dotaci (Matice Svatohorská) 

10. Návrh na změnu platového výměru ředitelky Základní školy, Příbram VII, Bratří Čapků 279, příspěvkové 
organizace 

11. Návrh na změnu platového výměru ředitele ZŠ, Příbram – Březové Hory, Prokopská 337 
12. Výsledky dotazníkového šetření (prázdninový provoz) na mateřských školách zřizovaných městem 

Příbram 
13. Návrh na přidělení bytu č. 38 v DPS Příbram III, Průběţná 143 
14. Návrh na přidělení bytu č. 62 v DPS Příbram I, Hradební 69 
15. Návrh na přidělení bytu č. 16 v DPS Příbram VIII, Brodská 102 
16. Ţádost o zařazení do pořadníku ţadatelů o umístění do DPS 
17. Ţádost o schválení zvýšení úhrady za stravné pro děti a zaměstnance Městských jeslí a rehabilitačního 

stacionáře Příbram 
18. Ţádost občanského sdruţení Orfeus, o. s., o změnu vyuţití dotace Města Příbram v oblasti sociální pro 

rok 2013 
19. Informace k podané přihlášce ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování 
20. Rozpočtové změny 
21. Ţádost o prodlouţení Smlouvy o nájmu nebytových prostor a o sníţení nájmu v Příbrami VIII/114 
22. Pronájem nebytového prostoru č. 712 v Příbrami I, nám. T. G. Masaryka čp. 1 
23. Ţádost p. P. Surového o převod bytu do osobního vlastnictví 
24. Návrh z jednání bytové komise ze dne 27.11.2013 
25. Ţádost o ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor v Příbrami I, ul. Milínská čp. 16 
26. Pronájem části komínového tělesa parc. č. 1794 u čp. 181 a 12 m2 pozemku parc. č. 479/32, kat. území 

Březové Hory 
27. Ţádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu příjezdové komunikace na části  pozemku p. č. 

249/77 v k. ú. Kozičín 
28. Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení kanalizační kontrolní šachtice - p. č. 1718 v k. ú. 

Příbram 
29. Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení vodovodní a kanalizační přípojky a budoucího 

umístění revizní kanalizační šachty - p. č. 4519/1 v k. ú. Příbram 
30. Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího umístění rozvaděčové skříně sítě 

elektronických komunikací na pozemku p. č. 515/57 v k. ú. Březové Hory 
31. Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení přeloţky podzemního komunikačního kabelového 

rozvodu - p. č. 62/10 v k. ú. Bytíz 
32. Ţádost o udělení souhlasu města se zateplením budovy čp. 485 v Příbrami VII 
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33. Informace ke 1) smlouvě o nájmu pozemků s vybavením pro provozování lyţařského sportu                  
se smlouvou o smlouvě budoucí kupní / tj. Baník Příbram/ 
2) smlouvě o podnájmu lyţařského svahu Padák Příbram /NOVADUS, s.r.o./ 

34. Návrh smlouvy o výpůjčce mezi městem Příbram a Technickými sluţbami města Příbrami 
35. Revokace usnesení R.usn.č. 843/2013 (Nejúspěšnější sportovec roku 2013) 
36. Ţádost o poskytnutí daru (FIT SENIOR Příbram, o. s.) 
37. Ţádost o souhlas k přijetí věcného daru od paní ……………….., pro příspěvkovou organizaci Městské 

jesle a rehabilitační stacionář Příbram  
38. Ţádost o souhlas k přijetí sponzorského (finančního) daru od paní ……………….., pro příspěvkovou 

organizaci Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram 
39. Ţádost o souhlas k přijetí sponzorského (finančního) daru od pana ……………….., pro příspěvkovou 

organizaci Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram 
40. Návrh Smlouvy o výpůjčce nemovitostí s příspěvkovou organizací Městské jesle a rehabilitační stacionář 

Příbram 
41. Ţádost o prodlouţení platnosti souhlasu Rady města Příbram k dočasnosti stavby přístřešku 

vysloveného v usnesení Rady města Příbram č. 542/2003 ze dne 16.06.2003, do 31.03.2014 
42. Ţádost o vydání souhlasu s odúčtováním odpisů movitého majetku organizace SZM Příbram 
43. Smlouva o výpůjčce nemovitostí – Sportovní zařízení města Příbram 
44. Ţádost o vyjmutí bytu pro vybranou skupinu osob veřejně prospěšných zaměstnanců 
45. Ţádost o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu  
46. Informace – kapacita ZŠ Příbram – Březové Hory, Prokopská 337 a ZŠ, Příbram VII, Bratří Čapků 279, 

příspěvkové organizace 
47. Návrh na změnu znění „Kupní smlouvy v rámci podpory lyţování pro ţáky příbramských základních škol“ 

č. 758/OŠKSIS/2013 
48. Ţádost o dotaci z OPŢP na úpravy zahrad při mateřských školách 
49. Ţádost o projednání navrácení poplatku za odtaţení motorového vozidla při čištění ulice 
50. Smlouva o výpůjčce – Divadlo A. Dvořáka Příbram 
51. Informace o ukončení Smlouvy o nájmu NP v Příbrami VII/292 
52. Návrh na navýšení nájmu pro Městské lesy Příbram, s. r. o. 
53. Ţádost o souhlas s podáním ţádosti na Středočeský kraj o dotaci pro rok 2014 z Fondu ţivotního 

prostředí a zemědělství – „Revitalizace malých vodních zdrojů a rybníků“ 
54. Zřízení věcného břemene u pozemků parc. č. 208/3, 250, 23/114, 208/11 a 208/10 v k. ú. Orlov 
55. Zkapacitnění potrubí a shybky v Podlesí – Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
56. Dodávka vybavení sběrného dvora a kompostárny – výsledek 
57. Různé 
 
R.usn.č.984/2013        
Rada      s c h v a l u j e 
              program dnešního jednání. 
 

