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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 24.10.2014 

od 09.00 hodin na Městském úřadě Příbram 

 
 
 
 
1) Zahájení, ověřovatelé 

Ověřovatelé: MUDr. Ivan Šedivý 
         Václav Černý 
 
 
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 dovolení vydání knihy s CD -DVD 
7. Tematická zadání (podpora 2015) 
8. Tematická zadání pro rok 2015 pro oblast podpory ţivotní prostředí 
9. Rozpočtové změny 

10. Návrh na převzetí technického zhodnocení budovy ZŠ, Příbram VII, 28. října 1 do účetnictví města 
Příbram 

11. Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, 
třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů 

12. Ţádost o sníţení nájmu v restauraci Zlatý soudek v Příbrami I/98  
13. Ţádosti nájemníků o vyjmutí bytů z kategorie bytů pro veřejně prospěšné zaměstnance 
14. Ţádost p. Martina Severy o prodlouţení Smlouvy v objektu v Příbrami VIII/39 
15. Ţádost Nadace Terezy Maxové dětem – o pronájem bytu 
16. Návrh na odpis dluhu u bývalých nájemníků bytů v domě čp. 391 aţ 397 v Příbrami VII 
17. Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení vodovodního řadu, p. č. 333/8 v k. ú. Ţeţice – 

doprojednání 
18. Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení přípojky elektrické energie - p. č. 419/4 v k. ú. 

Lazec 
19. Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení kabelové přípojky NN - p. č. 4737 v k. ú. Příbram 
20. Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení kabelového vedení NN - p. č. 17/2 v k. ú. Brod       

u Příbramě 
21. Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení kabelového vedení NN - p. č. 4519/1 v k. ú. 

Příbram 
22. Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího umístění betonového sloupu NN - p. č. 466/1 v k. ú. Háje   

u Příbramě 
23. Ţádost o zřízení věcného břemene cesty přes části pozemků p. č. 4219/18 a p. č. 4219/21, vše v k. ú. 

Příbram  
24. Ţádost o zřízení věcného břemene cesty přes část pozemku p. č. 1023/5 v k. ú. Příbram  
25. Ţádost o souhlas s vestavbou pod severní tribunu na pozemku p.č. 361/8, k.ú. Lazec 
26. Výzva Okresního mysliveckého spolku Příbram, Dvořákovo nábřeţí 12, Příbram IV, k jednání ohledně 

řešení záměru dlouhodobého pronájmu části pozemku p.č. 2789 a odkupu části a pronájmu zbývající 
části pozemku p.č. 2790, vše k.ú. Příbram 

27. Ţádost SK SPARTAK Příbram, o.s., o souhlas města Příbram s realizací hřiště s umělým povrchem,     
na pozemku p.č. 1140/1, k.ú. Příbram 

28. Ţádosti o vydání stanovisek vlastníka pozemků v k. ú. Příbram, v k. ú. Brod u Příbramě a v k. ú. Háje       
u Příbramě k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 
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29. Ţádost o navýšení počtu zaměstnanců, mzdového limitu a provozního příspěvku Technických sluţeb 
města Příbrami, p. o. na rok 2014 

30. Kříţové domy, Cíl – apelace pí Novákové 
31. Ţádost manţelů o prodlouţení nájemní smlouvy k bytu č. 57 v DPS Hradební 69, Příbram I 
32. Ţádost o schválení uzavření Městských jeslí a rehabilitačního stacionáře Příbram v termínu                    

od 24.12.2014 do 02.01.2015 včetně 
33. Návrh na přidělení bytu č. 31 v DPS Příbram VIII, Brodská 101 
34. Návrh na přidělení bytu č. 40 v DPS Příbram VIII, Brodská 100 
35. Návrh na přidělení bytu č. 36 v DPS Příbram VIII, Brodská 101 
36. Návrh tematického zadání dotačního řízení města Příbram v oblasti sociální na rok 2015 
37. Návrh tematického zadání dotačního řízení města Příbram v oblasti zdravotnictví na rok 2015 
38. Návrh tematických zadání ţádostí o dotace v oblasti výchovy a vzdělávání pro rok 2015 
39. Ţádost ředitelky Základní umělecké školy, Příbram I, nám. T. G. Masaryka 155 o souhlas zřizovatele 

s pronájmem prostor ke zkouškám Příbramského Big Bandu 
40. Ţádost ředitele Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 o souhlas zřizovatele s přijetím finančního daru 
41. Zpráva o činnosti FV ZM Příbram za rok 2013 a Zpráva o činnosti FV ZM Příbram za rok 2014 
42. Ţádost Volejbalového klubu Příbram, o.s. o prominutí zbývající části zápůjčky 
43. Návrh obecně závazné vyhlášky o tvorbě a pouţití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace 

bytového fondu na území města Příbram 
44. Návrh programu ustavujícího zasedání ZM Příbram 
45. Ţádost ředitelky Základní umělecké školy, Příbram I, nám. T. G. Masaryka 155 o souhlas zřizovatele 

s podáním ţádosti o navýšení nejvyššího počtu ţáků školy 
46. Ţádost o pronájem objektu bez č.p. na pozemku 223/2 v Ţeţicích 
47. Ţádost Divadelní společnosti půlnoc o zbavení povinnosti placení nájmu v  Příbrami I/106 
48. Pronájem prostoru č. 101 v Příbrami VIII, ul. Čechovská č. p. 114 
49. Odvolání proti rozhodnutí Rady města 
50. Ţádost o finanční příspěvek nadace „Chci pomoci“  
51. Podepsání „Smlouvy o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě“ 
52. Projektová dokumentace – Rekonstrukce rybníka Nový Rybník 
53. Projektová dokumentace – Rekonstrukce ulice Prokopská, Březové Hory 
54. Odvodnění místních komunikací - Kozičín 
55. Vyhlášení tematického okruhu a podmínek pro poskytování finanční podpory (dotací) z rozpočtu města 

Příbram na veřejně prospěšné projekty na úseku poţární ochrany - podpory činnosti fyzických                  
a právnických osob na veřejně prospěšné projekty na rok 2015 

56. Změna platových tarifů a příplatku za vedení pro ředitele škol zřizovaných městem Příbram 
57. Waldorfská škola Příbram – základní škola a střední škola – dodatek ke smlouvě o výpůjčce nemovitostí 
58. Jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele 

příspěvkové organizace Mateřská škola Kličkova vila 
59. Výplata odměny při skončení funkčního období 
60. Zvýšení platů ředitelů příspěvkových organizací města a vedoucích organizačních sloţek města 

v souladu s nařízením vlády ze dne 15. října 2014, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb. 
61. Zadávací dokumentace - Výběr zhotovitele stavebních prací – Výběr zhotovitele stavebních prací – 

Zateplení objektů MŠ Jungmannova 91, MŠ V Zahradě, Spojovací koridor v areálu obou MŠ, vše             
v Příbrami III 

62. Návrh z jednání bytové komise ze dne 23.10.2014 
63. Schválení zahraniční sluţební cesty do Freibergu – revokace usnesení RM č. 819/2014 z 13.10.2014 
64. Rekonstrukce místních komunikací v Příbrami – 2. etapa, méněpráce SO 102.3 NP PROKOPSKÁ 
65. Různé 
 
R.usn.č.845/2014        
Rada      s c h v a l u j e 
              program dnešního jednání. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
3) Informace 

 
4) Kontrola zápisu a usnesení 
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5) Interpelace 

 
 
6) Ţádost o dovolení vydání knihy s CD-DVD 

R.usn.č.846/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

předloţenou ţádost zřizovatele o dovolení vydání knihy s CD-DVD. 
 
                                                         hl.  pro 5  

 
 
7) Tematická zadání (podpora 2015) 

R.usn.č.847/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

tematické zadání pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města pro r. 2015 pro oblast podpory: 
a) kultura, 
b) církve a náboţenské společnosti, 
c) zahraničí, 
d) vrcholový a výkonnostní sport, 
e) činnost sportovních organizací, 
f) rozvoj a údrţba sportovišť, 

g) jednorázové sportovní akce. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
8) Tematická zadání pro rok 2015 pro oblast podpory ţivotní prostředí 

R.usn.č.848/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

tematická zadání pro poskytování podpory z rozpočtu města pro rok 2015 pro oblast podpory ţivotní 
prostředí. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
9) Rozpočtové změny (a – u) 

R.usn.č.849/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

 
9 a) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace) ve 
výši 10.000,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 777 - OŠKSIS ve stejné výši z důvodu přijetí finančního 
příspěvku 10.000,00 Kč ze středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků ţivelních katastrof na 
akci 6. ročník turnaje v malé kopané "O pohár starosty města Příbram" (turnaje sloţek IZS a ostatních 
sloţek působících ve města a okolí) 

návrh změny rozpočtu města na rok 2014, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace) ve 
výši 10.000,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 777 - OŠKSIS ve stejné výši z důvodu přijetí finančního 
příspěvku 10.000,00 Kč ze středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků ţivelních katastrof na 
akci 6. ročník turnaje v malé kopané "O pohár starosty města Příbram" (turnaje sloţek IZS a ostatních 
sloţek působících ve města a okolí). 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0127 741 - OE  4122 00099 2710 
Dotace z fondu hejtmana Středočeského 

kraje 
10 000,00 

RP0155 
777 - 

OŠKSIS 
3419 5169 00099 2711 

Turnaj v malé kopané o pohár starosty 

města "Podpora hejtmana"  
10 000,00 

                                                          
 

