Město Příbram - RM 13.01.2014
Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení
z jednání Rady města Příbram, konaného dne 13.01.2014
od 12.00 hodin na Městském úřadě Příbram

1) Zahájení, ověřovatelé
Ověřovatelé: Svatopluk Chrastina
Jiřina 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. Přijetí dotace ze SFŢP ČR na projekt „Realizace energetických úspor v objektu MŠ, Příbram VII, Jana
Drdy 496“
7. Konec funkčního období ředitele školy – MŠ Pohádka a MŠ Perníková chaloupka
8. Ţádost o dar (FIT SENIOR Příbram, o. s.)
9. Materiály týkající se konkursního řízení úpadce Příbramská teplárenská a.s. a excindačního sporu města
Příbram s JUDr. Tomášem Pelikánem, správcem konkurzní podstaty úpadce Příbramská teplárenská
a.s.
10. Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram ze dne 16.9.2013, č. usn. 657/2013/ZM
11. Ţádosti o odprodej dvou částí z pozemku p. č. 4608/21 v k. ú. Příbram
12. Ţádosti o dotace z rozpočtu města – II. kategorie
13. Přijetí dotace ze SFŢP ČR na projekt „Pořízení samosběrného a kropícího vozu“
14. Změna termínu zasedání ZM Příbram
15. Opatření k celkovému zlepšení situace na SZM Příbram
16. Návrh programu 22. zasedání ZM dne 27.01.2014
17. Revokace usnesení RM ze dne 30.12.2013, R.usn.č.1048/2013 – bod 17 h) Návrh změny rozpočtu
města na rok 2013 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE (dotace)
18. Rozpočtové změny
19. Různé
R.usn.č.3/2014
Rada
schvaluje
program dnešního jednání.
hl. pro 7

3) Informace

4) Kontrola zápisu a usnesení

5) Interpelace
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6) Přijetí dotace ze SFŢP ČR na projekt „Realizace energetických úspor v objektu MŠ, Příbram VII, Jana
Drdy 496“
R.usn.č.4/2014
Rada s c h v a l u j e
1) přijetí dotace ze Státního fondu ţivotního prostředí ČR na realizaci projektu „Realizace
energetických úspor v objektu MŠ, Příbram VII, Jana Drdy 496“ ve výši 96.903,95 Kč,
2) uzavření Smlouvy č. 12124893 o poskytnutí podpory ze Státního fondu ţivotního prostředí ČR
podepsané zástupcem SFŢP dne 03.10.2013.
hl. pro 7
7) Konec funkčního období ředitele školy – MŠ Pohádka a MŠ Perníková chaloupka
R.usn.č.5/2014
Rada I. n e s c h v a l u j e
záměr vyuţít moţnost uplatnění ustanovení § 166 odst. 3, školského zákona a vyhlásit konkurs na
ředitele mateřské školy Perníková chaloupka a Mateřské školy Pohádka pro další období.
II. s o u h l a s í
s vydáním potvrzení o pokračování ve funkci ředitelkám škol - Mateřské školy Perníková chaloupka
a Mateřské školy Pohádka, u nichţ nebyl vyhlášen konkurs na pracovní místo ředitele, a to od
1. srpna 2014 v pracovním poměru na dobu určitou 6 let.
hl. pro 7
8) Ţádost o dar (FIT SENIOR Příbram, o.s.)
Hlasováno o návrhu Ing. Pikrta.
R.usn.č.6/2014
Rada s c h v a l u j e
poskytnutí daru ve výši 15.000,- Kč pro FIT SENIOR Příbram, o.s., IČ: 01510231, z kap. 777 – OŠKSIS.
Dar bude poskytnut aţ po schválení rozpočtu ZM dne 03.03.2014, do kterého bude zapracován.
hl. pro 4
proti 1
zdrţ. 2