                                                         hl.  pro 7  
 
 
3) Informace 

 
 
4) Kontrola zápisu a usnesení 

  
  
5) Interpelace 

 
 
6) Ţádost o souhlas zřizovatele s podáním ţádosti na Středočeský kraj o dotaci pro rok 2014 s Fondu 
kultury a obnovy památek 

R.usn.č.985/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

předloţenou ţádost Divadla A. Dvořáka Příbram o souhlas zřizovatele s podáním ţádosti na 
Středočeský kraj o dotaci pro rok 2014 z Fondu kultury a obnovy památek na projekt „Vlastní premiéry 
Divadla A. Dvořáka Příbram v roce 2014“. 
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                                                         hl.  pro  7 
 
 
7) Organizační změna SOD 

Hlasováno o návrhu J. Kaiserové. 
R.usn.č.986/2013 
Rada    o d k l á d á  
 projednání materiálu z dnešního jednání RM. 

                                                         hl.  pro  6 
     proti 0 

         zdrţ. 1  
 
8) Ţádost o dotaci (Powerlifting Takis Příbram) 

Hlasováno o návrhu M. Poulíčka. 
R.usn.č.987/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

poskytnutí dotace ve výši 17.550,- Kč pro Powerlifting klub Takis Příbram, IČ: 01185811. 
 

                                                         hl.  pro  6 
     proti 0 
    zdrţ. 1  

 
 
9) Ţádost o dotaci (Matice Svatohorská) 

Hlasováno o návrhu Ing. Pikrta. 
R.usn.č.988/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč pro Matici Svatohorskou, se sídlem Svatá Hora 591, 261 80 
Příbram, IČ: 70829071 na projekt „Zpívání u jesliček“. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
10) Návrh na změnu platového výměru ředitelky Základní školy, Příbram VII, Bratří Čapků 279, 
příspěvkové organizace 

R.usn.č.989/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

návrh na změnu platového výměru pro ředitelku Základní školy, Příbram VII, Bratří Čapků 279, 
příspěvkové organizace paní Mgr. Alenu Mašikovou dle přílohy s účinností od 01.01.2014. 
 

                                                         hl.  pro 7  
 
 
11) Návrh na změnu platového výměru ředitele ZŠ, Příbram – Březové Hory, Prokopská 337 

R.usn.č.990/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

návrh na změnu platového výměru pro ředitele Základní školy, Příbram – Březové Hory, Prokopská 337  
Mgr. Jana Pechláka dle přílohy s účinností od 01.01.2014. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
 
12) Výsledky dotazníkového šetření (prázdninový provoz) na mateřských školách zřizovaných městem 
Příbram 

Hlasováno o návrhu J. Kaiserové. 
R.usn.č.991/2013 
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  
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informaci o výsledcích dotazníkového šetření na mateřských školách v Příbrami zřizovaných městem 
Příbram, které se týkalo jejich „prázdninového provozu“ v r. 2010 – 2013. 
 
II. u k l á d á 
odboru školství, kultury, sportu a informačních sluţeb provést v měsíci lednu 2014 šetření ohledně 
potřeb umístění dětí v mateřských školách  během měsíců 7/8 2014. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
13) Návrh na přidělení bytu č. 38 v DPS Příbram III, Průběţná 143, pro manţele ……………….. 

Hlasováno o návrhu V. Černého. 
R.usn.č.992/2013 
Rada    s t a h u j e 
 projednání materiálu z dnešního jednání RM. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
14) Návrh na přidělení bytu č. 62 v DPS Příbram I, Hradební 69, pro pana ……………….. a paní 
……………….. 

Hlasováno o návrhu J. Kaiserové. 
R.usn.č.993/2013 
Rada    s t a h u j e 
 projednání materiálu z dnešního jednání RM. 

 
                                                         hl.  pro  7 

 
 
15) Návrh na přidělení bytu č. 16 v DPS Příbram VIII, Brodská 102, pro pana ……………….. 

R.usn.č.994/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

přidělení bytu č. 16 v DPS Příbram VIII, Brodská 102, pro pana ………………… 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
16) Ţádost o zařazení do pořadníku ţadatelů o umístění do DPS, pro paní ……………….. 

R.usn.č.995/2013 
Rada    s t a h u j e 
 projednání materiálu z dnešního jednání RM. 

 
                                                         hl.  pro  7 

 
 
17) Ţádost o schválení zvýšení úhrady za stravné pro děti a zaměstnance Městských jeslí a 
rehabilitačního stacionáře Příbram 

Hlasováno o návrhu MUDr. Šedivého. 
R.usn.č.996/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

zvýšení úhrady za stravné za zaměstnance Městských jeslí a rehabilitačního stacionáře Příbram dle 
návrhu. 
 

                                                         hl.  pro  6 
     proti 0 

                 zdrţ. 1  
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18) Ţádost občanského sdruţení Orfeus, o.s., o změnu vyuţití dotace Města Příbram v oblasti sociální 
pro rok 2013 

Hlasováno o návrhu V. Černého. 
R.usn.č.997/2013 
Rada    n e s c h v a l u j e  

změnu vyuţití dotace Města Příbram v oblasti sociální pro rok 2013 občanského sdruţení Orfeus, o.s. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
19) Informace k podané přihlášce ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování 

R.usn.č.998/2013 
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

informace k podané přihlášce ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování. 
 
II.   s c h v a l u j e 
účast Mgr. Roberta Dikana včetně prezentace města Příbram na zasedání Monitorovacího výboru 
Agentury pro sociální začleňování. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
20) Rozpočtové změny (a – o) 

R.usn.č.999/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

                                                     
20 a) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE (dotace)           
z důvodu přijetí podpory v rámci programu OPŢP na projekt "Realizace energetických úspor v objektu 
Alternativní mateřské školy" 

návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE (dotace) z důvodu 
přijetí podpory v rámci programu OPŢP na projekt "Realizace energetických úspor v objektu Alternativní 
mateřské školy". 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0274 741 - OE  4216 15835 1317 Investiční dotace - FS EU 333 466,05 

RP0274 741 - OE  4213 90877 1319 Investiční dotace 19 615,65 

RP0274 741 - OE  4116  1830 Předpoklad -353 081,70 

 
                                                           

20 b) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů v rámci kapitoly 715 – Zdravotnictví 
(Záchytná stanice Příbram) 

návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů v rámci kapitoly 715 – Zdravotnictví 
(Záchytná stanice Příbram). 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0279 715 - ZDR 3539 5031  149 Dotace z KÚ SK - sociální pojištění -45 250,00 