9 b) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, 
ÚZ 98187) o částku 1.189.000,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OOVV ve stejné výši z důvodu 
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poskytnutí zálohové platby ze státního rozpočtu ve výši 1.189.000,00 Kč v souvislosti s konáním voleb 
do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a zastupitelstev obcí, které se konaly ve dnech 10.-11. října 
2014 

návrh změny rozpočtu města na rok 2014, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, ÚZ 
98187) o částku 1.189.000,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OOVV ve stejné výši z důvodu 
poskytnutí zálohové platby ze státního rozpočtu ve výši 1.189.000,00 Kč v souvislosti s konáním  voleb 
do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a zastupitelstev obcí, které se konaly ve dnech 10.-11. října 
2014. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0153 
719 - 

OOVV 
6115 5011 98187 2501 Platy 1 189 000,00 

RP0158 741 - OE  4111 98187 2421 Volby do zastupitelstva obce 1 189 000,00 

                                                          
 

9 c) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly 777 - OŠKSIS 

návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly 777 – OŠKSIS. 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0152 
777 - 

OŠKSIS 
3299 5169  456 Nákup sluţeb 34 000,00 

RP0152 
777 - 

OŠKSIS 
3299 5021  453 Ostatní osobní náklady -34 000,00 

RP0152 
777 - 

OŠKSIS 
3319 5173  576 Cestovné 15 000,00 

RP0152 
777 - 

OŠKSIS 
3319 5175  577 Pohoštění -15 000,00 

RP0152 
777 - 

OŠKSIS 
3419 5229  1488 Dotace -500,00 

RP0152 
777 - 

OŠKSIS 
3419 5213  1818 1.FK PŘÍBRAM, a. s., IČ 28410491 500,00 

RP0152 
777 - 

OŠKSIS 
3419 5163  2405 Pojištění -6 000,00 

RP0152 
777 - 

OŠKSIS 
3419 5139  2400 Nákup materiálu -5 000,00 

RP0152 
777 - 

OŠKSIS 
3419 5169  2465 Nákup sluţeb -6 973,00 

RP0152 
777 - 

OŠKSIS 
3419 5175  2395 Pohoštění 17 973,00 

RP0152 
777 - 

OŠKSIS 
3419 5194  2404 Věcné dary 38 243,00 

RP0152 
777 - 

OŠKSIS 
3319 5169  552 Nákup sluţeb -38 243,00 

                                                          
 

9 d) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE (dotace)           
v souvislosti s přijetím platby investiční dotace EU ve výši 1.425.952,16 Kč na projekt číslo 
CZ.1.15/3.2.00/73.01649 s názvem projektu "Rekonstrukce budovy - zřízení nové mateřské školy              
v Příbrami, nám. Dr. Josefa Theurera 261" 

návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE (dotace) v 
souvislosti s přijetím platby investiční dotace EU ve výši 1.425.952,16 Kč na projekt číslo 
CZ.1.15/3.2.00/73.01649 s názvem projektu "Rekonstrukce budovy - zřízení nové mateřské školy v 
Příbrami, nám. Dr. Josefa Theurera 261". 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0160 741 - OE  4116  1830 Předpoklad -1 425 952,16 

RP0160 741 - OE  4223 82505 2798 Investiční dotace EU  1 425 952,16 

9 e) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly 718 - OOO 

návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly 718 – OOO. 
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Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0164 718 - OOO 5512 6123  179 Dopravní prostředky 98 760,00 

RP0164 718 - OOO 5512 5021  163 Ostatní osobní výdaje -70 000,00 

RP0164 718 - OOO 5512 5156  172 Pohonné hmoty -20 000,00 

RP0164 718 - OOO 5512 5029  164 Refundace -8 760,00 

RP0164 718 - OOO 5512 5171  177 Opravy a udrţování 147 000,00 

RP0164 718 - OOO 5219 5137  156 Drobný hmotný dlouhodobý majetek -10 000,00 

RP0164 718 - OOO 5219 5154  158 Elektrická energie -2 000,00 

RP0164 718 - OOO 5219 5139  157 Nákup materiálu -8 000,00 

RP0164 718 - OOO 5219 5169  159 Nákup ostatních sluţeb -20 000,00 

RP0164 718 - OOO 5219 5171  160 Opravy a udrţování -20 000,00 

RP0164 718 - OOO 5512 5154  171 Elektrická energie -20 000,00 

RP0164 718 - OOO 5512 5139  168 Nákup materiálu -10 000,00 

RP0164 718 - OOO 5512 5169  176 Nákup ostatních sluţeb -10 000,00 

RP0164 718 - OOO 5512 5134  751 Nákup uniforem -5 000,00 

RP0164 718 - OOO 5512 5132  166 Ochranné pomůcky -20 000,00 

RP0164 718 - OOO 5512 5175  178 Pohoštění -1 000,00 

RP0164 718 - OOO 6219 5169  181 Nákup ostatních sluţeb -10 000,00 

RP0164 718 - OOO 5512 5151  169 Vodné, stočné 5 000,00 

RP0164 718 - OOO 5512 5137  167 Drobný hmotný dlouhodobý majetek -6 000,00 

RP0164 718 - OOO 5512 5167  2407 Školení, vzdělávání -10 000,00 

                                                    
 

9 f) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE o částku 
116.000,00 Kč a rozpočtu výdajů ve stejné výši v souvislosti s přijetím druhé splátky finančního 
příspěvku na realizaci projektu "Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území 
správních obvodů obcí s rozšířenou působností" a další změny v rámci rozpočtu výdajů kapitoly 719 - 
OOVV 

návrh změny rozpočtu města na rok 2014, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE o částku 
116.000,00 Kč a rozpočtu výdajů ve stejné výši v souvislosti s přijetím druhé splátky finančního 
příspěvku na realizaci projektu "Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci 
území správních obvodů obcí s rozšířenou působností" a další změny v rámci rozpočtu výdajů kapitoly 
719 – OOVV. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0154 741 - OE 3900 2324  2865 Příspěvek od SMO ČR 444 290,75 

RP0154 741 - OE 3900 2324  2866 Příspěvek od SMO ČR 15 % 78 404,25 

RP0154 741 - OE  4116  1830 Předpoklad -406 695,00 

RP0167 
719 - 

OOVV 
6171 5032  185 Zdravotní pojištění -35 106,00 

RP0167 
719 - 

OOVV 
3900 5032  2831 Zdravotní pojištění 29 840,10 

RP0167 
719 - 

OOVV 
3900 5032  2863 Zdravotní pojištění 15 % 5 265,90 

RP0167 
719 - 

OOVV 
6171 5031  184 Sociální pojištění -97 518,00 

RP0167 
719 - 

OOVV 
3900 5031  2832 Sociální pojištění 82 890,30 

RP0167 
719 - 

OOVV 
3900 5031  2862 Sociální pojištění 15 % 14 627,70 

RP0167 
719 - 

OOVV 
6171 5011  182 Platy zaměstnanců -274 071,00 

RP0167 
719 - 

OOVV 
3900 5011  2830 Platy 331 560,35 

RP0167 
719 - 

OOVV 
3900 5011  2861 Platy 15 % 58 510,65 

 
 

9 g) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, ÚZ 13305) o 
částku 283.800,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 728 - Sociální věci (Poradna města Příbram) ve stejné 
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výši, dále změny v rámci rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace) a v rámci výdajů kapitoly 728 - 
Sociální věci (Azylový dům města Příbram) v souvislosti s přijetím státní dotace na sociální sluţby 

návrh změny rozpočtu města na rok 2014, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, ÚZ 13305) o 
částku 283.800,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 728 - Sociální věci (Poradna města Příbram) ve stejné 
výši, dále změny v rámci rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace) a v rámci výdajů kapitoly 728 - 
Sociální věci (Azylový dům města Příbram) v souvislosti s přijetím státní dotace na sociální sluţby. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0159 741 - OE  4116  1830 Předpoklad -763 800,00 

RP0159 741 - OE  4116 13305 1134 Azylový dům města Příbram 763 800,00 

RP0159 741 - OE  4116 13305 2649 
Poradna pro oběti trestné činnosti a 

odborné sociální poradentsví. 
283 800,00 

RP0165 728 - OSV 4312 5166 13305 2904 Konzultační, poradenské a právní sluţby 10 000,00 

RP0165 728 - OSV 4312 5031 13305 2905 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 7 000,00 

RP0165 728 - OSV 4312 5032 13305 2906 
Povinné pojistné na veřejné zdravotní 

pojištění  
5 000,00 

RP0165 728 - OSV 4312 5021 13305 2907 Ostatní osobní výdaje 100 000,00 

RP0165 728 - OSV 4312 5139 13305 2912 Nákup materiálu  6 000,00 

RP0165 728 - OSV 4312 5169 13305 2911 Nákup sluţeb 30 000,00 

RP0165 728 - OSV 4312 5136 13305 2909 Knihy, tisk 8 000,00 

RP0165 728 - OSV 4312 5137 13305 2901 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 117 800,00 