9) Materiály týkající se konkursního řízení úpadce Příbramská teplárenská a.s. a excindačního sporu
města Příbram s JUDr. Tomášem Pelikánem, správcem konkurzní podstaty úpadce Příbramská
teplárenská a.s.
R.usn.č.7/2014
Rada b e r e n a v ě d o m í
následující materiály týkající se konkursního řízení úpadce Příbramská teplárenská a.s. a excindačního
sporu města Příbram s JUDr. Tomášem Pelikánem, správcem konkurzní podstaty úpadce Příbramská
teplárenská a.s., zaslané právním zástupcem města Příbram panem Mgr. Vratislavem Morvayem:
a) Elektronickou zprávu (průvodní dopis) pana Mgr. Vratislava Morvaye ze dne 11.12.2013, čas
odeslání 19:42 (2 strany textu).
b) Elektronickou zprávu (kterou byly zaslány dvě přílohy) pana Mgr. Vratislava Morvaye ze dne
11.12.2013, čas odeslání 19:46 (1 strana textu), s přílohou, kterou je zápis ze schůze věřitelského
výboru konané dne 26.11.2013 (5 stran textu), a s další přílohou, kterou je přípis Městského soudu
v Praze č.j. 97 K 53/98-1857 ze dne 2.12.2013 (1 strana textu).
c) Elektronickou zprávu (kterou byly zaslány dvě přílohy) pana Mgr. Vratislava Morvaye ze dne
11.12.2013, čas odeslání 19:52 (1 strana textu), s přílohou, kterou je protokol o jednání před Městským
soudem v Praze dne 24.9.2013, sp. zn. 45Cm 286/1999 - 610 (2 strany textu), a s další přílohou, kterou
je oznámení správce konkurzní podstaty pana JUDr. Tomáše Pelikána, resp. jeho právního zástupce
pana Mgr. Milana Edelmanna, ze dne 18.11.2013, o tom, ţe byl soudu předloţen aktualizovaný soupis
konkursní podstaty (1 strana textu).
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d) Elektronickou zprávu (kterou byla zaslána jedna příloha) pana Mgr. Vratislava Morvaye ze dne
11.12.2013, čas odeslání 20:01 (1 strana textu), s přílohou, kterou je usnesení Městského soudu
v Praze č.j. 45Cm 286/1999 – 625 ze dne 28.11.2013 o úmyslu soudu ustanovit znalce (1 strana textu).
hl. pro 7
10) Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram ze dne 16.9.2013, č. usn. 657/2013/ZM
R.usn.č.8/2014
Rada d o p o r u č u j e ZM
schválit revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram ze dne 16.9.2013, č. usn. 657/2013/ZM.
hl. pro 7
11) Ţádosti o odprodej dvou částí z pozemku p. č. 4608/21 v k. ú. Příbram
Hlasováno o návrhu J. Kaiserové.
R.usn.č.9/2014
Rada I. n e d o p o r u č u j e ZM
2
2
schválit odprodej části pozemku p. č. 4608/21 o výměře cca 140 m z celkové výměry 3797 m
2
v katastrálním území Příbram, za cenu…….Kč/m , panu ………………., bytem ………………..
II. n e d o p o r u č u j e ZM
2
2
schválit odprodej jiné části pozemku p. č. 4608/21 o výměře cca 140 m z celkové výměry 3797 m
2
v katastrálním území Příbram, za cenu……Kč/m , panu ………………., bytem ………………..
hl. pro 7
12) Ţádosti o dotace z rozpočtu města - II. kategorie
R.usn.č.10/2014
Rada z a ř a z u j e
organizace
1.FK PŘÍBRAM, a.s., IČ: 28410491
Cykloklub Příbram, IČ: 48954021
Hokejový klub HC Příbram, IČ: 47072741
Volejbalový klub Příbram o.s., IČ: 01832158
do kategorie II dotací na sportovní aktivity v roce 2014.
hl. pro 7
13) Přijetí dotace ze SFŢP ČR na projekt „Pořízení samosběrného a kropícího vozu“
R.usn.č.11/2014
Rada s c h v a l u j e
1) přijetí dotace ze Státního fondu ţivotního prostředí ČR na realizaci projektu „Pořízení
samosběrného a kropícího vozu“ ve výši 192.531,00 Kč,
2) uzavření Smlouvy č. 12109832 o poskytnutí podpory ze Státního fondu ţivotního prostředí ČR,
podepsané zástupcem SFŢP dne 16.12.2013.
hl. pro 7