RP0279 715 - ZDR 3539 5021  148 Dotace z KÚ SK- ostatní osobní výdaje 66 850,00 

RP0279 715 - ZDR 3539 5139  151 Dotace z KÚ SK - nákup materiálu -6 000,00 

RP0279 715 - ZDR 3539 5011  146 Dotace z KÚ SK - platy zaměstnanců -55 600,00 

RP0279 715 - ZDR 3539 5169  153 Dotace z KÚ SK - nákup sluţeb 40 000,00 

                                                           
 
20 c) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE (dotace) 

návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE (dotace). 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0280 741 - OE  4216 29898 2776 Vybudování kanalizace Příbram - Orlov a 306 959,75 
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napojení na ČOV 

RP0280 741 - OE  4116  1830 Předpoklad -306 959,75 

                                                           
 
20 d) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, 
ÚZ 14004) o částku 34.415 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 718 - OOO ve stejné výši z důvodu přijetí 
neinvestiční účelové dotace na zabezpečení činnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů města 
Příbram v roce 2013 

návrh změny rozpočtu města na rok 2013, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, ÚZ 
14004) o částku 34.415 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 718 - OOO ve stejné výši z důvodu přijetí 
neinvestiční účelové dotace na zabezpečení činnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů města 
Příbram v roce 2013. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0289 718 - OOO 5512 5132 14004 1997 Věcné prostředky - dotace Pb I 7 480,00 

RP0289 718 - OOO 5512 5139 14004 2489 Nákup materiálu- dotace (ÚZ 14004) PbI 2 520,00 

RP0289 718 - OOO 5512 5167 14004 1435 
Odborná příprava - dotace (UZ 14004) 

Pb I 
1 220,00 

RP0289 718 - OOO 5512 5156 14004 1638 
Pohonné hmoty - dotace (UZ 14004) Pb 

VI - BH 
3 455,00 

RP0289 718 - OOO 5512 5132 14004 2837 
Věcné prostředky - dotace (ÚZ14004) 

PB. VI-BH 
3 793,00 

RP0289 718 - OOO 5512 5139 14004 2490 
Nákup matriálu - dotace (ÚZ 14004) Pb 

VI-BH 
6 207,00 

RP0289 718 - OOO 5512 5167 14004 1611 
Odborná příprava - dotace (UZ 14004) 

Pb VI-BH 
8 830,00 

RP0289 718 - OOO 5512 5132 14004 2838 
Věcné prostředky  - dotace (ÚZ 14004) 

Příbram-Lazec 
910,00 

RP0290 741 - OE  4122 14004 1609 Dotace pro potřeby SDH 34 415,00 

                                                           
 
20 e) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů v rámci kapitoly 728 - Sociální věci 
(Azylový dům města Příbram) 

návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů v rámci kapitoly 728 - Sociální věci (Azylový 
dům města Příbram). 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0310 728 - OSV 4374 5011  413 Platy zaměstnanců 44 000,00 

RP0310 728 - OSV 4374 5031  416 Sociální pojištění 21 000,00 

RP0310 728 - OSV 4374 5032  418 Zdravotní pojištění 24 000,00 

RP0310 728 - OSV 4374 5152  428 Teplo -53 000,00 

RP0310 728 - OSV 4374 5163  2190 Pojištění -36 000,00 

                                                           
 
20 f) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů v rámci kapitoly 747 – OSHI 

návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů v rámci kapitoly 747 – OSHI. 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0308 747 - OSHI 3111 6121  1466 MŠ Klubíčko (Okruţní 200, Příbram VII) -324 300,00 

RP0308 747 - OSHI 3639 6121  383 Investiční projektová dokumentace 324 300,00 

                                                           
 
20 g) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů v rámci rozpočtu kapitoly 777 - 
OŠKSIS, tj. navýšení neinvestičního příspěvku zřízené příspěvkové organizaci Základní škola, Příbram 
VII, Bratří Čapků 279 o částku 73.516 Kč 

návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů v rámci rozpočtu kapitoly 777 - OŠKSIS, tj. 
navýšení neinvestičního příspěvku zřízené příspěvkové organizaci Základní škola, Příbram VII, Bratří 
Čapků 279 o částku 73.516 Kč. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
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č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0303 
777 - 

OŠKSIS 
3119 5901  1301 Rezerva  -73 516,00 

RP0303 
777 - 

OŠKSIS 
3113 5331  916 

ZŠ BČ, Bratří Čapků 279, , Příbram VII - 

neinvestiční příspěvek 
73 516,00 

                                                           
 
20 h) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů v rámci kapitoly 747 - OSHI 

návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů v rámci kapitoly 747 – OSHI. 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0305 747 - OSHI 3639 5171  2517 PB VI, Mariánská ulice - oprava VaK -330 000,00 

RP0305 747 - OSHI 3639 6121  1794 
Ţeţice - zásobení pitnou vodou - 

realizace 
-1 250 250,00 

RP0305 747 - OSHI 2219 5171  95 SSZ a PA - provoz a údrţba 58 700,00 

RP0305 747 - OSHI 2212 6121  1531 
Rekonstrukce a modernizace MK vlastní 

zdroje (způsobilé výdaje) 
1 500 000,00 

RP0305 747 - OSHI 3639 5169  1612 Sluţby spojené s opravami 20 000,00 

RP0305 747 - OSHI 3111 5169  2842 Nákup sluţeb 1 550,00 

RP0305 747 - OSHI 2219 5171  354 Chodníky - opravy a údrţba -30 000,00 

RP0305 747 - OSHI 2212 5169  1331 Sluţby 30 000,00 

                                                           
 
20 i) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů v rámci kapitoly 747 – OSHI (navýšení 
rozpočtu na akcích: Rekonstrukce místních komunikací ve městě, Vodovody a kanalizace - Zkapacitnění 
potrubí a shybky v Podlesí z volných zdrojů 

návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů v rámci kapitoly 747 – OSHI (navýšení 
rozpočtu na akcích: Rekonstrukce místních komunikací ve městě, Vodovody a kanalizace - 
Zkapacitnění potrubí a shybky v Podlesí z volných zdrojů). 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0304 747 - OSHI 2321 6121  2107 