RP0165 728 - OSV 4374 5011 13305 1192 Platy zaměstnanců 422 000,00 

RP0165 728 - OSV 4374 5011  413 Platy zaměstnanců -422 000,00 

RP0165 728 - OSV 4374 5021 13305 1655 OOV 8 000,00 

RP0165 728 - OSV 4374 5021  414 Ostatní osobní výdaje -8 000,00 

RP0165 728 - OSV 4374 5031 13305 1193 Sociální pojištění 112 000,00 

RP0165 728 - OSV 4374 5031  416 Sociální pojištění -112 000,00 

RP0165 728 - OSV 4374 5032 13305 1194 Zdravotní pojištění 39 000,00 

RP0165 728 - OSV 4374 5032  418 Zdravotní pojištění -39 000,00 

RP0165 728 - OSV 4374 5137 13305 424 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 000,00 

RP0165 728 - OSV 4374 5137  423 Drobný hmotný dllouhodobý majetek -4 000,00 

RP0165 728 - OSV 4374 5139 13305 1455 Nákup materiálu 12 600,00 

RP0165 728 - OSV 4374 5139  425 Nákup materiálu -12 600,00 

RP0165 728 - OSV 4374 5171 13305 1882 Opravy a udrţování 11 000,00 

RP0165 728 - OSV 4374 5171  1634 Opravy a udrţování -11 000,00 

RP0165 728 - OSV 4374 5151 13305 1456 Vodné, stočné 3 947,00 

RP0165 728 - OSV 4374 5151  427 Vodné, stočné -3 947,00 

RP0165 728 - OSV 4374 5152 13305 1457 Teplo 151 253,00 

RP0165 728 - OSV 4374 5152  428 Teplo -151 253,00 

                                                          
 

9 h) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly 717 - Městská policie 

návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly 717 - Městská policie. 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0150 717 - MP 5311 5222  2930 Neinvestiční transfery spolkům 72 280,00 

RP0150 717 - MP 5311 5031 14018 2917 Sociální pojištění 67 000,00 

RP0150 717 - MP 5311 5032 14018 2918 Zdravotní pojištění 24 120,00 

RP0150 717 - MP 5311 5038 14018 2919 Povinné pojištění 1 126,00 

RP0150 717 - MP 5311 5011 14018 2916 Platy -92 246,00 

RP0176 717 - MP 5311 5169  1425 Projekt "Prevence" - spoluúčast -80 280,00 

RP0176 717 - MP 5311 5134  2925 Výstroj 8 000,00 

RP0177 717 - MP 5311 5167  86 Sluţby školení a vzdělávání -20 000,00 

RP0177 717 - MP 5311 5171  88 Opravy a udrţování 20 000,00 

                                                          
 

9 i) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly 719 - OOVV 

návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly 719 – OOVV. 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola 
paragr

af 
pol. 

účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 
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RP0163 719 - OOVV 6409 5021  225 Ostatní osobní výdaje -100 000,00 

RP0163 719 - OOVV 6171 5171  196 Opravy a udrţování 100 000,00 

RP0168 719 - OOVV 6171 5019  3023 Refundace mzdy 37 278,00 

RP0168 719 - OOVV 6171 5039  3024 Refundace pojistného 12 675,00 

RP0168 719 - OOVV 6171 5021  183 Ostatní osobní výdaje - dohody prac.čin. -49 953,00 

                                                          
 

9 j) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly 750 - Samostatné 
oddělení dotací (Odbor řízení projektů) 

návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly 750 - Samostatné oddělení 
dotací (Odbor řízení projektů). 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0180 750 - SOD 3639 5169  2142 Monitoring,sluţby - různé projekty -40 000,00 

RP0180 750 - SOD 3639 6121 82505 3016 Výstavba klidové zóny Ryneček - EU 34 000,00 

RP0180 750 - SOD 3639 6121  3017 
Výstavba klidové zóny Ryneček - vlastní 

zdroje 
6 000,00 

RP0180 750 - SOD 3639 6121  2882 Výstavba klidové zóny Ryneček -48 000,00 

RP0180 750 - SOD 3639 6121 82505 3018 Výstavba klidové zóny Ryneček - EU 40 800,00 

RP0180 750 - SOD 3639 6121  3019 
Výstavba klidové zóny Ryneček - vlastní 

zdroje 
7 200,00 

                                                          
 

9 k) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly 749 - Městská realitní 
kancelář 

návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly 749 - Městská realitní 
kancelář. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola 
paragr

af 
pol. 

účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0174 749 - MěRK 3113 5171  791 Opravy a údrţba - havárie 410 000,00 

RP0174 749 - MěRK 3612 5171  484 Opravy a údrţování 650 000,00 

RP0174 749 - MěRK 3613 5171  491 Opravy a udrţování 200 000,00 

RP0174 749 - MěRK 3612 5192  477 
Příspěvek do fondu oprav - neprodané 

byty v prodaných domech 
50 000,00 

RP0174 749 - MěRK 6409 5011  494 Platy 100 000,00 

RP0174 749 - MěRK 6409 5031  496 Povinné poj. na soc.zab. 20 000,00 

RP0174 749 - MěRK 6409 5032  497 Povinné poj. na zdrav.zab. 10 000,00 

RP0174 749 - MěRK 6409 5132  1546 Ochranné pomůcky 2 000,00 

RP0174 749 - MěRK 6409 5169  512 Ostatní sluţby 20 000,00 

RP0174 749 - MěRK 3122 5171  1058 Opravy - havárie 250 000,00 

RP0174 749 - MěRK 3613 5152  1556 Teplo  -300 000,00 

RP0174 749 - MěRK 3113 5152  1552 Teplo VS 5, VS G -800 000,00 

RP0174 749 - MěRK 3613 5179  1137 Neplatiči -100 000,00 

RP0174 749 - MěRK 3613 5151  1557 Voda -42 000,00 

RP0174 749 - MěRK 3539 5171  743 Opravy a udrţování -70 000,00 

RP0174 749 - MěRK 3119 5169  2803 Ostatní sluţby -400 000,00 

                                                          
 

9 l) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE o částku 1.104.000 
Kč a navýšení výdajů kapitoly 728 - OSV ve stejné výši 

návrh změny rozpočtu města na rok 2014, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE o částku 1.104.000 Kč a 
navýšení 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 

RP0183 741 - OE  4116 13305 2973 Dotace pro PS a DD 1 104 000,00 

RP0183 728 - OSV 4351 5336 13305 2974 Neinvestiční dotace pro PS 568 800,00 

RP0183 728 - OSV 4357 5336 13305 2975 Neinvestiční dotace pro DD 535 200,00 

 
9 m) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly 723 - OŢP 
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návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly 723 – OŢP. 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0170 723 - ŢP 3745 5169  775 Nákup ostatních sluţeb -20 000,00 

RP0170 723 - ŢP 2362 5169  312 Nákup sluţeb - vodní hospodářství 20 000,00 

RP0181 723 - ŢP 3745 5169  316 Nákup sluţeb - obnova a výsadba zeleně -17 969,00 

RP0181 723 - ŢP 3745 6121  3020 Budovy, haly a stavby 17 969,00 

                                                          
 

9 n) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů, tj. sníţení rozpočtu kapitoly 747 - OSHI 
(volné zdroje) v celkové výši 2.525.000,00 Kč a navýšení rozpočtu kapitol: 777 - OŠKSIS ve výši 
161.229,00 Kč, 749 - MěRK ve výši 415.000,00 Kč, 715 - Zdravotnictví ve výši 10.000,00 Kč, 719 - OOVV 
ve výši 1.376.000,00 Kč, 717 - Městská policie ve výši 500.000,00 Kč, 741 - OE ve výši 61.971,00 Kč a 
další změny v rámci rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE 

návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů, tj. sníţení rozpočtu kapitoly 747 - OSHI 
(volné zdroje) v celkové výši 2.525.000,00 Kč a navýšení rozpočtu kapitol: 777 - OŠKSIS ve výši 
161.229,00 Kč, 749 - MěRK ve výši 415.000,00 Kč, 715 - Zdravotnictví ve výši 10.000,00 Kč, 719 - 
OOVV ve výši 1.376.000,00 Kč, 717 - Městská policie ve výši 500.000,00 Kč, 741 - OE ve výši 
61.971,00 Kč a další změny v rámci rozpočtu výdajů kapitoly 741 – OE. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0138 717 - MP 5311 6122  1674 
Rozšíření městského kamerového 

dohlíţecího systému, bez ÚZ 
500 000,00 

RP0146 
777 - 

OŠKSIS 
3111 5137 82505 3004 

Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 

EU 
77 545,00 

RP0146 
777 - 

OŠKSIS 
3111 5137  3005 

Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 

vlastní zdroje 
13 684,00 

RP0146 
777 - 

OŠKSIS 
3111 6122 82505 3002 Stroje, přístroje a zařízení - EU 59 500,00 

RP0146 
777 - 

OŠKSIS 
3111 6122  3003 Stroje, přístroje a zařízení - vlastní zdroje 10 500,00 

RP0161 
719 - 

OOVV 
6171 5011  182 Platy zaměstnanců 1 030 000,00 

RP0161 
719 - 

OOVV 
6171 5031  184 Sociální pojištění 253 000,00 

RP0161 
719 - 

OOVV 
6171 5032  185 Zdravotní pojištění 90 800,00 

RP0161 
719 - 

OOVV 
6171 5038  186 Ostatní povinné pojištění (4,2 promile) 3 000,00 

RP0169 
749 - 

MěRK 
3122 5171  1058 Opravy - havárie 100 000,00 

RP0169 
749 - 

MěRK 
3113 5171  791 Opravy a údrţba - havárie 315 000,00 

RP0179 747 - OSHI 2212 6121  2816 Dopravní stavby -1 825 000,00 

RP0182 715 - ZDR 3539 5331  127 Neinvestiční příspěvek 10 000,00 

RP0188 747 - OSHI 3639 6121  2818 Vodohospodářské stavby -700 000,00 

RP0190 741 - OE 3632 5192  610 Pohřby bez pozůstalých 10 000,00 

RP0190 741 - OE 6171 5163  1450 Úroky a poplatky 200,00 

RP0190 741 - OE 3723 5169  2976 Svoz BRKO 160 000,00 

RP0190 741 - OE 6171 5362  615 Platby daní a poplatků DPH -108 229,00 

                                                          
 