14) Změna termínu zasedání ZM Příbram
R.usn.č.12/2014
Rada b e r e n a v ě d o m í
změnu termínu zasedání ZM ze dne 24.02.2014 na 03.03.2014.
hl. pro 7
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15) Opatření k celkovému zlepšení situace na SZM Příbram
Hlasováno o návrhu MUDr. Šedivého.
R.usn.č.13/2014
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
písemnou zprávu o dosud přijatých a plánovaných opatřeních.
II. u k l á d á
řediteli Sportovních zařízení města Příbram, Ing. Holobradovi, podat písemnou zprávu o dalších
opatřeních na jednání RM dne 10.02.2014.
hl. pro 7
16) Návrh programu 22. zasedání ZM dne 27.01.2014
Hlasováno o návrhu Ing. Molnára.
R.usn.č.14/2014
Rada s o u h l a s í
s návrhem programu 22. zasedání ZM dne 27.01.2014 s tím, ţe do programu bude zahrnut materiál
„Návrh na doplnění názvu příspěvkové organizace Waldorfská škola Příbram – základní a střední
škola“.
hl. pro 7
17) Revokace usnesení RM ze dne 30.12.2013, R. usn. č. 1048/2013 – bod 17 h) Návrh změny rozpočtu
města na rok 2013 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE (dotace)
R.usn.č.15/2014
Rada I. r e v o k u j e
usnesení R.usn.č.1048/2013: Rada schvaluje návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně
výdajů v rámci kapitoly 741 – OE (dotace).
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
pol.

účelový
znak

prvek
rozpočtu

741 - OE

4216

29898

2776

741 - OE

4116

č. poţ.

kapitola

RP0351
RP0351

paragraf

1830

popis
Vybudování kanalizace Příbram Orlov a napojení na ČOV
Předpoklad

částka změny
512 000,00
-512 000,00

II. s c h v a l u j e
návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů v rámci kapitoly 741 – OE (dotace).
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
pol.

účelový
znak

prvek
rozpočt
u

741 - OE

4216

29898

2776

741 - OE

4116

č. poţ.

kapitola

RP0351
RP0351

paragraf

1830

popis
Vybudování kanalizace Příbram Orlov a napojení na ČOV
Předpoklad

částka změny
-512 000,00
512 000,00

hl. pro 7

18) Rozpočtové změny (a – b)
R.usn.č.16/2014
Rada s c h v a l u j e
18 a) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE o částku
536.241,20 Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OOVV ve stejné výši
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návrh změny rozpočtu města na rok 2013, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE o částku
536.241,20 Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OOVV ve stejné výši.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.
RP0350
RP0350
RP0350
RP0350
RP0350
RP0350
RP0352

kapitola
719 OOVV
719 OOVV
719 OOVV
719 OOVV
719 OOVV
719 OOVV
741 - OE

účelový
znak

prvek
rozpočtu

popis

částka změny

paragraf

pol.

3900

5031

2832

Sociální pojištění

6 311,00

3900

5038

2833

Povinné pojištění

106,00

3900

5011

2830

Platy

3900

5032

2831

Zdravotní pojištění

3900

5173

2834

Cestovné

3900

5162

2857

3900

2324

2853

526 953,20
2 271,00
358,00

Služby telekomunikací a
radiokomunikací
Příspěvek od SMO ČR dle smlouvy
CZ.1.04/4.1.00/B8.00001

242,00
536 241,20

18 b) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013, tj. sníţení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace) o
částku 145.835 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 723 - OŢP ve stejné výši z důvodu ukončení realizace
projektu "Úklid černých skládek na území města Příbrami a následného vyúčtování účelových
finančních prostředků s ÚZ 91
návrh změny rozpočtu města na rok 2013, tj. sníţení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace) o
částku 145.835 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 723 - OŢP ve stejné výši z důvodu ukončení realizace
projektu "Úklid černých skládek na území města Příbrami a následného vyúčtování účelových
finančních prostředků s ÚZ 91.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

účelový
znak

prvek
rozpočtu

RP0353

723 - ŽP

3729

5139

91

1981

RP0353

741 - OE

4116

1830

popis
materiál - dotace Fondu životního
prostředí SK
Předpoklad

částka změny
-145 835,00
-145 835,00

hl. pro 7
19) Různé

Zápis ověřili:
Svatopluk Chrastina
Jiřina Kaiserová
MUDr. Ivan Šedivý,
1. místostarosta
Zapsala: Iva Černohorská
Dne 15.01.2014
Ověřeno: 16.01.2014
Vyvěšeno: 17.01.2014
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