Odkanalizování obcí v povodí Litavky na 

ČOV Příbram - Orlov - stavba splaškové 

kanalizace a vodovodu 

-4 880 400,00 

RP0304 747 - OSHI 2212 6121  1507 Rekonstrukce a modernizace MK 4 400 400,00 

RP0304 747 - OSHI 3639 5171  661 Podlesí - přeloţka shybky 480 000,00 

                                                           
 
20 j) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE (dotace)           
v souvislosti s přijetím podpory v rámci OPŢP v celkové výši 1.001.064,60 Kč na projekt Realizace 
energetických úspor v objektu MŠ 28. října 55, Příbram VII 

návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE (dotace)                 
v souvislosti s přijetím podpory v rámci OPŢP v celkové výši 1.001.064,60 Kč na projekt Realizace 
energetických úspor v objektu MŠ 28. října 55, Příbram VII. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0302 741 - OE  4116  1830 Předpoklad -1 001 064,60 

RP0302 741 - OE  4216 15835 1317 Investiční dotace - FS EU 945 449,90 

RP0302 741 - OE  4213 90877 1319 Investiční dotace 55 614,70 

                                                           
 
20 k) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE (dotace)          
v souvislosti s přijetím podpory v rámci OPŢP v celkové výši 4.804.487,62 Kč na jednotlivé projekty 
Realizace energetických úspor ve školských objektech 

návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE (dotace) v 
souvislosti s přijetím podpory v rámci OPŢP v celkové výši 4.804.487,62 Kč na jednotlivé projekty 
Realizace energetických úspor ve školských objektech. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 



Město Příbram - RM 16.12.2013  

 8 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0298 741 - OE  4216 15835 1317 Investiční dotace - FS EU 4 537 571,65 

RP0298 741 - OE  4213 90877 1319 Investiční dotace 266 915,97 

RP0298 741 - OE  4116  1830 Předpoklad -4 804 487,62 

                                                           
 
20 l) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE (dotace)           
v souvislosti s přijetím podpory v rámci OPŢP na projekty: Revitalizace veřejné zeleně ve městě Příbram 
- 2. etapa a Revitalizace veřejné zeleně ve městě Příbram - 3. etapa 

návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE (dotace)                 
v souvislosti s přijetím podpory v rámci OPŢP na projekty: Revitalizace veřejné zeleně ve městě 
Příbram - 2. etapa a Revitalizace veřejné zeleně ve městě Příbram - 3. etapa. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0294 741 - OE  4116 15319 2774 Neinvestiční dotace - prostředky EU 2 862 971,03 

RP0294 741 - OE  4113 90001 2773 Neinvestiční dotace ze SF ŢP 176 133,11 

RP0294 741 - OE  4116  1830 Předpoklad -3 039 104,14 

                                                           
 
20 m) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 – OE (dotace, 
ÚZ 14943) o částku 120.000 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 717 – Městská policie Příbram  ve stejné výši 
z důvodu přijetí investiční účelové dotace v rámci Programu prevence kriminality 2013 na projekt 
Příbram – Osvětlení rizikových míst 

návrh změny rozpočtu města na rok 2013, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 – OE (dotace, ÚZ 
14943) o částku 120.000 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly  717 – Městská policie Příbram ve stejné výši     
z důvodu přijetí investiční účelové dotace v rámci Programu prevence kriminality 2013 na projekt 
Příbram – Osvětlení rizikových míst.      

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0293 741 - OE  4216 14943 2840 Osvětlení rízikových míst 120 000,00 

RP0297 717 - MP 3631 6122 14943 2829 Osvětlení rizikových míst - dotace MV 120 000,00 

                                                           
 
20 n) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (nařízení 
odvodu z investičního fondu PS ve výši 1.000.000,-- Kč), a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 715 - ZDR 
(neinvest. příspěvek pro Městské jesle) o částku 20 000,- Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 739 - 
TS o částku 980.000,-- Kč (neinv. příspěvek) 

návrh změny rozpočtu města na rok 2013, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (nařízení 
odvodu z investičního fondu PS ve výši 1.000.000 Kč), a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 715 - ZDR 
(neinvest. příspěvek pro Městské jesle) o částku 20 000 Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 739 - 
TS o částku 980.000 Kč (neinv. příspěvek). 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0311 741 - OE 6409 2122  819 Odvody příspěvkových organizací 1 000 000,00 

RP0311 715 - ZDR 3539 5331  127 Neinvestiční příspěvek 20 000,00 

RP0311 739 - TS 3639 5331  546 Neinvestiční příspěvek 980 000,00 

                                                           
 
20 o) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů, tj. navýšení rozpočtu kapitoly 780 - 
Knihovna Jana Drdy (neinvestiční příspěvek) o částku Kč 240.000 a sníţení rozpočtu kapitoly734 - OP 
(volné zdroje) ve stejné výši 

návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů, tj. navýšení rozpočtu kapitoly 780 - 
Knihovna Jana Drdy (neinvestiční příspěvek) o částku 240.000 Kč a sníţení rozpočtu kapitoly 734 - OP 
(volné zdroje) ve stejné výši.  

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 
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RP0248 734 - OP 3639 6130  326 Výkup pozemků -240 000,00 

RP0315 780 - KJD 3314 5331  528 Neinvestiční příspěvky 240 000,00 

                                                           
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
21) Ţádost ……………….. o prodlouţení Smlouvy o nájmu nebytových prostor a o sníţení nájmu v 
Příbrami VIII/114 

R.usn.č.1000/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

prodlouţení Smlouvy o nájmu nebytových prostor v Příbrami VIII, ul. Čechovská čp. 114,  do  
31.05.2014. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
22) Pronájem nebytového prostoru  č. 712 v Příbrami I, nám. T.G.Masaryka   čp. 1 

R.usn.č.1001/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

pronájem nebytového prostoru  č. 712 v Příbrami I, nám. T.G.Masaryka  čp. 1 pro: 
společnost CIFIS s.r.o., Jana Drdy čp. 502, Příbram VII,  IČ 016 53 768, na dobu neurčitou, s výpovědní 
lhůtou tři měsíce, za cenu  140,00 Kč/ m