9 o) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly 777 - OŠKSIS 

návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly 777 – OŠKSIS. 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0172 
777 - 

OŠKSIS 
3111 5137  2998 

Drobný hmotný dlouhodobý majetek  - 

neuznatelné náklady 
19 179,55 

RP0173 
777 - 

OŠKSIS 
3111 5137 82505 2996 

Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 

EU 
144 385,96 
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RP0173 
777 - 

OŠKSIS 
3111 5137  2997 

Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 

vlastní zdroje 
36 096,49 

RP0173 
777 - 

OŠKSIS 
3119 5901  1301 

Rezerva - pedagogika, sport, důchodci, 

setkání škol, odměny ředitelů 
-247 162,00 

RP0173 
777 - 

OŠKSIS 
3111 6122 82505 2999 Stroje, přístroje a zařízení - EU 38 000,00 

RP0173 
777 - 

OŠKSIS 
3111 6122  3000 Stroje, přístroje a zařízení - vlastní zdroje 9 500,00 

RP0184 
777 - 

OŠKSIS 
3319 5229  579 Dotace -19 000,00 

RP0184 
777 - 

OŠKSIS 
3231 5331  1888 

ZUŠ (příspěvkové organizace města 

Příbram) 
19 000,00 

                                                         
 

9 p) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly 747 - OSHI 
(Rekonstrukce a modernizace místních komunikací) 

návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly 747 - OSHI (Rekonstrukce a 
modernizace místních komunikací). 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0186 747 - OSHI 2212 6121  2816 Dopravní stavby -4 999 999,00 

RP0186 747 - OSHI 2212 6121 82505 1507 Rekonstrukce a modernizace MK 1 614 719,00 

RP0186 747 - OSHI 2212 6121  1531 
Rekonstrukce a modernizace MK vlastní 

zdroje (způsobilé výdaje) 
1 662 872,00 

RP0186 747 - OSHI 2212 6121  1790 
Rekonstrukce a modernizace MK vlastní 

zdroje (nezpůsobilé výdaje) 
1 722 408,00 

                                                          
 

9 q) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly 747 - OSHI (běţné a 
kapitálové výdaje) 

návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly 747 - OSHI (běţné a 
kapitálové výdaje). 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0187 747 - OSHI 2212 5171  113 Dopravní značení - opravy a údrţba -270 000,00 

RP0187 747 - OSHI 3639 6121  2817 Pozemní stavby -1 838 090,00 

RP0187 747 - OSHI 3639 5166  784 Konzultační a poradenské sluţby -600 000,00 

RP0187 747 - OSHI 3639 5171  1574 Opravy -287 830,00 

RP0187 747 - OSHI 2212 6121 17871 2055 IPRM - realizace -641 300,00 

RP0187 747 - OSHI 3639 6121  383 Investiční projektová dokumentace -131 000,00 

RP0187 747 - OSHI 3421 5169  397 
Provoz - dětské hřiště - zabezpečení 

provozu 
-3 400,00 

RP0187 747 - OSHI 2219 6122  1069 Stroje, přístroje a zařízení - nákup -50 000,00 

RP0187 747 - OSHI 2219 5171  373 
TS - celoroční objednávky - opravy a 

údrţba 
270 000,00 

RP0187 747 - OSHI 2219 6121  1320 
PD - rekonstrukce a modernizace 

místních komunikací 
131 000,00 

RP0187 747 - OSHI 3639 6121  1441 
Příprava investičních staveb velkého 

rozsahu 
200 000,00 

RP0187 747 - OSHI 3639 5137  1879 Pořízení DHDM 3 400,00 

RP0187 747 - OSHI 3639 5137  2018 Pořízení majetku 50 000,00 

RP0187 747 - OSHI 2212 6121 17871 2054 IPRM - projektová dokumentace 641 300,00 

RP0187 747 - OSHI 3111 5171  2801 Opravy MŠ 260 000,00 

RP0187 747 - OSHI 3113 5171  2983 Opravy ZŠ 27 830,00 

RP0187 747 - OSHI 3111 6121 82505 2958 
Zřízení nové MŠ, nám. Dr, Theurera 261 

- EU 
1 244 450,00 

RP0187 747 - OSHI 3111 6121  2959 
Zřízení nové MŠ, nám. Dr, Theurera 261- 

vlastní zdroje 
311 120,00 

RP0187 747 - OSHI 3111 6121  2980 
Rekonstrukce MŠ pod Svatou Horou, 

Příbram II - 262 - neuznatelné náklady 
75 000,00 

RP0187 747 - OSHI 3111 5137  3010 
Drobný hmotný dlouhodobý majetek  - 

neuznatelné náklady  
14 520,00 
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RP0187 747 - OSHI 3311 5137  3022 
Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 

vlastní zdroje 
29 000,00 

RP0187 747 - OSHI 3311 5137 82505 3021 
Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 

EU 
164 000,00 

RP0187 747 - OSHI 3639 5169  1612 Sluţby spojené s opravami 400 000,00 

                                                        
 

9 r) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE o částku 
12.092,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OOVV ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 

návrh změny rozpočtu města na rok 2014, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE o částku 
12.092,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OOVV ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu.  

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0189 
719 - 

OOVV 
6171 5011  182 Platy zaměstnanců 12 092,00 

RP0191 741 - OE  4112  23 Neinvestiční dotace SR 12 092,00 

                                                          
 

9 s) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014, tj.sníţení neinvestičního příspěvku kapitoly 739 - TS o 
částku 70.000 Kč a navýšení výdajů kapitoly 749 - MěRK (prvek 493) o stejnou částku 

návrh změny rozpočtu města na rok 2014, tj.sníţení neinvestičního příspěvku kapitoly 739 - TS o částku 
70.000 Kč a navýšení výdajů kapitoly 749 - MěRK (prvek 493) o stejnou částku. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0192 
749 - 

MěRK 
3613 6121  493 Technické zhodnocení 70 000,00 

RP0193 739 - TS 3639 5331  546 Neinvestiční příspěvek -70 000,00 

                                                          
 

9 t) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE (dotace) v 
souvislosti s přijetím platby ve výši 701.966,22 Kč jako podpory v rámci programu OPŢP na projekt 
"Sběrný dvůr Příbram" 

návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE (dotace) v 
souvislosti s přijetím platby ve výši 701.966,22 Kč jako podpory v rámci programu OPŢP na projekt 
"Sběrný dvůr Příbram". 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0194 741 - OE  4213 90877 1319 Investiční dotace SFŢP 38 998,12 

RP0194 741 - OE  4216 15839 2985 
Invest. dotace FS EU - Kompostárna, 

Sběrný dvůr 
662 968,10 

RP0194 741 - OE  4116  1830 Předpoklad -701 966,22 

                                         
 

9 u) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly 747 - OSHI (Klidová 
zóna Ryneček) 

návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly 747 - OSHI (Klidová zóna 
Ryneček). 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0175 747 - OSHI 2212 6121  2816 Dopravní stavby -4 999 999,00 

RP0175 747 - OSHI 3429 6121 82505 2993 Klidová zóna EU 4 999 999,00 

                                                          
hl.  pro  5 
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10) Návrh na převzetí technického zhodnocení budovy ZŠ, Příbram VII, 28. října 1 do účetnictví města 
Příbram 

R.usn.č.850/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

převzetí technického zhodnocení budovy ZŠ, Příbram VII, 28. října 1 do účetnictví města Příbram. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
11) Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru, 
přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů 

R.usn.č.851/2014        
Rada    I.   d o p o r u č u j e  ZM 

schválit návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za povoz systému shromaţďování, sběru,   
přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů s tím, ţe sazba poplatku činí 528 Kč    
a je tvořena: a) z částky 0,- Kč za osobu uvedenou v Čl. 2 a kalendářní rok 
                     b) z částky 528,- Kč stanovené na základě skutečných nákladů města za nejbliţší                                     
                         předchozí kalendářní rok, za nějţ jsou jiţ městu známé definitivní náklady na sběr  
                         a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu uvedenou v čl. 2 a kalendářní rok. 
 