2
/rok (základní nájemné) povýšené kaţdoročně o míru inflace, 

za účelem uţívání nebytového prostoru jako kancelář. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
23) Ţádost p.  ……………….. o převod bytu do osobního vlastnictví 

R.usn.č.1002/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

záměr prodeje bytu č. 57 v Příbrami VIII, Budovatelů 135 za cenu dle znaleckého posudku. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
24) Návrh z jednání bytové komise ze dne 27.11.2013 

R.usn.č.1003/2013 
Rada    I.   s c h v a l u j e  

1) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 v Příbrami IV, Březnická 158, 1+1,  ……………….. na 1 
rok, 
2) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 57 v Příbrami VIII, Čechovská 135, 1+1, ……………….. na 
1 rok, 
3) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 40 v Příbrami IV, Čs.armády 5, 2+0, byt pro veř. prosp. 
zaměstnance – Divadlo A.Dvořáka,  ……………….. na 3 roky, 
4) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 v Příbrami I, Na Příkopech 104, 3+1, byt pro veř. prosp. 
zam.- školství,  ……………….. na 1 rok, 
5) přidělení bytu č. 17 v Příbrami IV, Čs.armády 4, 1+0, 34,51 m² - byt pro příjmově vymezené osoby,  
……………….., Ryneček 133, Příbram III, 
6) zařazení uvolněného bytu č. 4 v Příbrami IV, Březnická 152, 2+0, 68,47 m², dle Zásad k prodeji 
obálkovou metodou, 
7) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 v Příbrami III, Milínská 106, 1+1, sociální byt, 
……………….. na 6 měsíců, 
8) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 v Příbrami IV, Březnická 158, 1+1, manţ. ……………….. 
na 6 měsíců. 
 
II.   b e r e   n a   v ě d o m í 
1) ţádost ……………….., U Dolu Anna 26, Příbram VI, o záměnu bytu č. 18, 2+0, 49,15 m², byt pro veř. 
prosp. zam. – Policie ČR, za byt pro veř. prosp. zam. – Policie ČR č. 44 v Příbrami VII, Březohorská 
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183, 2+1, 54,76 m², který uvolní  ……………….. ke dni 31.12.2013 z důvodu ukončení pracovního 
poměru u Policie ČR,  
2) ţádost ředitele Základní školy, 28.října 1, Příbram VII, Mgr. Jaroslava Kopeckého o přidělení bytu pro 
nového učitele matematiky a fyziky, jehoţ nástup je podmíněn bydlením.  

 
                                                         hl.  pro 7 

 
 
25) Ţádost o ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor v Příbrami I, ul. Milínská p. 16 

R.usn.č.1004/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor v Příbrami I, ul. Milínská čp. 16 dle platné smlouvy. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
26) Pronájem části komínového tělesa parc. č. 1794 u čp. 181 a 12  m

2  
pozemku parc.č. 479/32, kat. 

území Březové Hory 

R.usn.č.1005/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

pronájem části komínového tělesa parc. č. 1794 u čp. 181 a 12  m
2  

pozemku parc.č. 479/32, kat. území 
Březové Hory pro: 
společnost T-mobile Czech Republic a.s.,  se sídlem Tomíčkova 2144/1,Praha 4, IČ 649 49 681,  na 
dobu 10 let, s výpovědní lhůtou tři měsíce, za cenu  150.000,00 Kč/rok (základní nájemné) povýšené 
kaţdoročně o míru inflace. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

Jednání RM opustil V. Černý – počet členů RM 6. 
 
 
27) Ţádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu příjezdové komunikace na části pozemku p. č. 
249/77 v k. ú. Kozičín 

R.usn.č.1006/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy zakládající paní ……………….., bytem ……………….., paní ……………….., bytem  
……………….. a panu ……………….., bytem ……………….., právo provést stavbu příjezdové 
komunikace na části pozemku p. č. 249/77 v k. ú. Kozičín ve vlastnictví města Příbram, a to bezúplatně. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
28) Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení kanalizační kontrolní šachtice -  
p. č. 1718 v k. ú. Příbram 

R.usn.č.1007/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uloţení kanalizační kontrolní šachtice na pozemku ve vlastnictví města 
Příbram, a to p. č. 1718 v k. ú. Příbram, ve prospěch pozemků p. č. 1680 a p. č. 1681 v k. ú. Příbram, 
přičemţ v době uzavírání příslušných smluvních vztahů týkajících se zřízení věcného břemene 
budou v těchto smluvních  dokumentech uvedeni jako oprávnění z věcného břemene ti, kteří budou  
v té době vlastníky pozemků, v jejichţ prospěch se věcné břemeno zřizuje. 
 
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: 
pozemek p. č. 1718 v k. ú. Příbram - místní komunikace  III. tř. – ul. Smetanova, chodník  
                             - umístění kanalizační kontrolní šachtice za cenu 100 Kč/ks. 
 
S uzavřením věcného břemene vzniká oprávněnému právo vstupu a vjezdu na dotčenou nemovitost za 
účelem realizace – vybudování zařízení (právo provést stavbu),  zajištění  oprav, údrţby, rekonstrukce a  
likvidace  výše  uvedeného  zařízení. Věcné  břemeno  bude  zřízeno  na dobu neurčitou a  přechází     
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s  převodem  vlastnictví  nemovitosti  na  nového  nabyvatele. Cena věcného břemene bude navýšena      
o DPH podle platných právních předpisů. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
29) Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení vodovodní a kanalizační přípojky a budoucího 
umístění revizní kanalizační šachty - p. č. 4519/1 v k. ú. Příbram 

R.usn.č.1008/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uloţení vodovodní a kanalizační přípojky a umístění revizní kanalizační 
šachty na pozemku ve vlastnictví města Příbram, a to p. č. 4519/1 v k. ú. Příbram, ve prospěch 
pozemku p. č. 4534/2 v k. ú. Příbram, přičemţ v době uzavírání příslušných smluvních vztahů týkajících 
se zřízení věcného břemene budou v těchto smluvních  dokumentech uvedeni  jako  oprávnění             
z věcného břemene ti, kteří budou v té době vlastníky pozemku, v jehoţ prospěch se věcné břemeno 
zřizuje. 
 