II.   u k l á d á  
odboru ekonomickému předloţit materiál na jednání ZM dne 15.12.2014. 

 
                                                         hl.  pro  5 

 
 
12) Ţádost o sníţení nájmu v restauraci Zlatý soudek v Příbrami I/98 

R.usn.č.852/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

sníţení nájmu pronajatých sklepních prostor, které nelze vyuţívat v restauraci Zlatý soudek v Příbrami 
I/98  -  77 m

2
,
 
na částku  100,00 Kč/m

2
/rok od měsíce listopadu  2014. 

 
                                                                     hl.  pro  4      

               proti 0 
                      zdrţ. 1  

 
 
13) Ţádosti nájemníků o vyjmutí bytů z katerogie bytů pro veřejně prospěšné zaměstnance 

R.usn.č.853/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

1) ţádost paní …………… o vyjmutí bytu č.  …………… v Příbrami IV, Čs.armády 5, z kategorie bytů 
pro veřejně prospěšné zaměstnance – Divadlo Příbram, 
2) ţádost pana  …………… o vyjmutí bytu č.  …………… v Příbrami VII, Politických vězňů 301, 
z kategorie bytů pro veřejně prospěšné zaměstnance – Město Příbram. 

 
   hl. pro  4  

                         proti 0 
                  zdrţ. 1 

 
  

14) Ţádost p.  …………… o prodlouţení Smlouvy v objektu v Příbrami VIII/39 

R.usn.č.854/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

vyvěsit záměr ke změně smlouvy o prodlouţení pronájmu objektu Junior klubu v Příbrami VIII/39 pro  
M-SPO s.r.o., se sídlem Ke Hřišti 62/28,  Praha 8 – Čimice. 
 

                                                         hl.  pro  5 
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15) Ţádost Nadace Terezy Maxové dětem – o pronájem bytu 

R.usn.č.855/2014        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í  

ţádost Nadace Terezy Maxové dětem. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 

 
16) Návrh na odpis dluhu u bývalých nájemníků bytů  v domě čp. 391 aţ 397 v Příbrami VII 

R.usn.č.856/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

odpis dluhů uvedených v příloze. 
                                                         hl.  pro  5 

 
 
17) Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení vodovodního řadu, p. č. 333/8 v k. ú. Ţeţice - 
doprojednání 

R.usn.č.857/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uloţení vodovodního řadu přes pozemek ve vlastnictví města Příbram, a to p. 
č. 333/8 v k. ú. Ţeţice, ve prospěch pozemků p. č. 339/3, p. č. 339/15 v k. ú. Ţeţice a pozemku  
p. č. 4268/11 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. 333/8 – místní komunikace III. tř., zeleň 
     - podélné uloţení do komunikace za cenu ve výši 200 Kč/bm 
     - uloţení v zeleni za cenu ve výši 50 Kč/bm. 
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
18) Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení přípojky elektrické energie -  
p. č. 419/4 v k. ú. Lazec 

R.usn.č.858/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uloţení přípojky elektrické energie přes pozemek ve vlastnictví města 
Příbram, a to p. č. 419/4 v k. ú. Lazec, ve prospěch pozemku p. č. 447 v k. ú. Lazec, 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 bude oceněno dle "Zásad", a to: 
pozemek p. č. 419/4 – zeleň 
                                  – uloţení v zeleni za cenu 50 Kč/bm. 
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 

 
19) Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení kabelové přípojky NN - p. č. 4737  
v k. ú. Příbram 

R.usn.č.859/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uloţení kabelové přípojky NN přes pozemek ve vlastnictví města Příbram,  
a to p. č. 4737 v k. ú. Příbram, ve prospěch pozemku p. č. 4599/4 v k. ú. Příbram, přičemţ v době 
uzavírání příslušných smluvních vztahů týkajících se zřízení věcného břemene bude v těchto smluvních 
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dokumentech uveden jako oprávněný z věcného břemene ten, který bude v té době vlastníkem 
pozemku, v jehoţ prospěch se věcné břemeno zřizuje. 
 
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: 
pozemek p. č. 4737 – místní komunikace III. tř., zeleň 
                                – uloţení kříţením komunikace za cenu 700 Kč/bm a podélné uloţení do  
                                   komunikace za cenu 200 Kč/bm 
                                – uloţení v zeleni za cenu 50 Kč/bm. 
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
 

                                                         hl.  pro 5  
 
 
20) Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení kabelového vedení NN - p. č. 17/2 
v k. ú. Brod u Příbramě 

R.usn.č.860/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uloţení kabelového vedení NN přes pozemek ve vlastnictví města Příbram, a 
to p. č. 17/2 v k. ú. Brod u Příbramě, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín – 
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035.  
 
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: 
pozemek p. č. 17/2 - místní komunikace III. tř., zeleň  
                               - uloţení kříţením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm a podélné uloţení do 
                                 komunikace za cenu 400 Kč/bm 
                               - uloţení v zeleni za cenu 100 Kč/bm. 
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
 

                                                         hl.  pro 5  
 
 
21) Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení kabelového vedení NN – p. č. 4519/1 v k. ú. 
Příbram 

R.usn.č.861/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uloţení kabelového vedení NN přes pozemek ve vlastnictví města Příbram, a 
to p. č. 4519/1 v k. ú. Příbram, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín – Děčín 
IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035.  
 
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: 
pozemek p. č. 4519/1 - místní komunikace III. tř., zeleň  

                      - uloţení kříţením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm a podélné uloţení do 
                         komunikace za cenu 700 Kč/bm 
                      - uloţení v zeleni za cenu 100 Kč/bm. 

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

                                                         hl.  pro  5 
 
 
22) Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího umístění betonového sloupu NN - p. č. 466/1 v k. ú. 
Háje u Příbramě 

R.usn.č.862/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene umístění 1 ks podpěrného bodu (sloupu) nízkého napětí mimo komunikaci, 
na pozemku ve vlastnictví města Příbram, a to p. č. 466/1 v k. ú. Háje u Příbramě, ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín – Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, 
IČO 24729035. 
 
Věcné břemeno umístění 1 ks podpěrného bodu (sloupu) nízkého napětí mimo komunikaci, na 
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pozemku p. č. 466/1 v k. ú. Háje u Příbramě, bude oceněno dle "Zásad", čl. II. odst. 7 bod VI., kde je 
cena stanovena pro podnikatelské subjekty ve výši 1.000 Kč/sloup. 
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
23) Ţádost o zřízení věcného břemene cesty přes části pozemků p.č. 4219/18 a p.č. 4219/21, vše v k. ú. 
Příbram 

R.usn.č.863/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

bezúplatné zřízení věcného břemene cesty přes části pozemků ve vlastnictví města Příbram, a to p.č. 
4219/18 a p.č. 4219/21, vše v k.ú. Příbram, ve prospěch pozemků p.č. 4219/14 a p.č. 4219/15, na nichţ 
stojí stavba bytového domu č.p. 41, 42 v Příbrami VIII, vše v k. ú. Příbram, s tím, ţe přesný rozsah 
věcného břemene bude vymezen v příslušném geometrickém plánu (viz vyznačený předpokládaný 
rozsah věcného břemene na katastrální mapě, která je jako příloha podané ţádosti součástí 
předloţeného materiálu). 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. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
24) Ţádost o zřízení věcného břemene cesty přes část pozemku p. č. 1023/5 v k. ú. Příbram 

R.usn.č.864/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

bezúplatné zřízení věcného břemene cesty přes část pozemku ve vlastnictví města Příbram, a to p. č. 
1023/5 v k. ú. Příbram, ve prospěch “Svazku obcí pro vodovody a kanalizace“, se sídlem 261 01 
Příbram – Příbram IV, Pod Anenskou 149, IČO 48955001, s tím, ţe přesný rozsah věcného břemene 
bude vymezen v příslušném geometrickém plánu (viz vyznačený předpokládaný rozsah věcného 
břemene na katastrální mapě, která je jako příloha podané ţádosti součástí předloţeného materiálu, 
přičemţ poţadovaná šíře 5 metrů bude šíře v místě mezi dvěma rovnoběţkami, kterými jsou nejdelší 
strana vyšrafovaného šestiúhelníku ohraničujícího věcným břemenem zatíţenou část pozemku p.č. 
1023/5 v k.ú. Příbram a nejdelší strana pětiúhelníku, který tvoří hranici pozemku p.č. 1023/27 v k.ú. 
Příbram). 

                                                         hl.  pro  5  
 
 
25) Ţádost o souhlas s vestavbou pod severní tribunu na pozemku p.č. 361/8, k.ú. Lazec 

R.usn.č.865/2014        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM  

schválit uzavření inominátní smlouvy o právu provést stavbu, a to vestavbu pod tzv. „severní tribunu“, 
kterou je stavba občanského vybavení bez čísla popisného nebo evidenčního, jeţ je součástí pozemku 
p.č. 361/8 v k.ú. Lazec, mezi stavebníkem a současně investorem, kterým je spolek s názvem „1. FK 
Příbram, občanské sdruţení“, IČO 26995913, se sídlem Příbram, Lazec 60, Stadion na Litavce, a 
vlastníkem uvedeného pozemku městem Příbram, s tím, ţe ve smlouvě bude uveden závazek města 
Příbram, ţe v případě, ţe spolku bude poskytnuta dotace na tuto stavební akci z Programu 133510 
(Podpora materiálně technické základny sportu) Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy, vypořádá 
město Příbram v případě, ţe by došlo k předčasnému zániku smlouvy mezi oběma uvedenými 
smluvními stranami o pronájmu uvedeného pozemku s uvedenou stavbou ze dne 9.1.2014 (smlouva 
označená číslem „A 848/OP/2013“), vztahy se státním rozpočtem ve smyslu důvodové zprávy 
předloţeného materiálu, tj. ţe odvede do státního rozpočtu finanční prostředky vyčíslené finančním 
úřadem jako bezdůvodné obohacení města způsobené zhodnocením majetku města z dotačních 
prostředků, a ţe vestavba bude provedena podle projektu pro územní i stavební povolení 
specifikovaného v předloţeném materiálu. 
 

                                                         hl.  pro 5  
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26) Výzva Okresního mysliveckého spolku Příbram, Dvořákovo nábřeţí 12, Příbram IV, k jednání 
ohledně řešení záměru dlouhodobého pronájmu části pozemku p.č. 2789 a odkupu části a pronájmu 
zbývající části pozemku p.č. 2790, vše k.ú. Příbram 

R.usn.č.866/2014        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

záměr nájmu části pozemku p.č. 2789 o blíţe nespecifikované výměře, která bude konkrétně vymezena 
na základě dohody zúčastněných stran, z celkové výměry 540 m2, a nájmu části pozemku p.č. 2790 o 
výměře cca 530 m2 z celkové výměry 626 m2, vše v k.ú. Příbram. 
 
II.   d o p o r u č u j e   ZM 
schválit záměr odkupu části pozemku p.č. 2790 o výměře cca 96 m2 z celkové výměry 626 m2 v k.ú. 
Příbram. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
27) Ţádost SK SPARTAK Příbram, o.s., o souhlas města Příbram s realizací hřiště s umělým povrchem, 
na pozemku p.č. 1140/1, k.ú. Příbram 

R.usn.č.867/2014        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM  

schválit zřízení práva stavby hřiště s umělým povrchem k části pozemku p.č. 1140/1 v k.ú. Příbram o 
výměře cca 280 m2 (z celkové výměry 13873 m2) ve prospěch SK SPARTAK Příbram, se sídlem 
Příbram, areál stadionu, Ţiţkova ulice, IČ: 61904899, s tím, ţe stavba bude provedena v souladu se 
situačním a stavebním záměrem uvedeným v ţádosti SK SPARTAK Příbram a jejích přílohách, dále ţe 
poslední den doby, na kterou bude právo stavby zřízeno, bude uveden konkrétním datem, kterým bude 
poslední den trvání nájemního vztahu zaloţeného smlouvou o nájmu pozemků a staveb uzavřenou dne 
31.10.2001 mezi městem Příbram a SK SPARTAK Příbram, ve znění pozdějších dodatků, a to poslední 
den trvání nájemního vztahu platný v době, kdy smluvní vztah o zřízení práva stavby bude uzavírán, a 
ţe ve smluvních ujednáních mezi SK SPARTAK Příbram a městem Příbram o zřízení práva stavby 
bude dále uvedeno, ţe právo stavby se nezřizuje za úplatu, ţe město Příbram si vyhrazuje souhlas 
k případnému zatíţení práva stavby, ţe SK SPARTAK Příbram nemá předkupní právo k pozemku a ţe 
město Příbram nedá SK SPARTAK Příbram při zániku práva stavby uplynutím doby, na kterou bylo 
zřízeno, za stavbu náhradu. 
 

                                                         hl.  pro 5  
 
 
28) Ţádosti o vydání stanovisek vlastníka pozemků v k. ú. Příbram, v k. ú. Brod u Příbramě a  
v k. ú. Háje u Příbramě k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 

R.usn.č.868/2014        
Rada    s o u h l a s í  

s vydáním stanovisek, jimiţ město Příbram, jako vlastník pozemků p. č. 953/2, p. č. 956/1, p. č. 1106/4, 
p. č. 1106/40, p. č. 1111/3, p. č. 1112/21, p. č. 1117/5, p. č. 1394, p. č. 3207/26, p. č. 3207/27, p. č. 
3212/1, p. č. 3218, p. č. 3613/1, p. č. 3689/4, p. č. 3711/7, p. č. 3722/2, p. č. 3727/3, p. č. 3727/5, p. č. 
3812/229, p. č. 3824/27, p. č. 3871/30, p. č. 3999/2, p. č. 4003/6, p. č. 4025/1, p. č. 4040/4, p. č. 
4052/11, p. č. 4052/14, p. č. 4076/4, p. č. 4076/5, p. č. 4078/183, p. č. 4078/213, p. č. 4078/214, p. č. 
4827/7, p. č. 4827/8, vše k. ú. Příbram, pozemků p. č. 135/1, p. č. 150/1, p. č. 152/20, p. č. 163/1,  
p. č. 164/1, vše k. ú. Brod u Příbramě a pozemků p. č. 358, p. č. 359/8, p. č. 360, vše k. ú. Háje u 
Příbramě, prohlásí, ţe odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů rostoucích na těchto 
pozemcích, ohroţujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení distribuční soustavy: 
neprovede vlastník sám s tím, ţe okleštění stromoví a jiných porostů, provede společnost 
FORESTER SERVIS, s.r.o. Vzniklý klest a zbytky po těţbě zlikviduje (štěpkováním, 
mulčováním, hrázkováním a pálením) společnost FORESTER SERVIS, s.r.o. Dřevní 
hmota bude uloţena v celých délkách na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 
10 m od osy vedení na dotčených pozemcích ořezem, mimo komunikace, budov, plotů 
apod. a vlastník pozemků, prostřednictvím Technických sluţeb města Příbrami, 
příspěvkové organizace a Městských lesů Příbram s.r.o., tuto dřevní hmotu zuţitkuje. 
Ţádné jiné moţnosti naloţení s dřevní hmotou nejsou přípustné. 
 

                                                         hl.  pro  5 
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Jednání RM opustil S. Chrastina – počet členů RM 4. 
 
 
29) Ţádost o navýšení počtu zaměstnanců, mzdového limitu a provozního příspěvku Technických 
sluţeb města Příbrami, p.o. na rok 2014 

R.usn.č.869/2014        
Rada    s o u h l a s í 

1) s navýšením tabulkových stavů zaměstnanců Technických sluţeb města Příbrami, p.o. od 1.11.2014 
o tři pracovní místa, tj. o pracovní místo dělník – vedoucí, traktorista a pomocný dělník k zajištění 
provozu kompostárny a sběrného dvora. 
2) s navýšením mzdového limitu o 96.673,-- Kč tj. celkem na 27.544.970,-- Kč.  
3) s navýšením provozního příspěvku o 130.084,-- Kč tj. celkem na 40.130 084,-- Kč. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
30) Kříţové domy, Cíl – apelace pí.  …………… 

R.usn.č.870/2014        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

obsah podání pí. ……………, bytem ……………, nazvané jako apelace, ve věci problematiky území 
kříţových domů v Příbrami VIII – Cíl, a to včetně výsledku projednání tohoto podání dne 24.09.2014.  
 
II.   u k l á d á 
odboru koncepce a rozvoje města předloţit obsah podání pí. ……………, bytem ……………, nazvané 
jako apelace, ve věci problematiky území kříţových domů v Příbrami VIII – Cíl, na zasedání 
zastupitelstva města dne 15.12.2014. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
31) Ţádost manţelů  …………… o prodlouţení nájemní smlouvy k bytu č.  …………… v DPS Hradební 69, 
Příbram I 

R.usn.č.871/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

prodlouţení nájemní smlouvy k bytu č.  …………… v  v DPS Hradební 69, Příbram I manţelům  
…………… na dobu 6 měsíců. 

                                                         hl.  pro  4 
 
32) Ţádost o schválení uzavření Městských jeslí a rehabilitačního stacionáře Příbram v termínu od 
24.12.2014 do 02.01.2015 včetně 

R.usn.č.872/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření Městských jeslí a rehabilitačního stacionáře Příbram v termínu od 24.12.2014 do 02.01.2015 
včetně. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 

Na jednání RM se vrátil S. Chrastina, jednání opustil starosta Ing. Pikrt, který řízení jednání RM předal 
1. místostarostovi MUDr. Šedivému, počet členů RM 4. 
 
 
33) Návrh na přidělení bytu č. 31 v DPS Příbram VIII, Brodská 101, pro manţele ……………, trvale bytem  
…………… 

R.usn.č.873/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

návrh na přidělení bytu č. 31 v DPS Příbram VIII, Brodská 101, pro manţele ……………, trvale bytem 
……………. 
 

                                                         hl.  pro  4 
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34) Návrh na přidělení bytu č. 40 v DPS Příbram VIII, Brodská 100, pro pana ……………, trvale bytem  
…………… 

R.usn.č.874/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

přidělení bytu č. 40 v DPS Příbram VIII, Brodská 100, pro pana ……………, trvale bytem  ……………. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 

 
35) Návrh na přidělení bytu č. 36 v DPS Příbram VIII, Brodská 101, pro manţele ……………, trvale bytem  
…………… 

R.usn.č.875/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

přidělení bytu č. 36 v DPS Příbram VIII, Brodská 101, pro manţele ……………, trvale bytem 
……………. 