Věcné břemeno za kaţdou přípojku bude oceněno dle "Zásad", a to: 
pozemek p. č. 4519/1 v k. ú. Příbram - místní komunikace III. tř. - Vokačovská, zeleň  
          - uloţení kříţením komun. za cenu 700 Kč/bm a podélné uloţení do komun. za cenu 200 Kč/bm 
          - uloţení kříţením ost. pozemku (zeleně) za cenu 50 Kč/bm 
          - umístění revizní kanalizační šachty za cenu 100 Kč/ks. 
 
S uzavřením věcného břemene vzniká oprávněnému právo vstupu a vjezdu na dotčenou nemovitost za 
účelem realizace – vybudování zařízení (právo provést stavbu),  zajištění  oprav, údrţby, 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  6 
 
 
30) Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího umístění rozvaděčové skříně sítě elektronických 
komunikací na pozemku p. č. 515/57 v k. ú. Březové Hory 

R.usn.č.1009/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene umístění rozvaděčové skříně sítě elektronických komunikací na pozemku ve 
vlastnictví města Příbram, a to p. č. 515/57 v k. ú. Březové Hory, ve prospěch společnosti MONEX 
s.r.o., se sídlem Příbram III, Milínská 182, PSČ 261 01, IČO: 62968521. 
 
Věcné břemeno bude oceněno dle „Zásad“, a to: 
pozemek p. č. 515/57 v k. ú. Březové Hory - zeleň 

- umístění jedné rozvaděčové skříně za cenu 5.000,- Kč/ks. 
     

S uzavřením věcného břemene vzniká oprávněnému právo vstupu a vjezdu na dotčenou nemovitost za 
účelem realizace – vybudování zařízení (právo provést stavbu), zajištění oprav, údrţby, 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 6  
 
 
31) Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení přeloţky podzemního komunikačního 
kabelového rozvodu - p. č. 62/10 v k. ú. Bytíz 

R.usn.č.1010/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uloţení přeloţky podzemního komunikačního kabelového rozvodu na 
pozemku ve vlastnictví města Příbram, a to p. č. 62/10 v k. ú. Bytíz, ve prospěch  společnosti  
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Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22,  
IČO: 60193336. 
 
Věcné břemeno bude oceněno dle „Zásad“, a to: 
pozemek p. č. 62/10 v k. ú. Bytíz - zeleň 

 - uloţení v zeleni za cenu 100 Kč/bm. 
     

S uzavřením věcného břemene vzniká oprávněnému právo vstupu a vjezdu na dotčenou nemovitost za 
účelem realizace – vybudování zařízení (právo provést stavbu), zajištění oprav, údrţby, 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  6 
 

 
32) Ţádost o udělení souhlasu města se zateplením budovy čp. 485 v Příbrami VII 

R.usn.č.1011/2013 
Rada    u d ě l u j e 

souhlas města se zateplením  budovy čp. 485 v Příbrami VII, která je ve vlastnictví společnosti 
STAVUS, a.s., se sídlem Poštovní ulice 6, 261 01  Příbram V – Zdaboř, IČO 45148121, a která se 
z převáţné části nachází na pozemku  p. č. st. 1668/4 v k. ú. Březové Hory, jenţ je ve vlastnictví města 
Příbram. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

Na jednání RM se vrátil V. Černý – počet členů RM 7. 
 

 
33) Informace ke 1) smlouvě o nájmu pozemků s vybavením pro provozování lyţařského sportu se 
smlouvou o smlouvě budoucí kupní /TJ Baník Příbram/, 
2) smlouvě o podnájmu lyţařského svahu Padák Příbram /NOVADUS, s.r.o./ 

R.usn.č.1012/2013 
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

předloţené   informace  odboru  právního  ke  1) smlouvě  o  nájmu  pozemků  s  vybavením  pro         
provozování  lyţařského  sportu  se  smlouvou  o  smlouvě  budoucí  kupní   /TJ  Baník  Příbram/, 
2) smlouvě o podnájmu lyţařského svahu areál Padák Příbram /NOVADUS, s.r.o./. 

 
II.  u k l á d á   
odboru právnímu zpracovat a uzavřít obě smlouvy. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
34) Návrh smlouvy o výpůjčce mezi městem Příbram a Technickými sluţbami města Příbrami 

R.usn.č.1013/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

návrh smlouvy o výpůjčce mezi městem Příbram a Technickými sluţbami města Příbrami. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 

 
35) Revokace usnesení R.usn.č. 843/2013 (Nejúspěšnější sportovec roku 2013) 

R.usn.č.1014/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

1) revokaci R.usn.č. 843/2013 ze dne 04.11.2013, 
2) úhradu nákladů spojených s vyhlášením ankety "Nejúspěšnější sportovec roku 2013" okresu Příbram 
ve výši 20.000,- Kč z kap. 777 – OŠKSIS, z prvku 2299 – Spoluúčast na projektech sportovních 
organizací. 
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                                                         hl.  pro  7 
 

 
36) Ţádost o dotaci (FIT SENIOR Příbram, o.s.) 

Hlasováno o návrhu MUDr. Šedivého. 
R.usn.č.1015/2013 
Rada    s t a h u j e 
 projednání materiálu z dnešního jednání RM.  

 
                                                         hl.  pro  7 
 

 
37) Ţádost o souhlas k přijetí sponzorského (věcného) daru - nákupu cukrovinek do vánočních balíčků, 
od paní  ……………….., pro příspěvkovou organizaci Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram 

R.usn.č.1016/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

ţádost o souhlas k přijetí sponzorského (věcného) daru - nákupu cukrovinek do vánočních balíčků, od 
paní ……………….., pro příspěvkovou organizaci Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram 
v celkové částce 500,-Kč.  
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
38) Ţádost o souhlas k přijetí sponzorského (finančního) daru od paní ……………….., pro příspěvkovou 
organizaci Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram 

R.usn.č.1017/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

ţádost o souhlas k přijetí sponzorského (finančního) daru od paní ……………….., pro příspěvkovou 
organizaci Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram v celkové částce 1.500,-Kč. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
39) Ţádost o souhlas k přijetí sponzorského (finančního) daru od pana ……………….., pro příspěvkovou 
organizaci Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram 

R.usn.č.1018/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

ţádost o souhlas k přijetí sponzorského (finančního) daru od pana ……………….., pro příspěvkovou 
organizaci Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram v celkové částce 5.000,-Kč. 
 