                                                         hl.  pro  4 
 

 
36) Návrh tematického zadání dotačního řízení města Příbram v oblasti sociální na rok 2015 

R.usn.č.876/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

návrh tematického zadání dotačního řízení města Příbram v oblasti sociální na rok 2015. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 

 
37) Návrh tematického zadání dotačního řízení města Příbram v oblasti zdravotnictví na rok 2015 

R.usn.č.877/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

návrh tematického zadání dotačního řízení města Příbram v oblasti zdravotnictví na rok 2015. 
 

                                                         hl.  pro 4  
 

 
38) Návrh tematických zadání ţádostí o dotace v oblasti výchovy a vzdělávání pro rok 2015 

R.usn.č.878/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

tematická zadání ţádostí o dotace z rozpočtu města Příbram pro rok 2015 - oblast výchova a 
vzdělávání dle návrhu: 
1) „Volný čas dětí a mládeţe“ 
2) „Čím budu?“ 

                                                         hl.  pro  4 
 
 
39) Ţádost ředitelky Základní umělecké školy, Příbram I, nám. T. G. Masaryka 155 o souhlas zřizovatele 
s pronájmem prostor ke zkouškám Příbramského Big Bandu 

R.usn.č.879/2014        
Rada    s o u h l a s í  

s tím, aby ředitelka Základní umělecké školy, Příbram I, nám. T. G. Masaryka 155 uzavřela smlouvu 
o pronájmu prostor školy s Příbramským Big Bandem z.s., IČ: 02682141, zastoupeným předsedou 
panem Karlem Šperkem  s účinností od 01.11.2014 do 31.08.2015. 
 

                                                         hl.  pro 4 
  

 
40) Ţádost ředitele Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 o souhlas zřizovatele s přijetím finančního 
daru 

R.usn.č.880/2014        
Rada    s o u h l a s í  
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s přijetím finančního daru pro Základní školu, Příbram VII, 28. října 1 ve výši 165 000,- Kč od SRPŠ 
při Základní škole, Příbram VII, 28. října 1, který bude pouţit na dovybavení učeben školy. 
 

                                                         hl.  pro 4  
 

 
41) Zpráva o činnosti FV ZM Příbram za rok 2013 a Zpráva o činnosti FV ZM Příbram za rok 2014 

R.usn.č.881/2014        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

Zprávu o činnosti FV ZM Příbram za rok 2013 a Zprávu o činnosti FV ZM Příbram za rok 2014.    
 
II.   u k l á d á  
odboru ekonomickému předloţit materiál na zasedání ZM. 

 
                                                         hl.  pro  4 
 

 
42) Ţádost Volejbalového klubu Příbram, o.s. o prominutí zbývající části zápůjčky 

Hlasováno o návrhu MUDr. Šedivého. 
R.usn.č.882/2014        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 
  ţádost Volejbalového klubu Příbram, o.s. o prominutí zbývající části zápůjčky. 
 
 II.   u k l á d á 

odboru ekonomickému předloţit  ţádost Volejbalového klubu Příbram, o.s. o prominutí zbývající části 
zápůjčky na zasedání ZM dne 15.12.2014. 

                                                         hl.  pro  4 
 

 
43) Návrh obecně závazné vyhlášky o tvorbě a pouţití účelových prostředků Fondu oprav a 
modernizace bytového fondu na území města Příbram 

R.usn.č.883/2014        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM 

schválit návrh obecně závazné vyhlášky o tvorbě a pouţití účelových prostředků Fondu oprav a 
modernizace bytového fondu na území města Příbram. 
 
II.   u k l á d á  
odboru ekonomickému předloţit materiál na jednání ZM dne 15.12.2014. 
 
                                                          hl.  pro  4   

 
 
44) Návrh programu ustavujícího zasedání ZM Příbram 

R.usn.č.884/2014        
Rada    s o u h l a s í  

s návrhem programu ustavujícího zasedání ZM Příbram dne 10.11.2014. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 

45) Ţádost ředitelky Základní umělecké školy, Příbram I, nám. T. G. Masaryka 155 o souhlas zřizovatele 
s podáním ţádosti o navýšení nejvyššího počtu ţáků školy 

R.usn.č.885/2014        
Rada    s o u h l a s í  

s tím, aby ředitelka Základní umělecké školy, Příbram I, nám. T. G. Masaryka 155 podala ţádost 
o navýšení nejvyššího počtu ţáků školy z 380 na 440 ţáků  s účinností od 01.09.2015. 
 

                                                         hl.  pro 4 
  

46) Ţádost o pronájem objektu bez č.p. na pozemku 223/2 v Ţeţicích 
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R.usn.č.886/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

vyhlásit záměr pronájmu objektu bez čísla popisného o ploše 49 m
2
 na pozemku 223/2 v Ţeţicích pro 

Osadní výbor Ţeţice. 
                                                         hl.  pro  4 
 
 

47) Ţádost Divadelní společnosti půlnoc o zbavení povinnosti placení nájmu v  Příbrami I/106 

R.usn.č.887/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru v Příbrami I/106 týkající se článku 2, odst. 
2.1 a odst. 2.6 smlouvy o nájmu, kdy předmětem dodatku bude pozastavení plateb za nájem a sluţby, 
do doby odstranění výskytu radonu. 

                                                         hl.  pro  4 
 
 

48) Pronájem prostoru č. 101 v Příbrami VIII, ul. Čechovská č.p. 114 

R.usn.č.888/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

pronájem prostoru č. 101 v Příbrami VIII, ul. Čechovská č.p. 114 pro 
společnost FLAMONT, s.r.o., se sídlem Březohorská 253, 261 01 Příbram VII , IČ 271 97 573, na dobu 
neurčitou, s výpovědní lhůtou šest měsíců, za cenu  540,00 Kč/m

2
/rok (základní nájemné) povýšené 

kaţdoročně o míru inflace, za účelem uţívání prostor jako holičství, kadeřnictví, manikúra, pedikúra, 
cestovní kancelář zaměřena na východ a kancelářské prostory. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 

 
49) Odvolání paní  …………… proti rozhodnutí Rady města 

R.usn.č.889/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č.  …………… v Příbrami III, Milínská 106, 1+1, sociální byt,  
…………… na 1 rok.  

                                                         hl.  pro  4 
 

 
50) Ţádost o finanční příspěvek nadace „Chci pomoci“ pro  …………… 

R.usn.č.890/2014        
Rada    o d k l á d á 
 projednání materiálu na jednání RM dne 07.11.2014.  

                                                         hl.  pro  4 
 

 
51) Podepsání  „Smlouvy o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě“ 

R.usn.č.891/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

podepsání Smlouvy o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě ve prospěch O2 Czech Republic a.s., Za 
Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4-Michle, pro pozemky parc.č.3095/3 a 3103/8 v k.ú. Příbram. 

                                                          
hl.  pro 4  
 
 

52) Projektová dokumentace – Rekonstrukce rybníka Nový Rybník 

R.usn.č.892/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

1) výsledky poptávkového řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Projektová 
dokumentace – Rekonstrukce rybníka Nový Rybník“, 
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2) uzavření smlouvy na zakázku „Projektová dokumentace – Rekonstrukce rybníka Nový Rybník“ se 
společností Pontex, spol. s r. o., se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha, IČ: 40763439 za nabídkovou 
cenu 240 000,- Kč bez DPH.   
 

                                                         hl.  pro  4 
 

 
53) Projektová dokumentace – Rekonstrukce ulice Prokopská, Březové Hory 

R.usn.č.893/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

1) výsledky poptávkového řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Projektová 
dokumentace – Rekonstrukce ulice Prokopská, Březové Hory“, 
2) uzavření smlouvy na zakázku „Projektová dokumentace – Rekonstrukce ulice Prokopská, Březové 
Hory“ se společností Pontex, spol. s r. o., se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha, IČ: 40763439 za 
nabídkovou cenu 639 000,- Kč bez DPH.  

 
                                                         hl.  pro  4 
 

 
54) Odvodnění místních komunikací - Kozičín 

R.usn.č.894/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

1) výsledky poptávkového řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Odvodnění místních 
komunikací - Kozičín“, 
2) uzavření smlouvy na zakázku „Odvodnění místních komunikací - Kozičín“ se společností CORS 
Příbram, s. r. o., se sídlem Kladenská 636, 261 01 Příbram – Březové Hory, IČ: 27585158 za 
nabídkovou cenu 281 049,- Kč bez DPH.  
 

                                                         hl.  pro  4 
 

 
55) Vyhlášení tematického okruhu a podmínek pro poskytování finanční podpory (dotací) z rozpočtu 
města Příbram na veřejně prospěšné projekty na úseku poţární ochrany - podpory činnosti fyzických a 
právnických osob na veřejně prospěšné projekty na rok 2015 

R.usn.č.895/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

vyhlášení tematického okruhu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města na veřejně 
prospěšné projekty na úseku poţární ochrany - podpory činnosti fyzických a právnických osob na 
veřejně prospěšné projekty na rok 2015. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 

 
 
56) Změna platových tarifů a příplatku za vedení pro ředitele škol zřizovaných městem Příbram 

R.usn.č.896/2014        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

změny platových tarifů a příplatku za vedení pro ředitele škol zřizovaných městem Příbram, které 
nabývají účinnosti dnem 01.11.2014. 
 
II.   s ch v a l u j e     
osobní příplatek ……………, ředitelce Mateřské školy, Příbram VII, Jana Drdy 496 dle předloţeného 
návrhu v příloze č. 2 s účinností od 01.11.2014.  
 

                                                         hl.  pro  4 
 
 

57) Waldorfská škola Příbram – základní škola a střední škola – dodatek ke smlouvě o výpůjčce 
nemovitostí 

Hlasováno o návrhu MUDr. Šedivého. 
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R.usn.č.897/2014        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nemovitostí ze dne 18. 3. 2013 mezi městem Příbram a 
Waldorfskou školou Příbram základní školou a střední školou se sídlem Hornická 327, Příbram II, který 
se bude týkat rozšíření předmětu výpůjčky nemovitého majetku Waldorfské škole Příbram o nemovitosti 
p. č. 1910 a 1909/1 v katastrálním území Příbram s účinností od podpisu dodatku oběma smluvními 
stranami na dobu neurčitou. 
 
II.   n e s c h v a l u j e 
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nemovitostí ze dne 18. 3. 2013 mezi městem Příbram a 
Waldorfskou školou Příbram základní školou a střední školou se sídlem Hornická 327, Příbram II, který 
se bude týkat rozšíření předmětu výpůjčky nemovitého majetku Waldorfské škole Příbram o nemovitost 
p. č. 178 v katastrálním území Příbram s účinností od 01.01.2015 na dobu neurčitou. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 

58) Jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele 
příspěvkové organizace Mateřská škola Kličkova vila 

R.usn.č.898/2014        
Rada   v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,              
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a dle vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náleţitostech konkursního řízení a konkursních 
komisích, i v souladu s usnesením Rady města Příbram č. 768/2014 ze dne 29.09.2014 (vyhlášení 
konkursu) 
I.  j m e n u j e  
konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace 
Mateřská škola Kličkova vila se sídlem Ondrákova 280, 261 01 Příbram II ve sloţení: 
 
pan/paní  Mgr. Václav Švenda   - člen určený zřizovatelem, předseda komise 
    Ing. Lea Enenkelová   - člen určený zřizovatelem 
    Mgr. Eva Holubová     - člen určený ředitelem krajského úřadu 
    Mgr. Radka Štáhlová  - odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství 
       podle druhu a typu příslušné školy 
    Květoslava Vrbková   - pedagogický pracovník školy   
    Mgr. Dana Macková   - inspektor ČŠI 
 
II.  p o v ě ř u j e  
paní Mgr. Lenku Rothovou funkcí tajemníka komise; tajemník není členem konkursní komise. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 

59) Výplata odměny při skončení funkčního období 

R.usn.č.899/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

vyplacení odměny při skončení funkčního období za splnění zákonných podmínek uvolněným         
členům zastupitelstva města  jednorázově. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 
60) Zvýšení platů ředitelů příspěvkových organizací města a vedoucích organizačních sloţek města 
v souladu s nařízením vlády ze dne 15. října 2014, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb. 

R.usn.č.900/2014        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í     

zvýšení platů podle nařízení vlády ze dne 15. října 2014, kterým se mění nařízení vlády  č. 564/2006 
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných sluţbách a správě, ve znění pozdějších předpisů 
s účinností od 01.11.2014 pro: 
1) ředitele/ředitelky příspěvkových organizací města, tj. Divadla A. Dvořáka Příbram  - ……………, 

Galerie Františka Drtikola Příbram – ……………, Knihovny Jana Drdy – ……………, Městských jeslí 
a rehabilitačního stacionáře Příbram – ……………, Pečovatelskou sluţbu města Příbram – 
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……………, Sportovní zařízení města Příbram – ……………, Technické sluţby města Příbrami – 
……………, dle přílohy č. 1, 

2) vedoucí organizačních sloţek města, tj. Městské realitní kanceláře – ……………, Azylového domu 
města Příbram – ……………, dle přílohy č. 2. 

 
                                                         hl.  pro  4 

 
61) Zadávací dokumentace - Výběr zhotovitele stavebních prací – Výběr zhotovitele stavebních prací – 
Zateplení objektů MŠ Jungmannova 91, MŠ V Zahradě, Spojovací koridor v areálu obou MŠ, vše               
v Příbrami III 

R.usn.č.901/2014        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

zadávací dokumentaci na zakázku „Výběr zhotovitele stavebních prací – Výběr zhotovitele stavebních 
prací – Zateplení objektů MŠ Jungmannova 91, MŠ V Zahradě, Spojovací koridor v areálu obou MŠ, 
vše v Příbrami III“.  

 
II.   u k l á d á  
odboru silničního hospodářství a investic zadávací řízení realizovat. 

 
III.   s c h v a l u j e 
na zakázku „Výběr zhotovitele stavebních prací – Výběr zhotovitele stavebních prací – Zateplení 
objektů MŠ Jungmannova 91, MŠ V Zahradě, Spojovací koridor v areálu obou MŠ, vše v Příbrami III“ 
komisi pro otevírání obálek ve smyslu ust. § 71 odst. 1 zákona ve sloţení 
člen / náhradník                                                                                          
Mgr. Radka Škubalová / Dagmar Drozenová         
Ing. Pavel Bureš / Ing. Eva Černá 
Bc. Richard Hadač / Ilona Trochová  
 
IV.   p o v ě ř u j e 
hodnotící komisi v souladu  s  § 59 odst. 3  zákona posouzením kvalifikace. 

 
                                                         hl.  pro  4 
 

62) Návrh z jednání bytové komise ze dne 23.10.2014 

R.usn.č.902/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

1) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č.  …………… v Příbrami III, Dlouhá 100, 2+0, …………… na 
6 měsíců, 
2) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č.  …………… v Příbrami IV, Březnická 158, 1+1, manţ.  
…………… na 6 měsíců, 
3) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č.  …………… v Příbrami II, Ţiţkova 326, 1+0, byt pro 
příjmově vymezené osoby,  …………… na 2 roky, 
4) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č.  …………… v Příbrami II, Ţiţkova 326, 1+0, byt pro 
příjmově vymezené osoby,  ……………, na 2 roky, 
5) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č.  …………… v Příbrami IV, Čs. armády 4, 1+0, byt pro 
příjmově vymezené osoby, veř. prospěšné zaměstnance – školství,  ……………, na 1 rok, 
6) přidělení bytu č. 12 v Příbrami VI, U Dolu Anna 26, 1+0, 37,43 m² - sociální byt, pro ……………, 
7) přidělení bytu č. 18 v Příbrami IV, Čs. armády 5, 1+0, 38,12 m² - sociální byt, pro ……………, 
8) zařazení uvolněného bytu č. 3 v Příbrami IV, Březnická 157, 1+1, 44,00 m² dle Zásad jako sociální, 
9) zařazení uvolněného bytu č. 15 v Příbrami III, Dlouhá 103, 1+1, 35,76 m² dle Zásad jako sociální, 
10) zařazení uvolněného bytu č. 39 v Příbrami IV, Čs. armády 5, 1+0, 44,52 m² dle Zásad jako byt pro 
veřejně prospěšné zaměstnance – MěP Příbram, 
11) zařazení uvolněného bytu č. 17 v Příbrami I, Plzeňská 73, 1+0, 16,30 m² dle Zásad k prodeji 
obálkovou metodou. 
 
II.   n e s c h v a l u j e 
přidělení bytu č. 6 v Příbrami IV, Březnická 158, 1+1, 40,50 m² - sociální byt, ţádnému z ţadatelů.  
 

                                                         hl.  pro  4 
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63) Schválení zahraniční sluţební cesty do Freibergu – revokace usnesení RM č. 819/2014 z 13.10.2014 

R.usn.č.903/2014        
Rada    I.   r e v o k u j e  

své usnesení č. 819/2014 z 13.10.2014. 
 
II.   s c h v a l u j e 
zahraniční sluţební cestu do města Freiberg (SRN) dne 22.11.2014 na Taneční turnaj s partnerskými 
městy města Freiberg. Cesta se uskuteční sluţebním vozidlem SDH, RZ 1SI 5424, řidič ……………. 
Cesty se zúčastní osm tanečníků z Taneční školy Dohnal Dancing – místo  …………… a  …………… 
pojede ……………, nar. ……………, a ……………, nar. ……………. Cestovní výdaje (stravné, pojištění) 
budou hrazeny z kapitoly 777, zahraniční styky. 
 

                                                         hl.  pro  4 
 

 
64) Rekonstrukce místních komunikací v Příbrami – 2. etapa, méněpráce SO 102.3 NP PROKOPSKÁ 

R.usn.č.904/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 863/OSHI/2014, se společností   Bögl – Krýsl, k.s.,  
Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5, IČ: 26374919, jímţ se ve SO 102.3 NP_PROKOPSKÁ vypouští 
zámková dlaţba pro nevidomé s reliéfní červenou úpravou povrchu, mění se v uvedeném stavebním 
objektu příloha č. 1 článku II. PŘEDMĚT DÍLA a článek IV. CENA ZA DÍLO, která nově bude 
25.338.178,62 Kč bez DPH.  
 

                                                         hl.  pro  4 
 

 
65) Různé      

 
 
 
 
 
 
Zápis ověřili:  
MUDr. Ivan Šedivý 
Václav Černý 
 
Ing. Pavel Pikrt, 
starosta 
 
Zapsala: Iva Černohorská 
Dne 29.10.2014       
 
Ověřeno: 30.10.2014 
Vyvěšeno: 30.10.2014 