                                                         hl.  pro 7 
  

 
40) Návrh Smlouvy o výpůjčce nemovitostí s příspěvkovou organizací Městské jesle a rehabilitační 
stacionář Příbram 

R.usn.č.1019/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

Smlouvu o výpůjčce nemovitostí s příspěvkovou organizací Městské jesle a rehabilitační stacionář 
Příbram. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
41) Ţádost o prodlouţení platnosti souhlasu Rady města Příbram k dočasnosti stavby přístřešku 
vysloveného v usnesení Rady města Příbram č. 542/2003 ze dne 16.06.2003, do 31.03.2014 

R.usn.č.1020/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

prodlouţení platnosti souhlasu Rady města Příbram k dočasnosti stavby přístřešku vysloveného            
v usnesení Rady města Příbram č. 542/2003 ze dne 16.06.2003, do 31.03.2014. 
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                                                         hl.  pro 7 
 

 
42) Ţádost o vydání souhlasu s odúčtováním odpisů movitého majetku organizace SZM Příbram 

Hlasováno o návrhu Ing. Pikrta. 
R.usn.č.1021/2013 
Rada    s t a h u j e 
 projednání materiálu z dnešního jednání RM.  

 
                                                         hl.  pro 7  
 

 
43) Smlouva o výpůjčce nemovitostí – Sportovní zařízení města Příbram 

R.usn.č.1022/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

Smlouvu o výpůjčce nemovitostí pro Sportovní zařízení města Příbram dle přílohy. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
44) Ţádost vyjmutí bytu pro vybranou skupinu osob veřejně prospěšných zaměstanců 

Hlasováno o návrhu M. Poulíčka. 
R.usn.č.1023/2013 
Rada    s t a h u j e 
 projednání materiálu z dnešního jednání RM.  

                                                         hl.  pro  7 
 

 
45) Ţádost o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu - paní  ……………….. 

R.usn.č.1024/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

znovuuzavření nájemní smlouvy na byt č. 22 v Příbrami IV, Čs, armády 5 paní ………………... 
 

                                                         hl.  pro 7 
  

 
46) Informace – kapacita ZŠ Příbram – Březové Hory, Prokopská 337 a ZŠ, Příbram VII, Bratří Čapků 279, 
příspěvkové organizace 

R.usn.č.1025/2013 
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í  

1) informaci o sníţení nejvyššího počtu ţáků v Základní škole, Příbram – Březové Hory, Prokopská 337 
z 1750 na 600 ţáků, které vzniklo v souvislosti s oddělením pracoviště v ulici Bratří Čapků 279 a 
nevyuţíváním pracoviště v Ţeţické ulici 193, 
2) informaci o nejvyšším stanoveném počtu ţáků v nově vzniklé organizaci Základní škola, Příbram VII, 
Bratří Čapků 279, příspěvková organizace, který je 660 ţáků.    
 

                                                         hl.  pro  7 
 

47) Návrh na změnu znění „Kupní smlouvy v rámci podpory lyţování pro ţáky příbramských základních 
škol“ č. 758/OŠKSIS/2013 

R.usn.č.1026/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

1) revokaci R.usn.č.837/2013 ze dne 04.11.2013, 
2) znění Čl. V „Kupní smlouvy v rámci podpory lyţování pro ţáky příbramských základních škol“ 
č. 758/OŠKSIS/2013:  
Čl. V 
Smluvní strany se dále dohodly, ţe v čl. IV sjednaná kupní cena jízdenek odpovídá době provozu 
lyţařského vleku a sjezdovky v lyţařském areálu „Padák“ během zimní sezóny 2013/14 (tj. v období od 
20.12.2013 do 31.03.2014) pro potřeby drţitelů jízdenek dle této smlouvy po dobu alespoň 40 dnů ve 



Město Příbram - RM 16.12.2013  

 15 

výše uvedeném období po předání jízdenek kupujícímu dle této smlouvy (kdyţ za jeden den provozu se 
povaţuje den, v rámci kterého bude provoz lyţařského vleku a sjízdnost sjezdovky zajištěna ze strany 
provozovatele alespoň v době od 15:00 do 20:00 hodin).   
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 

48) Ţádost o dotaci z OPŢP na úpravy zahrad při mateřských školách 

R.usn.č.1027/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

podání ţádostí o dotace z Operačního programu Ţivotní prostředí na projekty: „Úprava zahrady 
v přírodním stylu při MŠ Školní, Příbram VIII“, „Úprava zahrady v přírodním stylu při MŠ V Zahradě, 
Příbram III“ a „Úprava zahrad v přírodním stylu při MŠ Bratří Čapků, Příbram VII. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
49) Ţádost o projednání navrácení poplatku za odtaţení motorového vozidla při čištění ulice 

R.usn.č.1028/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

výsledek projednání ţádosti p.  ……………….. v komisi pro posuzování oprávněnosti odtahů a 
odstraňování vraků ve městě dne 04.12.2013. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

50) Smlouva o výpůjčce – Divadlo A. Dvořáka Příbram 

R.usn.č.1029/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

Znění Smlouvy o výpůjčce nemovitostí příspěvkové organizace Divadlo A. Dvořáka Příbram s účinností 
ode dne 01.01.2014. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 

 
51) Informace o ukončení Smlouvy o nájmu NP v Příbrami VII/292 

R.usn.č.1030/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

vyvěšení záměru prodeje nebytového prostoru v Příbrami VII/292. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
52) Návrh na navýšení nájmu pro Městské lesy Příbram, s.r.o. 

R.usn.č.1031/2013 
Rada    I.   s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 7 ke Smlouvě o pronájmu nemovitého majetku ze dne 12.6.2009, uzavřené  
mezi městem Příbram jako pronajímatelem a společností Městské lesy Příbram s.r.o., IČO 
26505720, jako nájemcem, kdy předmětem tohoto dodatku je zvýšení nájemného za předmět  
nájmu stanoveného v čl. IV. odst. 1 shora specifikované smlouvy, z původní částky  
700.000 Kč/rok na částku 1.000.000 Kč/rok. 

 
II.   u k l á d á    
odboru  právnímu  zpracovat  dodatek  č.7   ke Smlouvě o pronájmu nemovitého majetku ze dne         
 12.06.2009 mezi městem Příbram jako pronajímatelem a společností Městské lesy Příbram s.r.o. 
jako nájemcem. 

                                                         hl.  pro  7 
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53) Ţádost o souhlas s podáním ţádosti na Středočeský kraj o dotaci pro rok 2014 z Fondu ţivotního 
prostředí a zemědělství – „Revitalizace malých vodních zdrojů a rybníků“ 

R.usn.č.1032/2013 
Rada    s o u h l a s í   

s podáním  ţádosti na Středočeský kraj o dotaci pro rok 2014 z Fondu ţivotního prostředí a zemědělství 
– „Revitalizace malých vodních zdrojů a rybníků“. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
54) Zřízení věcného břemene u pozemků parc. č. 208/3, 250, 23/114, 208/11 a 208/10 v k.ú. Orlov 

R.usn.č.1033/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

1) Zřízení věcného břemene v pozemcích parc. č. 208/3 a parc. č. 250 v k.ú. Orlov ve prospěch města 
Příbram. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou úplatu ve výši 4.000,- Kč z důvodu uloţení potrubí 
dešťové kanalizace. 
2) Zřízení věcného břemene v pozemcích parc. č. 23/114 a parc. č. 208/11 v k.ú. Orlov ve prospěch 
města Příbram. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou úplatu ve výši 30.000,- Kč z důvodu uloţení 
potrubí dešťové kanalizace. 
3) Zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 208/10 v k.ú. Orlov ve prospěch města Příbram. Věcné 
břemeno se zřizuje za jednorázovou úplatu ve výši 4.000,- Kč z důvodu uloţení potrubí dešťové 
kanalizace. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
55) Zkapacitnění potrubí a shybky v Podlesí – Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

R.usn.č.1034/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření Dodatku č. 1 k SOD zkapacitnění potrubí a shybky v Podlesí se společností Energon Dobříš, 
s.r.o., na základě kterého celková cena díla činí 1.597.962,78 Kč bez DPH. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
56) Dodávka vybavení sběrného dvora a kompostárny  - výsledek 

R.usn.č.1035/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

1) Závěry hodnotící komise zpracované ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku 
„Dodávka vybavení sběrného dvora a kompostárny“. 

2) Zadání zakázky Dodávka vybavení sběrného dvora a kompostárny -  Dílčí část 1 veřejné zakázky 
překopávač kompostu, vítěznému uchazeči dle nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy se 
společností Energreen Projekt s.r.o., Sladkovského 659/40, Olomouc, 
IČ 26880342, za nabídkovou cenu 215 000,- Kč bez DPH. 

3) Zadání zakázky Dodávka vybavení sběrného dvora a kompostárny -  Dílčí část 2 veřejné zakázky 
drtič, vítěznému uchazeči dle nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy se společností Energreen 
Projekt s.r.o., Sladkovského 659/40, Olomouc, IČ 26880342, za nabídkovou cenu 227 000,- Kč bez 
DPH. 

4) Zrušení zadávacího řízení na zakázku Dodávka vybavení sběrného dvora a kompostárny  
-  Dílčí část 3 veřejné zakázky čerpadlo na technologickou procesní vodu, z důvodu uvedeného v § 
84 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných zakázkách – nebyla ve stanovené lhůtě podána ţádná 
nabídka.  

5) Zadání zakázky Dodávka vybavení sběrného dvora a kompostárny -  Dílčí část 4 veřejné zakázky 
kontejnery 6 m

3
, vítěznému uchazeči dle nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s uchazečem 

Michal Kačaras - Kovovýroba, U Norkárny 134, Česká Ves, IČ 12101559, za nabídkovou cenu 
192 300,- Kč bez DPH. 

6) Zrušení zadávacího řízení na zakázku Dodávka vybavení sběrného dvora a kompostárny 
- Dílčí část 5 veřejné zakázky kontejnery 2,1 m

3
 z důvodu uvedeného v § 84 odst. 1 písm. e) 

zákona o veřejných zakázkách – zadavatel obdrţel pouze jednu nabídku. 
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7) Vyloučení společnosti ELKOPLAST s.r.o., se sídlem Štefánikova 2664, 760 01 Zlín,  
IČ 25347942, ze zadávacího řízení na zakázku Dodávka vybavení sběrného dvora a kompostárny -  
Dílčí část 6 veřejné zakázky lis na papír, dle § 76 odst. 6 zákona pro nesplnění technických 
poţadavků zadavatele v zadávacích podmínkách na předmětný výrobek (lis papíru). 

8) Zrušení zadávacího řízení na zakázku Dodávka vybavení sběrného dvora a kompostárny  
-  Dílčí část 6 veřejné zakázky lis na papír, z důvodu uvedeného v § 84 odst. 1 písm. e) zákona o 
veřejných zakázkách – zadavateli po posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka. 

9) Zrušení zadávacího řízení na zakázku Dodávka vybavení sběrného dvora a kompostárny  
-  Dílčí část 7 veřejné zakázky váha pro váţení palet, z důvodu uvedeného v § 84 odst. 1 písm. a) 
zákona o veřejných zakázkách – nebyla ve stanovené lhůtě podána ţádná nabídka. 

10) Zrušení zadávacího řízení na zakázku Dodávka vybavení sběrného dvora a kompostárny  
-  Dílčí část 8 veřejné zakázky ruční paletový vozík, z důvodu uvedeného v § 84 odst. 1 písm. a) 
zákona o veřejných zakázkách – nebyla ve stanovené lhůtě podána ţádná nabídka. 

 
                                                         hl.  pro  7 
 
 

57) Různé      

 
 
 
 
 
Zápis ověřili: 
Svatopluk Chrastina 
Jiřina Kaiserová 
 
Ing. Pavel Pikrt, 
starosta 
 
Zapsala: Iva Černohorská 
Dne 17.12.2013 
 
Ověřeno:18.12.2013 
Vyvěšeno: 19.12.2013       
 
 


